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Zastupitelé města se právě nachá-
zí v polovině volebního období své 
práce pro město, jeho místní části a 
spoluobčany všech generací. 

Uveďte jeden problém Žďá-
ru nad Sázavou (např. na zákla-
dě ohlasů občanů) který se zatím 
vašemu klubu ve prospěch města 
nepodařilo prosadit. Shodujete se 
na něm i s ostatními kluby ZM?

V poslední době od občanů naše-
ho města získáváme velmi pozitiv-
ní zpětnou vazbu ohledně toho, že 
se nám za dva roky v zastupitelstvu 
města podařilo realizovat velkou 
většinu slíbených bodů z volebního 
programu. 

Bohužel se nám zatím nepoda-
řilo prosadit provedení auditu u 
příspěvkových organizací města a 
společností, kde je město většino-
vým vlastníkem. Jedinou výjimkou 
je společnost SATT  a.s., kde audit 
díky statečnosti a důslednosti nové-
ho pana ředitele proběhl. To, že 
jsou audity potřebné a vypovídající 
o chodu kontrolované společnosti, 
je zřejmé z toho, že audit ve společ-
nosti SATT  a.s. odhalil „kostlivce“ 
za desítky miliónů korun. Z auditu 
mohou vyplynout i nutné personál-
ní změny, které by vedly k nápravě 
zjištěných nedostatků, stabilizaci a 
lepšímu rozvoji organizace. 

Snad se nám v našem volebním 
období podaří dokončit dobře zapo-
čatou práci a město bude závěry pro-
vedených auditů respektovat.

  

Po téměř dvou letech ve vedení 
radnice lze hodnotit, že mezi klu-
by se na zásadních, strategických a 
významných projektech, nebo řeše-
ních problémů dokážeme shodnout. 
I když mezi námi probíhá někdy i 
poměrně ostrá diskuse a výměna 
názorů, většinou najdeme konsensus 
a daří se nám ve věcné debatě kolegy 
přesvědčit. Bohužel, někteří z nich 
jsou někdy při hlasování „ze zásady 
proti“, aniž by brali ohled na projed-
návané téma a jeho prospěšnost pro 
město. 

Jedna z významnějších věcí, kde 
sice máme v zastupitelstvu sho-
du, ale zatím jsme nenašli řešení, 
je výstavba tělocvičny pro žďár-
ské střední školy. Týká se to hlav-

ně Gymnázia, SPŠ a VOŠ a Střední 
zdravotnické školy, jejichž zřizovatel 
je Kraj Vysočina. Nejde ani tak o to, 
že bychom se s ostatními politický-
mi kluby zastoupenými v zastupi-
telstvu města neshodli na potřebě 
tělocvičnu mít, ale rozcházíme se v 
pohledu na přístup k fi nancování. 
Jako město nechceme přistoupit na 
spolufi nancování výstavby dle strikt-
ních požadavků kraje v poměru 50 % 
ku 50 %. To by pro město představo-
valo výdaje několik desítek miliónů 
korun. Přitom například v Třebíči 
obdobnou tělocvičnu pro sloučenou 
obchodní akademii a hotelovou ško-
lu fi nancoval výhradně kraj, zcela bez 
příspěvku města. I přes tento nejed-
notný metr jsme kraji nabídli spolu-
fi nancování města v relacích, které 
jsou pro nás s ohledem na jiné pro-
jekty únosné. Bohužel, tato nabídka 
nebyla akceptována. Věřím však, že 
na této nové tělocvičně mají zájem 
i ostatní kluby zastupitelstva města 
napříč politickým spektrem a že v 
budoucnu najdeme společnou řeč i s 
představiteli kraje.

  

Upřímně říkám, že v současném 
zastupitelstvu se hledá shoda vel-
mi těžko. Jsem v něm šest let, ale 
poslední dva roky se většina strate-
gických věcí hlasuje nejtěsnější vět-
šinou vládnoucí koalice, což nikdy 
nebývalo. Vždy se hledala společná 
cesta. Jsem však rád, že se dokonči-
ly dříve započaté či rozpracované 
projekty (divadlo, ZUŠ, HD Mora-
va, park U Ivana, nové parkoviště 
v Zámku, spodní část náměstí pod 
ČSOB). Dle reakce obyvatel je nyní 
největším problémem města údržba 
zeleně a hlavně sečení trávy, kterou 
jsme ale v žádném případě nemoh-
li ovlivnit. Tento proces byl v režii 
rady města! Jako sportovec jsem vel-
mi rád, že je v intenzivní projektové 
přípravě zázemí pro fotbal a tenis. 
Věřím, že se pro realizaci shodneme 
i s ostatními kluby, protože si děti a 
mládež nové zázemí zaslouží. 

