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Bývalá starostka Žďá-
ru nad Sázavou, Dagmar 
Zvěřinová (ČSSD), je ve 
žďárském zastupitelstvu 
v opozici. 

 Petr Klukan

Po dlouhých letech ve vedení 
města jste toto volební období v 
opozici. Jak se v ní cítíte? 

Již jsem v opozici byla, při svém pří-
chodu do zastupitelstva v devadesá-
tých letech. 

Kdy to bylo?
Končilo období 1994-1998. Zažila 

jsem pana Žurka, který v zastupitel-
stvu abdikoval, a já ho zastupovala, 
takže dva roky v opozici. 

Takže vás působení v opozici 
nezaskočilo? 

Opozice neopozice, pořád musíte 
pro město něco dělat, nemůžete jen 
kritizovat. Město musí jít dál, a když 
můžete někde pomoci, tak musíte. 
Jste prostě zastupitel, a i zastupitel v 
opozici má povinnosti a slibuje, že 
bude pracovat pro město. Máte ale 
zúžený prostor. 

Byla jste dlouhá léta místostarost-
kou, pak starostkou, takže musíte 
mít na současné vedení města jiný 
pohled než běžný zastupitel.

To je trošku pravda, ale vycházejme 
z jedné věci. Každé volební období je 
jiné.

Co je podle vás největším problé-
mem Žďáru? 

Žďár stagnuje. Nerozvíjí se. Velmi 
málo vedení komunikuje se zastupite-
li a občany. Žďár se rozdělil nejenom 
v zastupitelstvu, ale i v prioritách ve 
městě. Jakoby mladí proti starým. A 
to není dobrá cesta. Je třeba hledat 
cestu, kompromis a dohodu.

Takže to je největším chybou? 
Ano, ráda bych viděla větší dyna-

miku, protože to město potřebuje. 
Zastávám názor, že čtyři roky zasta-
vení investic už nikdo nedožene. Pří-
ležitosti jsou pryč. Žďár prostě nežije 
tak, jak se slibovalo. Dvě tři velké akce 
na náměstí naše město neoživí.

Které investice by tu měly být? 
My jsme sehnali ještě peníze na 

park, ten se dotáhl, předcházelo diva-
dlo, příprava rekonstrukce kina atd. 
Každý rok jsme vyčlenili peníze na 
povrchy, komunikace a chodníky. 
Všechny velké investice, které byly 
kritizovány, jsou nyní jediné, s kte-
rými se město chlubí. A to dokonce 
ve videospotu. Na dalších nových se 
moc rychle nepracuje. 

Co konkrétně? 
Třeba ulice Nádražní, měla jít rov-

nou do přípravy a stavby, a už měla 
být hotová. Ta je strašná - a pořád 
máme jenom vize, a ulice je pořád 
strašná. Představa byla jasná. Návaz-
nost na náměstí ve stejném duchu. 
Tohle mohlo být. 

A další? 
Už mohlo být zrekonstruováno 

veřejné osvětlení na Vodojemu (tam 
už bylo výběrové řízení).

A hlavně se měl řešit Domov 
důchodců se zvláštním režimem, kte-
rý je v nájmu, a ten končí. Ptala jsem 
se, co bude: Nic. Město doufá, že 
přijde investor a zafi nancuje to sám. 
A zbaví se problému. Na Klafaru se 
změnila koncepce, ubylo individuál-
ních domů atd. Je toho více.

 

Za rok budou volby, a ať je vyhra-
je kdokoli, bude navazovat na dneš-
ní práci…

No právě! Co se nenachystá, nebu-
de. Měli by se po městě projít a neu-
tápět se v neustálých diskuzích, vari-
antách a analýzách, protože ten, 
kdo chce řídit město, musí cítit jeho 
potřeby. A pak tomu dát nějakou vizi. 

Vy jste vize měli? 
Ano. Investice do komunikací, 

chodníků, sportovní areál u Piláku. 
Akvapark, Kulturní dům, náměstí. 
Město se rozvíjelo. Současné vedení 

vše kritizovalo, a jak jsem řekla, dnes 
se chlubí jen tímto. Ne všechny vize 
jsou takto viditelné, ale stačí poslou-
chat lidi, a vycítíte, co je třeba. 

Co dalšího by se mělo udělat? 
Pokusit se znovu přidat na obchvatu 

města – jedna politická strana to měla 
na bilboardech, jak to zařídí. Teď je 
na řadě alespoň Jihlavská – Brněn-
ská. Těch věcí by bylo více. Nevejde 
se sem vše.

