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Služebně nejstarší zastupitel 
města Žďáru nad Sázavou, dnes 
73letý Jaroslav Miklík (KSČM), 
při lednovém zasedání oznámil, 
že po 27 letech práci pro město 
končí. Dál zůstává poradcem v 
Městském energetickém stře-
disku. 

 Lenka Kopčáková

Ve své řeči, kterou s nadsázkou ozna-
čil za derniéru, kolegům zastupitelům 
sdělil několik tipů ze svých letitých 
zkušeností. A některými se již v únoru 
zaobírala Komise rozvoje města. 

Kolik vám bylo let, když jste jako 
zastupitel města začínal? 

Do prvního porevolučního zastu-
pitelstva Žďáru nad Sázavou jsem byl 
zvolen v roce 1990, a bylo mi 46 let. 

Co vám práce zastupitele dala a 
vzala? 

Téměř všichni noví zastupitelé měli 
se samosprávou minimální zkušenos-
ti. Já už jsem v té době byl sedmým 
rokem instruktorem ONV pro činnost 
národních výborů. 

V obcích Žďárska jsem řešil pro-
blematiku výkonu samosprávy, takže 
jsem věděl, o čem práce zastupite-
le bude. Kdybych věděl, jak velké 
zatížení to pro mne a rodinu bude zna-
menat, asi bych přemýšlel. Ale chce to 
rutinu.

Sametová revoluce udělala čáru za 
tím, co bylo dřív, a vy jste byl člen 
KSČ…

Velmi mě mrzelo, když nový staros-
ta Ott o Žurek prohlásil, že všechno, 
co bylo včera, se musí zrušit, zbourat, 
zlikvidovat.

Jako člen tehdejší KSČ jsem byl 
kategoricky proti změně, která přišla 
na řadu první. A to bylo zrušení Tech-
nických služeb města. 

My, zastupitelé, jsme v té době sku-
tečně zrušili velmi dobře fungující fi r-
mu, a od té doby jednotlivé služby pro 
město složitě soutěžíme. 

Připravovala se i privatizace bytové-
ho fondu; naštěstí došlo na pomalejší 
formu.

Že zrušení Technických služeb 
bylo historicky největší chybou 
města, to dnešní zastupitelé při-
pouštějí s tím, že odhad ztrát pro 
město může být až ve stovkách mili-
ónů korun… 

To mě trápilo celých sedm voleb-
ních období, co jsem byl zastupitelem. 
Některé věci lze ovlivnit, ale některé 
jsou již nevratné. 

Podle cenové mapy má Žďár nej-
dražší vodu v republice, a přitom 
máme hojná prameniště doslova 
„za humny“. Zastupitelé vyjádřili v 
lednu vůli „vodu pro Žďár“ přehod-
notit…

Paradoxem je, že Brno, které je 
zásobováno ze stejného systému, 
má vodu za 76 Kč/m3 a Žďár za 95 
Kč/m3.

Dříve se o změně v zastupitelstvu 
nikdy neuvažovalo. Byli jsme pouze 
zváni na jednání Vodárenské a.s. ,nebo 
Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko.

Mám k dispozici podkladový mate-
riál z roku 1997. Sice 20 let starý, ale 
vyhodnotil, že povodí Staviště a celá 
vodárenská nádrž Staviště je schop-
na, po drobných úpravách, zabezpečit 
městu Žďáru až 100 vteřinových litrů 
(l/s). 

Jak se stalo, že Žďár svá prameniš-
tě opustil?

V roce 1985 se počítalo, že Žďár 
může mít až 35 tisíc obyvatel, a v roce 
2000 bude město potřebovat pitné 
vody kolem 130 l/s.

Po revoluci se přestala udržovat pra-
meniště Mrázek, Hrdlovka a Stříbrný 
na Lhotce. 

Protože Žďár v povodí Staviště nemá 
jiná prameniště, v roce 1988 jsme 
začali připravovat intenzifi kaci úprav-
ny vody ve Žďáře až na 66 l/s. Ale 
pořád nám chybělo do roku 2000 až 
50 vteřinových litrů. 

A tak došlo na přivaděč pitné vody 
z Víru…

Ano, a v roce 1993 se nám podařilo 
do Žďáru napojit i přivaděč z Mostiš-
tě. 

Demografi cký vývoj přinesl pokles 
obyvatel na dnešních 21.350. Zjišťu-
jeme, že Žďáru by opravdu stačilo Sta-
viště. Zvláště když se díváme na zvy-
šující se ceny vody a klesající odběry 
domácností a průmyslu. Nyní bychom 
potřebovali mezi 50–60 l/s, a na to by 
nám bohatě stačilo Staviště. 

Úpravna vody pod Stavištěm však 
byla před lety zrušena... 

Nebyl by problém pořídit úpravnu 
vody jiného typu. A bylo by to jen pro 
občany Žďáru nesmírným přínosem. 

Pravda sice je, že bychom narušili 
systém Víru a Mostiště, ale nyní třeba 
ÚV Vír stejně jede na relativně téměř 
třetinový výkon. My jako zastupitelé 
města, bychom měli bojovat přede-
vším za práva občanů Žďáru nad Sáza-
vou.