  

Jsme jako jeden ze dvou největ-
ších klubů města v opozici. Stávající 
vedení města bohužel o komunika-
ci s opozicí příliš nestojí, vyhýbá se 

diskusi a kritiku buď ignoruje nebo 
na ni reaguje podrážděně. Přesto 
se snažíme konstruktivně přispět k 
rozvoji města. Jsme rádi, že se poda-
řilo prosadit dokončení projektů z 
minulého volebního období. Park u 
Ivana, dokončení dolní části náměs-
tí, fasády divadla nebo lávky a par-
koviště v Klášteře. Podařilo se nám 
prosadit do strategie města obchvat, 
který v ní chyběl nebo prosadit zve-
řejňování všech materiálů jedná-
ní pracovních a jiných skupin, kte-
ré z kamarádů a příznivců vedení 
města vznikají jako houby po dešti. 
Bohužel se nám nepodařilo zabrá-
nit špatnému zadání rady na sečení 
a údržbu zeleně, snížení počtu parcel 
na rodinné domky na Klafaru, ně-
kterým netransparentním výběrům, 
architektonické soutěži za téměř půl 
milionu do šuplíku nebo omezení 
dostupnosti lékařské péče. Proti naší 
vůli dochází k nebývalému nárůs-
tu peněz na různé koordinátory. Ti-
to koordinátoři vykonávají činnosti, 
které v jiných městech zvládne sta-
rosta nebo místostarosta. Náklady 
už několikanásobně převyšují zruše-
nou funkci místostarosty. Přes uve-
dené výhrady k práci vedení města 
nabízíme podanou ruku a stále dou-
fáme, že druhá polovina volebního 
období bude ve znamení spolupráce 
a diskuse. Snad v sobě šéfové radni-
ce najdou dobrou vůli. Bylo by to ku 
prospěchu našeho města a jeho oby-
vatel.

  

Pokud otázka zní, co se danému 
politickému klubu nepodařilo pro-
sadit, předpokládám, že se odpo-
vědi několika stran, které hrají roli 
opozice, budou soustřeďovat na kri-
tiku vedení města a pomalý postup 
programových změn. Věřím, že cíle 
pro město naší velikosti jsou v zása-
dě velmi podobné již řadu let. Co 
se nepodařilo vyřešit po několik let 
v minulosti, se nedá uskutečnit za 
několik měsíců. Větší investiční cíle 
jsou odvislé od fi nančních možnos-
tí města. Myslím si však, že je to jen 
otázka času, kdy se podaří alokovat 
prostředky k uskutečnění projekto-
vých záměrů, protože fondy města 
jsou od roku 2014 výrazně omezené. 
S tím ale lze pracovat. Osobně jako 
hlavní problém města vidím neustá-
le se snižující počet obyvatel. Tento 
trend se stále nedaří zastavit. Jed-
ná se sice o všeobecnou tendenci i v 
jiných městech, ale jako místostaros-
ta města se s touto situací nemohu 
smířit a budeme hledat všechny ces-
ty k tomu, aby naše město bylo pří-
jemným místem pro stávající i nové 
občany.

  

Ten problém je velký a především 
dlouhý - je to revitalizace sídliště 
Pod Vodojemem. Občanům se sli-
bovalo mnoho, pak se to zúžilo prio-
ritně jenom na GO veřejného osvět-
lení, zahájení se oddalovalo, prý 
kvůli koordinaci s ostatními „síťaři“ 
a pak se umlklo úplně. O pořádné 
opravě vozovek v ulicích sídliště ne-
chce nikdo z vedení města ani sly-
šet, chodníky postupně dožívají, ani 
v létě, ani v zimě je město neudržu-
je, o tom, že od léta v sídlišti nejsou 
udržovány zelené plochy ani nemlu-
vě. Občané v sídlišti, které lidsky 
nezadržitelně stárne fyzicky i psy-
chicky, na to upozorňují a čekají pře-
devším od volených zástupců nápra-
vu. Těžko se občanům, bydlícím a 
žijícím pod vodojemem, vysvětlu-
je, proč město zadalo studii doprav-
ního řešení zrovna na sídlišti Před-
nádraží, kde se podle nich problémy 
po zprůjezdnění ulice Smetanovy 
srovnaly a přitom řešení situace Pod 
Vodojemem se odsunuje jako horký 
brambor. Situaci, kdy při opravě uli-
ce Novoměstská bylo sídliště zce-
la odříznuto pro dopravu, dodnes 
nikdo neřeší. A shody s ostatními 
kluby? S těmi, které tvoří opozici, se 
určitě shodneme, ovšem s těmi „koa-
ličními“ je hledání dohody či dokon-
ce podpory už podstatně kompliko-
vanější. 

  

Velkým a dlouhodobým problé-
mem Žďáru je nárůst místní auto-
mobilové dopravy. Následkem toho-
to stavu jsou stále horší podmínky 
pro pohyb cyklistů. Pohyb na kole po 
Žďáře, vyjma cyklostezky, je nebez-
pečný. Dlouhodobě se dosud nepo-
dařilo připravit smysluplný koncept 
rozvoje a jasný plán dobudování cyk-
listické infrastruktury.

Vzájemné propojení páteřní cyk-
lostezky, vedoucí kolem řeky, není 
dokončeno. Napojení sídlišť, škol, 
většiny podniků, nádraží a podobně, 
chybí zcela. Ve městě není jediný pře-
chod/přejezd či semafor sloužící cyk-
listům. Pohyb na kole po nově upra-
veném náměstí není řešen vůbec. Při 
rekonstrukcích stávajících komunika-
cí a chodníků není na možný pohyb 
na kole pamatováno. Rekonstrukce 
přechodů a parkování automobilů na 
silnicích první třídy ve městě situaci 
projíždějícího cyklisty také výrazně 
zhoršilo.  (Pokračování na str. 5)
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