Jste i předsedkyní Finančního 
výboru. Jak práci města vidíte z té-
to pozice? 

Některé peníze se trošku rozdrobu-
jí a jiné nemají správný cíl. Strašně je 
pohlcuje režie. Máme koordinátory 
na všechno možné, ale to nic neudě-
lá. Jak máte vysvětlit lidem na sídliš-
ti, že pořád nemají udělanou ulici, ale 
dočtou se, že existuje koordinátor? Za 
ty peníze by možná jedna ulice opra-
vena byla. 

V poslední měsíce vyvolala vel-
kou bouři změna MHD, za kterou 
se na vedení města snesla kritika. 

Za to si můžou sami! Upozorňovali 
jsme je na jednání klubů, na jednání s 
občany. Karel Herold chtěl projedná-
vání navrhnout na zastupitelstvu. Jako 
vždy bylo vše smeteno ze stolu. A pak 
se diví, že uživatelé, na které se vůbec 
nemyslelo, tuto formu odmítají.

Bylo to zbytečné, a občané byli 
opravdu rozezleni. Bydlím v lokalitě, 

kde zrušili dopravu, lidé se nedosta-
li na polikliniku včas, když jdou na 
odběry. Víte, kolik je na sídlištích sta-
rých lidí, kteří jsou sami a nedojdou 
na polikliniku? Z lokalit Klášter, Vyso-
čan jedou do města, někteří na hlavní 
poštu, k doktorovi, koupit si boty, do 
spořitelny – musí do města. A teď jim 
zkorigujete dopravu. 

Čím si to vysvětlujete? 
Nezkušeností. Není tam životní 

zkušenost. Každý má nějaký názor, 
ale bez ohledu na politickou přísluš-
nost musíte vidět a mít zájem, aby 
se babičky dostaly k doktorovi a na 
nákupy, do lékárny za každého poča-
sí. To jsou životní potřeby města, stej-
ně jako kosení trávy, osvětlení…, kte-
ré musíte uspokojit. Jestli se babička 
nedostane na večerní šou na náměstí, 
tak to chápu. 

Jak podle vás pracuje městský 
úřad? Stejně jako za vás? 

Z pozice státní správy i samosprávy 
nemohu osobně říci, že by fungoval 
špatně. Stížnosti byly i za mě, ty jsou 
vždycky. Co je jiné, je vnitřní atmosfé-
ra úřadu. Úředníci se umí v problema-
tice orientovat, ale v současné době si 
myslím, že se bojí. Chybí tvůrčí atmo-
sféra. Ale úřad pracuje velmi dobře. 
Myslím, že to občan nepoznal.

Našli bychom něco pozitivního, 
co vedení města udělalo? 

Určitě, v žádném volebním obdobní 
neuděláte vše na 100 procent dobře, 
ani není všechno špatně. Dokončily 
se rozdělané projekty. Je dobře, že se 
dodělala druhá část náměstí. Připravi-
ly se nové kulturní akce. To si myslím 
lidé vnímají velice dobře. 

Ve městě se uvažuje o skateparku. 
Ano. Myslím, že je dobře, že se k 

tomu přistoupilo. Je to jen hodně dra-
hé. Samé vícepráce. Nám to vyčítali, 
sami nepostavili jednu akci bez dal-
ších fi nancí.

Jak je na tom vůbec město fi nanč-
ně? 

Není na tom špatně, nechali jsme 
tam poměrně velkou částku, asi 100 
milionů v rezervách. Rozpočty mají 
nyní velmi dobré příjmy.

Za rok budou volby, budete v nich 
kandidovat? 

Člověk nemůže žít od voleb do 
voleb. Spíš bych si přála, aby se nepro-
marnil tento rok. Každý rok, který 
nám uteče, se už nedožene. Jinak bych 
kandidovat chtěla, ale taky by mohli 
něco ukázat ti mladí - dávám jim ještě 
rok, třeba se ukáží. 

Exstarostka: Chybou je malá dynamika 
města a zastavené investice

Ing. Dagmar Zvěřinová (*1953) 

 Členka ČSSD, zastupitelka Žďáru od 
roku 1998, místostarostka, starostka 
(2010-2014), v letech 2008-2014 byla 
navíc senátorkou.

Je předsedkyní představenstva SVK 
Žďársko a členkou Rady pro rozhlasové 
a televizní vysílání. 
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Zastávám názor, že čtyři 
roky zastavení investic už 

nikdo nedožene.