Vzpomenul jste i porevoluční 
návrhy privatizace služeb…

V roce 1990 čerstvé zastupitelstvo 
přemýšlelo o zprivatizování rozvodny 
a kotelny na Žďase, žďárských spojů, 
vody, kanalizace či elektrorozvodů. 

Chtěli jsme vytvořit Služby města 
Žďáru, které by neměly jenom úklid a 
pohřebnictví, ale staraly by se o všech-
ny důležité oblasti života města. Počet 
všech techniků, údržbářů a dělníků by 
nepřesáhl číslo padesát.  

Vše bylo připraveno, ale město 
se vydalo úplně jinou cestou. Je již 
nevratná.

Řekl jste, že jako riziko pro Žďár 
vnímáte teplovod vedoucí z fi rmy 
ŽĎAS, ve vlastnictví čínského maji-
tele… 

Do roku 1990 jsme měli ve Žďá-
ru kolem deseti teplofi kačních studií, 
které prokazovaly, že Žďas jako takový 
nemá potřebnou kapacitu, a rozvody 
ve Žďáru nemají odpovídající dimen-
ze. Hlavně, že je narušen provoz města 
Žďáru v době prázdnin a dovolených 
na Žďase. 

Vzpomínám, v době celozávodní 
dovolené netekla teplá voda…

Tehdy se vybudovala plynová kotel-
na na Libušíně. 

Nyní máme ve Žďáře dva zdro-
je. Tento malý zdroj, výtopnu pod 
prům kou a velký zdroj na Žďase. Ten 
bohužel není náš, takže město tep-
lo kupuje. Žďas má sice velké závazky 
a výhledy do roku 2025, ale co udělá 
jeho majitel s výtopnou, to nikdo neví. 

Mohl by např. odmítnout vyrábět 
teplo pro Žďár, nebo když se čínský 
majitel rozhodne, že cenu tepla zvýší, 
městu nezbývá, než se podřídit…

Co navrhujete? 
Je třeba pro město zajistit dostatek 

tepla. Už asi před osmi lety jsem navr-
hl, že by bylo vhodné spojit se s Toko-
zem. 

Před hlavní branou má naprosto 
nevyužitou budovu velké kotelny, kte-
rou nezačali ani provozovat, protože ji 
předběhl plyn. V budově kotelny jsou 
nyní sklady.

Bylo by vhodné se domluvit s 
Lesním hospodářstvím Kinský o 
množství odpadního dřeva, které by 
se dalo pálit jako biomasa. Bylo by to i 
s dotací. Pak navrhuji propojit kotelny 
Tokozu a Žďasu s kotelnou na Libuší-
ně. 

Takový krok by jistě museli 
vyhodnotit odborníci…

Samozřejmě, nejprve by se muse-
la vytvořit studie, která by defi nova-
la náklady v určitém časovém roz-
ložení. Teprve pak o tom jednat s 
oběma fi rmami, a s fi rmou SATT , 
která teplo po Žďáru rozvádí. 

Musela by to být studie řešící abso-
lutně všechno, a na závěr by tomu 
muselo dát souhlasné stanovisko 
zastupitelstvo. Ale zásobování města 
ze tří zdrojů, to už by byla jistota. 

Vaše vystoupení v zastupitelstvu 
již mělo dohru. Návrhy projedna-
la Komise rozvoje…

Vedení města bylo překvapeno, 
a na Komisi rozvoje se již o vodě a 
teple mluvilo jako o věci, kterou je 
nutné řešit, a není na co čekat. 

Dokonce byl znovu vydán materiál 
z roku 1997, o možnosti zásobovat 
Žďár pitnou vodou z vlastních zdro-
jů. Je to tedy živá věc.

Ve Žďáře postrádáte odbornos-
ti jednotlivých radních, pod které 
by spadaly dané problematiky…

Jsme totiž jedno z mála měst, kte-
ré to nemá. Za celých 27 let, co jsem 
zastupitelem, nenesl nikdy žádný 
radní za nic konkrétní odpovědnost. 
Přitom města naší velikosti (např. 
Havlíčkův Brod) mají radního pro 
sport, radního pro kulturu, radní-
ho pro školství ap… Takoví rad-
ní „pro…..“ vědí o svých oblastech, 
jejich slabinách i dotačních podpo-
rách všechno. A aktivně spolupracu-
jí s vedoucími daných odborů. Když 
pak zastupitelé rozhodují, ptají se 
právě konkrétního radního „pro….“ 

Bylo by dobré, aby i ve Žďáře 
zastupitelům dané problematiky a 
žádosti nepřednášel úředník, ale rad-
ní „pro…“. Úředník je úředník, kdež-
to radní je politický zástupce, který 
za svoji oblast nese politickou zod-
povědnost.  (Pokračování na str. 21)

Miklík: Chybou bylo 
zrušení Technických 

služeb města

Téma vlastní vody pro Žďár je živé
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