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Části občanů města, především 
seniorů, se dotklo vyjádření člena 
rady města PhDr. Zdeňka Kulhán-
ka (Žďár Živé Město) v červno-
vém vydání Žďárského zpravodaje. 
Konkrétně ve článku Co je nové-
ho? Aneb Poznámky z rady, odsta-
vec „Doprava i doleva“. 

Článek se dotýkal tématu letních 
změn v systému žďárské MHD. Lidi 
rozčílila tato věta: „...ale pozor, je to 
trénink proti Alzheimerovi, musíte 
zapojit hlavu, dostanete se skoro všu-
de, jen to nebude jedním číslem...“

Dotčení občané předali starosto-
vi města dopis provázený mnoha 
podpisy.

Danou větu považují za urážlivé 
výroky na adresu seniorů a očeká-

vají  veřejnou omluvu.
ŽN oslovily radního Zdeňka 

Kulhánka s dotazem, jak na tuto 
skutečnost nahlíží,  a zda se bude 
omlouvat.  

Zde je odpověď Zdeňka Kul-
hánka:

„Celý článek (Poznámky z rady) je 
veden v odlehčeném duchu (nakonec 
jako i ty předchozí, pokud je máte k 
dispozici). Pasáž, kde fi ktivně roz-
mlouvají dvě osoby o dopravě, je 
nadsázka. A jako nadsázku je vhod-
né ji brát.

Jestli se některé skupině občanů (zde 
seniorů) nadsázka zdá být urážlivá, 
to opravdu nejsem schopen ovlivnit. 
Jiné skupině seniorů se článek líbil.

A pokud jde o Alzheimerovu cho-
robu, ta postihuje i třicátníky. Čty-
ři procenta nemocných jsou tvořena 
lidmi mladšími padesáti let. Od nich 
jsem žádné negativní reakce neza-
znamenal.

Z hlediska neurofyziologie se jako 
prevence mimo jiné doporučuje nabí-
zet mozku nové aktivity a mentálně 
jej zatěžovat.“ -lko-

Žádají omluvu radního Kulhánka za 
jeho slova, on říká: Byla to nadsázka

Zdeněk
Kulhánek

Ve věku nedožitých 90 let ode-
šla Eliška Moučková, dlouhole-
tá ředitelka 1. Mateřské školy na 
Husově ulici ve Žďáře n. S. 

Výchově předškolních dětí se 
věnovala téměř čtyřicet let. Od 
mládí byla aktivní Sokolkou.
 -red-

Eliška
Moučková
* 27. 6. 1928 
† 29. 8. 2017

Odešla dlouholetá 
ředitelka MŠ

Třiadvacáté zasedání žďárských 
zastupitelů, které se konalo 7. září, 
proběhlo v klidu a rychle. 

V úvodu složil slib nový zastupitel 
Tomáš Augustýn z TOP 09, který 
nahradil Miloše Jirmana, jenž rezig-
noval. 

Pak už následovaly vyhláška o 
poplatku za odpady, fi nanční dar 
novoměstské nemocnici – příspě-
vek 150 tisíc pro vybavení operač-
ních sálů bez problémů prošel, úpra-
va vyhlášky o poplatcích ze psů nebo 
vyhlášení programu pro poskytování 
dotací na obnovu kulturních pamá-
tek. 

Po deseti letech partnerství Kra-
je Vysočina se Zakarpatskou oblastí 
Ukrajiny se také Žďáru naskytla pří-
ležitost uzavřít partnerství s městem 
Chust, které má 28 tisíc obyvatel. 

Partnerství postupně podpoři-
li jak místostarosta Josef Klement, 
tak například Radek Černý. Kle-
ment město navštívil před pěti lety, 
a dle jeho slov z něj čiší „slovanská 
návaznost k naší republice“. Partner-
ství považuje za výbornou možnost, 
i vzhledem k velikosti města.     

Pouze starosta Zdeněk Navrátil 
zmínil, že byli Krajem upozorněni 

na určitá rizika v oblasti spoluprá-
ce vztahů. „Blíže bych to nerozváděl,“ 
řekl s úsměvem.

