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V lednu jsme si zvolili prezi-
denta České republiky na příš-
tích pět let. Víme, jak 
volil Žďár po čtvrtích.

 Lenka Kopčáková
Z celkem devíti kandidátů po prv-

ním kole (12. a 13. 1.) byli nejúspěš-
nějšími Ing. Miloš Zeman (SPO) a 
prof. Jiří Drahoš (BEZPP). 

Ve druhém kole prezidentských 
voleb (26. a 27. 1.) pak dalo necelých 
52 % českých voličů svůj hlas Miloši 
Zemanovi, a ke 49 % voličů  dalo hlas 
Jiřímu Drahošovi. 

Staronovým prezidentem tedy je 
Miloš Zeman. Vyhrál ve všech krajích 
kromě Prahy, středních Čech, Liberec-
kého kraje a Královéhradeckého kra-
je. Na „své“ Vysočině Zeman sklidil 
téměř 56 %, tedy 163 267 hlasů. Pro 
Jiřího Drahoše v našem kraji hlasovalo 
něco přes 44 %, tedy 129 080 voličů. 

Inaugurace prezidenta, na které 
Miloš Zeman složí prezidentský slib, je 
v plánu na čtvrtek 8. března.

A jak jsme prezidenta
volili my, Žďáráci: 

V 1. kole prezidentských voleb byla v 

celkem 26 volebních okrscích volební 
účast něco přes 65 % a voliči odevzdali 
11 373 platných hlasů.

Z devíti kandidátů na prezidenta ČR 
obdrželi ve Žďáře nejvíce hlasů Miloš 
Zeman (4.628 hlasů, 40,69 %) a dru-

VZPOMÍNKA  na červen 2014, kdy Žďárští prezidenta Miloše Zemana tradič-
ně vítali chlebem a solí…On na historický prapor města připevnil pamětní prezi-
dentskou stuhu, která je tu dodnes….  Foto: Lenka Kopčáková 

Zvolili jsme staronového prezidenta

Strategii rozvoje centra města 
Žďáru nad Sázavou má nyní na sto-
le městský architekt Zbyněk Ryš-
ka, spolu s kolegy z odboru rozvo-
je a územního plánování. Centrum 
města rozčlenili na 13 menších 
území.

Budou součástí strategie, jak smě-
řovat dál podobu a styly různých 
částí centra Žďáru. Zatím pracovní 
výstup nedávno na tiskové konfe-
renci představili zástupci radnice.

V minulých letech město opravi-
lo náměstí Republiky, Havlíčkovo 
náměstí a navazující prostory. „Již 
projektujeme ulici Nádražní od pošty 
k Ivanovi, a chceme pokračovat pěší 
zónou k centru,“ přibližuje starosta 
města Zdeněk Navrátil.

Městský architekt nyní cílí na 
okolí Tvrze, Farská humna, Nábřež-
ní ulici, také na atrium za obchod-
ními domy, na okolí městského 
divadla, knihovny či prostředí něk-
terých nosných ulic… 

Odborníci současně hledají for-
mu, jakou by město mělo zadat 
projekty. To může učinit buď kla-
sickou zakázku, nebo vyhlášením 
architektonické soutěže. 

Lidé na radnici si uvědomují, že 

strategie rozvoje centra může být 
aktivitou na příští desetiletí, kon-
cepci ale chtějí znát do letošního 
června.

Ještě v lednu tedy úřad oslovil 
všechny správce inženýrských sítí 
ve sledovaných lokalitách, zda v 
nejbližších letech nechystají nějaké 
rekonstrukce. „Tato informace je pro 
nás velmi důležitá, a podle ní budeme 
směřovat své priority,“ uvádí starosta 
Navrátil.

Následně úřad předloží projekt 
komisi regionálního rozvoje a život-
ního prostředí. Ta materiál zfi nalizu-
je do rady města. 

V březnu bude téma představeno 
veřejnosti. 

„Chceme nechat občany vyjád-
řit se k jednotlivým lokalitám, co je 
kde pálí nejvíc, a co cítí, že je potře-
ba,“ očekává starosta. Právě názory 
veřejnosti  budou mít také vliv na 
to, jaké priority lokality dostanou. 
Městský architekt pak navrhne radě 
města nejvhodnější etapizaci. 

„Bylo by dobré, aby se fi nální mate-
riál stal součástí strategie rozvo-
je města a byl inspirací i pro příští 
zastupitele města,“ uvítal by starosta 
Zdeněk Navrátil. -lko-

Na radnici promýšlejí novou 
strategii centra města V krajské soutěži „My třídíme nejlépe“ 

nedávno zvítězilo město Žďár nad Sáza-
vou. 

To díky svým občanům, kterým není 
líno vysloužilý elektrospotřebič donést do 
červeného kontejneru, určeného na elek-
troodpad, nebo přímo na sběrný dvůr v 
Jihlavské ulici. 

Jak známo, tříděním elektroodpadu se 
omezuje počet černých skládek, ale hlav-
ně, jeho zpětným zpracováním lze vytěžit 
kovy jako měď, cín, hliník, zinek, a dokon-
ce i zlato..

Soutěž v třídění elektroodpadu pořádá 
Kraj Vysočina ve spolupráci s fi rmou Eko-
Kom, v rámci cyklu „My třídíme nejlépe“. 

„Podstatné byly výsledky za období od října 
2016 do září 2017.

Za sledované období se Žďáru povedlo 
vytěžit v průměru 5,4 tuny odpadu na jeden 
wintejner, tedy speciální kontejner na sběr-
ném dvoře,“ informuje místostarosta Josef 
Klement, s poděkováním občanům.  

Jako symbol vítězství město Žďár 
obdrželo symbolickou sošku muže se sta-
rým vysavačem a fi nanční odměnu 20 tisíc 
korun. „Peníze šly obecně do odpadového 
hospodářství města,“ říká Josef Klement.
 -lko-

VÍTĚZNÁ SOŠKA  pro Žďár.
  Foto: Jakub Axman

Žďáráci vyhráli v třídění elektra

Výsledky prvního kola
Topolánek Mirek
(Senátoři BEZPP) 380 hlasů 
Horáček Michal
(Občan BEZPP)768 hl. 
Fischer Pavel
(Senátoři BEZPP) 1.522 hl.  
Hynek Jiří (Poslanci REAL) 145 hl. 
Hannig Petr
(Poslanci Rozumní) 41 hl. 
Kulhánek Vratislav
(Poslanci ODA) 59 hl.
Zeman Miloš (Občan SPO)
4.628 hl. 
Hilšer Marek (Senátoři BEZPP) 
925 hl.
Drahoš Jiří (Občan BEZPP)
2.905 hl.  

Výsledky druhého kola
Volební účast překročila 71 % a 

úplně nejvyšší byla v okrsku č. 23 
na ZŠ Švermova (80,5 %). Voliči ve 
Žďáře odevzdali 12.384 platných 
hlasů..

Zeman Miloš (Občan SPO)
6.674 hlasů (54 %)
Drahoš Jiří (Občan BEZPP) 5.710 

hlasů (46 %).
V tabulce pro zajímavost uvádíme i 

volební účast v 1. kole. 

hý nejúspěšnější u žďárských voličů 
byl Jiří Drahoš (2.905 hlasů, 25,54 %). 
Pomyslný bronz by patřil Pavlu Fische-
rovi (1.522 hlasů,13,38 %).
Zde jsou přehledy:


