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První otázka pro zastupitele města 
na prahu nového roku zní: 

Co je dle vašeho politického klu-
bu nejzásadnější akcí či krokem 
města v roce 2017?

Zásadní oprava
Pod vodojemem

Domníváme se, že oba pojmy, tzn. 
„akce“ či „krok“, jsou si velmi podobny, 
v řadě případů dokonce spolu splývají. 
Pro nás se stala ale zásadní akcí rekon-
strukce sídliště Pod vodojemem, která 
se po dlouhých slibech, a jejich odklá-
dání, konečně dostala do rozpočtu na 
rok 2017. 

Sice jen dvě ulice – Mánesova a 
Kavanova, ale první vlaštovka se obje-
vila. Větším zklamáním je ale pouhý 
teoretický propočet doby revitalizace 
celého sídliště, když uvažujeme, že ješ-
tě zbývá čtrnáct ulic. Potěšitelné rov-
něž je, že město ve svém rozpočtu začí-
ná reálně uvažovat o rekonstrukci a i o 
nových stavbách v centru oblasti spor-
tovního vyžití občanů - na Bouchal-
kách. Prvním počinem by měla být 
stavba tribuny a společného zázemí 
pro fotbal i tenis, stavba kryté tenisové 
haly je zřejmě hudbou daleké budouc-
nosti, a nebo kdyby došlo k náhlému a 
závratnému růstu příjmů města. 

V akčním plánu města se objevuje 
celá řada dalších akcí z hlediska inves-
tic, některé jsou ve výhledu, a čekají 
na souhlas a spoluúčast nadřízených 
orgánů, příkladem je propojka Brněn-
ské a Jihlavské ulice, která by odlehči-
la středu města od tranzitní dopravy. 
Vše ale podléhá vlivu toho největšího 
současného investičního managera – 
penězům.

Rozvoj bydlení
a průmyslové zóny

Nelze se zmínit pouze o jedné akci 
či kroku. Další intenzivní rozvoj prů-
myslové zóny na Jamské je z hlediska 
zaměstnanosti zásadní. V rozvoji byd-
lení jde o pokračování budování infra-
struktury na Klafaru III, s možností 
další individuální výstavby. Příprava na 
vybudování nových dopravních spo-
jek – Jihlavská/Brněnská a Jamská/
Nákupní park Žďár – je pro zahuště-
nou městskou dopravu velmi důležitá. 

Začne plánovaná oprava sítí a povr-
chů na sídlišti Pod vodojemem, na 
kterou Vodojemáci již dlouho netrpě-
livě čekají. Rekonstrukce sítí a interié-
ru proběhne v našem architektonicky 

jedinečném kině Vysočina. Bude zahá-
jena výstavba nového zázemí pro spor-
tovce /fotbal a tenis/ v areálu na Bou-
chalkách.

Všechny tyto, a mnohé další, zde 
nejmenované akce město ke svému 
rozvoji potřebuje. V rozvoji a budová-
ní jsme však omezeni fi nančními mož-
nostmi našeho městského rozpočtu.

Návrat k hodnotám

Ač se to v kontextu ostatních před-
stavitelů politických klubů může jevit 
zvláštní a nečekané, za TOP 09 nebu-
du dnes mluvit o revitalizaci sídliš-
tě Vodojem, nebo novém zázemí pro 
sportovce. 

Ne že bych to nepovažoval za 
důležité, ale za mnohem zásadněj-
ší považuji návrat k hodnotám, které 
předurčují to, jak si lidé váží jeden dru-
hého, jak spolu komunikují, jakou úctu 
a respekt chovají k sobě navzájem. 

Krok, který je dle mého názoru tře-
ba co nejdříve učinit, je ukončit „hru“ 
plnou zesměšňování, pohrdání a 
přetvářky, kdy důležitější než obsah 
(potažmo samotné město Žďár nad 
Sázavou) jsou osobní spory, nevraži-
vost a jakási principiální koaličně/opo-
ziční válka. 

Za celou dobu mého působení v poli-
tice nepamatuji, že by se tak důležitý 
dokument, kterým rozpočet města je, 
schválil pouze patnácti hlasy vládnou-
cí koalice… Jak řekl starověký římský 
básník Vergilius: „Zuřivost a hněv vrhá 
rozum do záhuby.“

Jak předáme
město za dva roky

To samozřejmě teprve uvidíme. 
Těžko můžeme odhadovat, co se v 
celém novém roce 2017 stane v našem 
městě. 

Ale pokud máme vycházet z plánu, 
který město s rozpočtem připravilo, 
tak se určitě těšíme na zahájení rekon-
strukce sítí sídliště Vodojem. Vodojem 
si to určitě zaslouží, i když to pro oby-
vatele bude znamenat mnoho ome-
zeni. Je to běh na dlouhou trať, který 
bude stát mnoho peněz a starostí. Pro-
to jsme také tolik diskutovali připravo-
vaný úvěr, kterým dorovnává vedení 
města defi citní rozpočet. 

Trochu nás mrzí zadlužování bez 
vazby na budoucnost. Kolegové sice 
pracují v duchu hesla „na dluhy nepr-
ší“, ale my musíme myslet nejenom na 
to co uděláme nyní, ale v jakém stavu 
předáme město za dva roky. Rozpočet 

obsahuje ještě mnoho dalších investic 
a záměrů. Např. rekonstrukci interiéru 
Kina Vysočina, stavbu další technické 
infrastruktury v lokalitě Klafar, nebo 
vybudování zázemí pro fotbalisty a 
tenisty ve sportovním areálu na Bou-
chalkách. 