Větší diskuze se odehrála při jed-
nání o majetkových záležitostech, 
především při projednání prode-
je pozemku v lokalitě ulice Jamská. 
Zde se opoziční zastupitel Vladimír 
Novotný pozastavil nad tím, zda se 
pozemek, který by byl zastavěn, má 
opravdu prodat, když je zde jedi-
nou zelení. „Nechci nikomu kazit jeho 
záměr, ale je to v křižovatce…,“ upo-
zorňoval. Podle vedení města zeleň 
opravdu ubude, ale počítá se s tím v 
rámci revitalizace zeleně. Pozemek 
byl 18 hlasy schválen k prodeji, stej-
ně jako i další pozemky. 

V závěru zasedání, po projednání 
všech bodů programu, informoval 
starosta Navrátil o „vývoji odpadů“. 
Dle legislativy se totiž od roku 2024 
nebude moci odpad skládkovat. 

Podle Sdružení obcí Vysočiny má 
v kraji vzniknout devět překládacích 
stanic komunálního odpadu, který 
by byl odvážen do spalovny mimo 
území Vysočiny. Jedna z překláda-
cích stanic je uvažována ve Žďáře. 

Pak již následovaly pozvánky zastu-
pitelů na různé akce, nebo podě-

kování zastupitele Petra Stočka 
Městské policii za její zákrok při přá-
telském hokejovém utkání s Třebíčí. 
„Zákrok byl perfektní,“ sdělil Stoček s 
tím, že dokázal „eliminovat výstřelky 
třebíčských fanoušků“. 

Starosta Navrátil se ještě vrátil ke 
změnám v jízdním řádu MHD, které 
vyvolaly ve Žďáře nebývalý rozruch. 
Na jednotlivé připomínky občanů 
připraví odpovědi. 

Jak v diskuzi také zaznělo, chystá se 
další díl ojedinělé publikace Žďárský 
uličník, který by se měl týkat klášte-
ra. Zasedání zastupitelstva skončilo 
za necelou hodinu a půl.  -pk-

Report z 23. zasedání zastupitelů

Do zastupitelského křesla usedl 7. 
září poprvé. Po Miloši Jirmanovi z 
TOP O9, který po devatenácti letech, 
kdy byl zastupitelem, v průběhu toho-
to volebního období rezignoval, byl 
Tomáš Augustýn až pátým (sic!) 
náhradníkem. Ti před ním funkci 
zastupitele odmítli. 

„Nepočítal jsem s tím,“ říká ke skuteč-
nosti, že se náhle stal zastupitelem. „S 
tím nepočítal v naší organizaci nikdo. 
Situace, která nastala, nebyla úplně jed-
noduchá. Hledali jsme řešení, náhradníci 
postupně odmítali, až to dopadlo na mě. 
Já to přijal, takovou zodpovědnost nelze 
odmítnout,“ tvrdí.  

Ve čtvrtek 7. září složil v začátku 
zasedání zastupitelstva do rukou sta-
rosty slib a poprvé rozhodoval a hla-
soval. 

Bylo to složité? Prý ani ne, protože v 
jednání nebyl žádný složitý bod k roz-
hodování. Zodpovědnost ale cítil. 

„Zodpovídáte za osudy lidí, jestli něko-
mu rozhodnete, že mu nepovolíte posta-
vit dům, tak je to na celý život, není to 

jednoduchá záležitost,“ přiznal. 
Nad dotazem, aby vybral největší 

problém Žďáru, zapřemýšlel: „Vybrat 
jen jeden? Vidím ho v úrovni politické - 
komunikace mezi koalicí a opozicí. Je to 
ale takový evergreen, opozice si většinou 
stěžuje. Druhým problémem je řešení 
veřejných prostranství, dětská hřiště, vni-
trobloky, parkování…“

TOP 09 je v opozici, a tak se její 
body, které slibovali voličům, prosadit 
příliš nepodaří. „Spíše se připravujeme, 
abychom v příštích volbách dopadli lépe, 
a zasedli v koalici, a mohli své body pro-
sazovat,“ potvrzuje.   -pk-

TOMÁŠ AUGUSTÝN (vpravo) sklá-
dá slib zastupitele do rukou starosty  
Zdeňka Navrátila.  Foto: Petr Klukan

Zodpovědnost jsem cítil, uvádí Augustýn

Slib nového
zastupitele složil
člen klubu TOP 09


