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Po Konventské 
stezce se lze

opět procházet
Od dubna se již můžeme vydat 

procházkou po naučné stezce 
podél Konventského rybníka. Vede 
místy přírodních památek Louky u 
Černého lesa, v lokalitě za Zelenou 
horou. Zde se vyskytují chránění 
živočichové i rostliny. 

Celoročně využívaná stezka je v 
provozu od roku 2011, v posled-
ních dvou letech tu probíhala 
rekonstrukce lávek a dřevěných 
chodníků přes mokřady. Ty jsou 
nově z odolného dubového a mod-
řínového dřeva s ekologicky šetr-
nou impregnací. Opravu za víc než 
5 mil. Kč pomohou městu hradit 
evropské dotace.

Naučná trasa však měla být v pro-
vozu od loňského prosince, kvů-
li prodlení dodavatele si ji město 
převzalo až o čtyři měsíce později. 
To dodavatelské firmě Green Pro-
ject přineslo sankce v objemu 600 
tis. Kč. Město uplatňuje smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, 
což je přes 5 tis. Kč denně.  -lko-

Napsali nám
Zdravé obědy

Děkujeme pracovníkům jídelny 
při 5. ZŠ Palachova za výborné obě-
dy, které jsou chutné, pestré, zdravé 
a obsahují hodně ovoce i zeleniny. 
Taková dobrá strava není ještě všude 
samozřejmá.  Slejškovi 

Svobodárny s čísly 4 a 5 v Brodské 
ulici čeká rekonstrukce a zateplení. 
Město vyhlásilo zadávací řízení pro 
dodavatele těchto stavebních prací. 
Půjde o zateplení obvodového pláště, 
půdy i stropu nad prvním podlažím a 
výměnu oken. 

Dle starosty Martina Mrkose (Žďár-
ŽM), je předpokládaný objem sta-
vebních prací 13,5 mil. Kč bez DPH. 
Město bude čerpat 30% dotaci z Regi-

onálního operačního programu MMR 
zaměřeného na energetická opatření 
bytových domů. Rekonstrukce domů 
se mají realizovat ve druhém pololetí, 
max. v roce 2023.

Tzv. svobodárny v Brodské ul. před-
stavují komplex sedmi bytových domů 
v majetku města. Je v nich celkem 243 
bytů velikosti 1+1 a 1+kk. V části jed-
noho domu je azylová ubytovna pro 
muže. 

Domy č. 1, 2, 3 a 7 již byly zateplené, 
dostaly nová okna a fasádu, mají zatep-
lené půdy. V domě č. 6 je zateplená 
pouze půda a vyměněná okna. 

Koncem srpna má ve Dvořákově uli-
ci otevřít nové Centrum sociálních 
služeb, kam se přestěhuje azylový dům. 

„Uvolněné prostory po něm chceme pře-
budovat na startovací byty pro bezdětné 
páry nebo rodiče s malým dítětem,“ plá-
nuje starosta Mrkos. -lko-

Opraví poslední dvě svobodárny


