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Novinkou na Farských humnech 
související s letošním „kovovým“ 
tématem Slavností jeřabin je origi-
nální robusní lavice, na níž se může 
najednou posadit až několik desítek 
lidí. 

Je dílem uměleckého kováře Pavla 
Jekla ze Ctětína u Nasavrk.

Originální monument souvisí 
s letošním výročím žďárských strojí-
ren a sléváren.

Město se spolu s vedením Žďa-
su dohodlo na společném projektu. 
Byli osloveni tři umělci, s úkolem 
vytvořit návrh díla pro veřejný pro-
stor. Ústředním motivem mělo být 
srdce jako budoucnost. 

„Nakonec nás vybraný umělec a 
kovář Pavel Jekl přemluvil, že než prvo-
plánovou skulpturu - bude lepší vytvo-
řit věc sloužící veřejnosti. On to zadá-

ní srdce vidí v metalurgii Žďasu, tedy 
v provozu kovárny a slévárny,“ vysvět-
luje k původu díla starosta Martin 

Mrkos (Žďár-ŽM). 
Kovář po dohodě s firmou vybral 

několik hotových odlitků a ty použil 

v návrhu tří velkých parkových lavic 
v industriálním stylu. Při instalaci 
několikatunových artefaktů muse-
la pomoci těžká technika a parta 
odborníků, aby soustava tří lavic 
byla bezpečně ukotvena. 

„V parku tak vznikl originální monu-
ment, který chytí za oko,“ vítá starosta. 
Je fakt, že jen pár hodin po instalaci 
si lidé novou lavici přirozeně našli a 
ihned ji obsadili.

Slavnostní uvedení díla do provozu 
bylo v plánu na 27. srpna v 11 hodin. 
Tedy na hodinu přesně k 70. výročí 
od první tavby v tehdejším státním 
podniku. 

Jak starosta Mrkos také naznaču-
je, radnice na městský park Farská 
humna klade velký význam. Příští 
rok zde chce vybudovat větší hřiště 
s dalšími herními prvky.  -lko-

Originální lavici s industriálními prvky na Farčatech si od prvního dne oblíbily 
rodinky s dětmi. Lidé se zastavují a nad novým dílem spekulují. 
 Foto: Lenka Kopčáková

Industriální lavice coby srdce metalurgie

V létě žďárské náměstí ožilo hned 
několika trhy. Od konce května se 
každý měsíc vrací farmářský trh, kte-
rý má ve Žďáře velkou oblibu. To 
pro regionální potraviny a výpěst-
ky místních zemědělců a drobných 
pěstitelů.

Čtvrtek 12. srpna patřil výročnímu 
letnímu trhu, kde byly krom jiné-
ho k dostání i řemeslné a speciální 
výrobky. 

„I na farmářských trzích se začí-

ná objevovat více rukodělných výrob-
ků. Pravidelně se zopakují ještě 18. 
září a 16. října. Pak bude přes zim-
ní období pauza. Ale tehdy nás bude 
čekat adventní trh,“ informuje mís-
tostarostka Romana Bělohlávková 
(KDU-ČSL). -lko-

PŘI LETNÍM trhu byly stánky plné 
řemeslných výrobků i dobrot.  Foto: 
Lenka Kopčáková

Letní farmářské trhy oživily centrum


