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ŽĎÁR NAD SÁZAVOU stojí na prahu „osmičkového“ roku.
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Zvolíme si prezidenta

Vstupujeme do Roku republiky
Stojíme na prahu tzv. osmičkového roku.
Česku přináší řadu výročních milníků, které se
udály v letech 1918, 1938, 1948 a 1968.
Největší váhu mají sté narozeniny republiky.
Samostatný Československý stát vznikl 28. 10.
1918 a existoval (mimo krátkou epizodu za 2.
sv. války) až do 31. 12. 1992.
Na Nový rok 1993 se Československo rozpadlo na dva samostatné státy. Je to právě 25
let.
Sté výročí republiky město Žďár n. S. a místní spolky jaksepatří oslaví výstavami, kvízy a
programy pro školy, folklorem, mezinárodními

Milí čtenáři,
napište nám, jaký je podle vás největší počin ve
městě Žďáře za posledních sto let?
Těšíme se na vaše názory.
(Kontakt najdete na str. 15 v tiráži)

akcemi i pietou…
Přání městu a jeho občanům v tom „osmičkovém“ roce zaznívalo i při nedávném výročním zastupitelstvu. Snad za všechny kolegy to
vystihl MUDr. Radek Černý: „Žádná dramata
a špatné diagnózy!“ Tak Šťastný nový rok!
Vaše redakce ŽN

Čeká nás druhá přímá volba prezidenta České republiky v historii. Do října 2012 totiž býval volen nepřímo
parlamentem na společné schůzi obou komor.
Volbu prezidenta vyhlásil předseda Senátu na 12. a 13.
ledna 2018. Budeme vybírat z celkem devíti prezidentských kandidátů.
Mimo domov lze hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území ČR nebo ve
zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Volební místnosti budou otevřeny takto: 12. 1.
(14.00-22.00) a 13. 1.(8.00-14.00).
Případné druhé kolo volby připadá na 26. a 27. ledna
2018.
-lko-
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