Rádi bychom Vám také v této chvíli 
popřáli úspěšný rok 2017, hodně zdra-
ví a štěstí Vám i Vašim rodinám. Pří-
jemný a nikým nerušený rok 2017, a to 
ani zásadními akcemi či kroky města.

Bydlení, doprava, školství…

V rozpočtu roku 2017 je celá řa-
da důležitých investic a je velmi těžké 
říci, která z nich je tou nejzásadnější. 
Obecně lze říci, že za ŽŽM se chceme 
zaměřit především na rozvoj bydlení, 
na investice v dopravě či školství, ale 
také na oblast kultury a sportu. 

V oblasti rozvoje bydlení jsou zásad-
ní dvě investice. Zahájena by měla být 
celková rekonstrukce sídliště Vodojem, 
což je projekt na několik let v odhado-
vaném objemu 80 milionů korun. 

Druhou zásadní akcí je pokračování 
prací v oblasti přípravy nových pozem-
ků pro bydlení v lokalitě Klafar. Už na 
podzim bychom zde rádi nabídli více 
než dvě desítky pozemků zájemcům o 
individuální bydlení. 

Žďáráky také velmi pálí dopra-
va. Nejvýznamnější akcí roku 2017 
bude úprava křižovatky Neumannova 
x Novoměstská. Kdo to tam zná, ví, 
jakým je problémem odbočit doleva, 
na Nové Město na Moravě. V rámci 
akce přibude i přechod pro chodce, k 
blízkému hřbitovu. Rozpočet v oblas-
ti dopravy se dále zaměřuje především 
na rozvoj a opravu cyklostezek, zvý-
šení bezpečnosti chodců ve Žďáře a v 
místních částech, ale také na zkvalitně-
ní dopravy v klidu (parkování).

Třetí prioritou našeho sdružení je 
oblast školství a sportu. Do našich škol 
a školek by měly být nadále směřová-
ny prostředky ke zkvalitnění zázemí 
pro výuku, a to i s využitím fi nancí z 
EU. Ve sportu návrh rozpočtu počítá 
s odstartováním první etapy revitali-
zace sportovního areálu na Bouchal-
kách. Bude zahájena výstavba nového 
zázemí pro fotbal a tenis, v místě stáva-
jících tribun na fotbalovém stadionu. 
Podpořit však chceme i oblast volného 
času mládeže s tím, že v areálu na Bou-
chalkách vyroste první etapa streetpar-
ku. 

Další prioritou je pak oblast kultu-
ry. Zde dominuje hlavně moderniza-
ce interiéru Kina Vysočina. Pokud vše 
půjde dobře, tak v roce 2017 zasedne-
me v nových sedačkách v našem krás-
ném kině, které se dnes může chlubit 
velmi pěknou návštěvností. 

Akcí a kroků města bude samozřej-
mě více. Třeba pokračování projektu 
Aktivně pro Žďár, farmářských trhů, 
či zapojování občanů formou partici-

pativního rozpočtu. Lidé se mohou 
těšit na řadu kulturních akcí, které 
chce město podpořit, za všechny např. 
tradiční Den Žďáru, či Slavnosti jeřa-
bin, tentokrát ve znamení Roku čes-
kého baroka. Tak ať se nám ten rok 
2017 vydaří, a to nejen v rozpočtových 
položkách! 

Vyvážit rozvoj města 

Vyzdvihnout jednu akci města, která 
by se měla povýšit nad všechny investi-
ce a projekty, které město pro příští rok 
připravilo, by nebylo korektní. V roz-
počtu města pro rok 2017 se objevují 
fi nančně náročnější akce, kde ale míra 
investice nemusí být tím nejzásadněj-
ším důvodem ji upřednostňovat. 

Pro klub KDU-ČSL je důležité 
vyvážit rozvoj města ve všech jeho 
potřebách. Projekty kulturního a spor-
tovního zázemí musí být vyrovnány 
investicí do infrastruktury, např. Vodo-
jemu a Klafaru. 

Víme, co je třeba. Jsme z let 2015 a 
2016 na řadu projektů připraveni, a 
tak se nesmí oddalovat potřebné. Pro-
to je do příjmové části rozpočtu zahr-
nut i úvěr, který je krytý městským 
fondem, abychom v příštím roce reali-
zovali akce v plánovaném rozsahu pro 
občany města a osadních obcí.

Dojde i na všední drobnosti

Během roku 2017 bude město vč. 
jeho příspěvkových organizací  reali-
zovat stovky různých investic, oprav, 
a jiných zásahů, které větší či menší 
měrou ovlivní pozitivně život nás, jeho 
obyvatel. 

Díky lepšímu výběru daní a efektiv-
nější správě města se můžeme pustit 
jak do velkých investičních akcí, jako 
je rekonstrukce vnitřních prostor kina 
či výstavba nového fotbalově-tenisové-
ho zázemí, tak i do menších akcí, jako 
jsou opravy hřišť, chodníků, zastávek 
a mnoho ostatních drobností, kte-
rým, pro jejich všednost, nevěnujeme 
pozornost. Bez nich by ale město stěží 
mohlo vytvářet každodenní kvalitní 
zázemí pro své obyvatele a návštěvní-
ky. V neposlední řadě považujeme za 
velmi důležité, že po změně ve vedení 
kraje se začne po desetiletích odkla-
dů a slibů projektovat velká sportov-
ní hala pro průmyslovku a gymnázi-
um. Napřesrok by se mělo započít s 
její výstavbou. Nejenom sportovci se 
mohou na následující roky těšit. 
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