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Na ustavujícím zastupitelstvu měs-
ta byl v pátek 2. 11. zvolen starostou 
města 34letý Martin Mrkos (Ždár-
Živé město). Při tajné volbě získal 
17 z celkem 27 hlasů. Do té doby ve-
dl ustavující zasedání nejstarší člen 
ZM, 73letý Petr Stoček (KSČM).

Mrkos je od sametové revoluce 
pátým žďárským starostou. První byl 
Otto Žurek, pak opakovaně Jaromír 
Brychta, Dagmar Zvěřinová, a napo-
sledy Zdeněk Navrátil.

Na žďárskou radnici se po čtyřech 
letech také vrátil úřad dvou mís-
tostarostů. Prvním zástupcem sta-
rosty je staronový místostarosta 
47letý Josef Klement (KDU-ČSL), 
který při komunálních volbách zís-
kal od občanů nejvyšší počet hlasů. 
Při tajné volbě ustavujícího zastupi-
telstva získal 19 hlasů. Další zástup-
kyní starosty je nově 53letá Ludmi-
la Řezníčková (ANO 2011). V tajné 
volbě obdržela od kolegů zastupitelů 
16 hlasů.

Oba místostarostové si po domlu-
vě rozdělili dle svých odborností 
kompetence, a tím „uvolní“ vedou-
cím odborů MěÚ ruce. 

Čtyřkoalici v devítičlenné radě 
města doplnilo zbývajících sedm čle-
nů. Za klub Ždár-ŽM to jsou Zde-
něk Navrátil a Zdeněk Kulhánek. Za 

ANO 2011 je radním Radek Zlesák, 
za KDU-ČSL Romana Bělohlávko-
vá a za ODS jsou radními Jaroslav 
Ptáček a Jan Mokříš. Tajnou volbou 
byly sestaveny i výbory finanční a 
kontrolní. 

Ustavující zastupitelstvo se však 
nečekaně protáhlo. Téměř všechna 
rozhodování probíhala tajnou vol-
bou. Při volbě vedení města padaly 
i protinávrhy opozice. Např. Jaromír 
Brychta (Změna 2018) navrhl do 
čela radnice Josefa Klementa, který 
má, dle něho, ve vedení města ales-
poň čtyřleté zkušenosti. Klement ale 
s díky odmítl. Pro město hodlá pra-
covat na pozici místostarosty, a být 
oporou novému starostovi.

Končící tajemník MěÚ Jan Hav-
lík (Změna 2018) při volbě mís-
tostarostů upozornil na střet zájmů 
u Ludmily Řezníčkové. Připomněl 
asi dva roky starou záležitost měst-
ské zakázky na ošetřování městské 
zeleně (mimo sečení) od firmy, v 
níž tehdy Řezníčková pracovala. Ta 
však odpověděla, že o zakázce, jako 
zaměstnanec jiné divize, nevěděla. 

Ostrou diskuzi na ustavujícím 
zastupitelstvu nakonec ukončil sta-
rosta. Problematika se tak nejspíš na 
pořad zastupitelstva vrátí později. 
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Nové vedeNí města. Zleva staronový místostarosta Josef Klement, uprostřed 
místostarostka Ludmila Řezníčková a vpravo starosta Martin Mrkos.
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Žďár má opět dva místostarosty

Aby se demokracie 
nevznášela jen v ušlechtilých 
frázích, je třeba v každoden-
ním žití chránit její základní 
podmínky existence. Jednou 
z nich je dělba moci mezi 
moc zákonodárnou, výkon-
nou a soudní. To nejen na 
úrovni státu, kraje, ale stejně 

tak je to nezbytné u nás na městské úrovni. Princip dělby moci 
stanoví, že uvedené moci se nesmí soustředit v jedné osobě. 
Zjednodušeně řečeno, zvolený zástupce lidu (politik) má roz-
hodovat ve věcech politických, úředník ve věcech úředních. 

Ve Žďáře jsme bohužel svědky hrubého narušení této rov-
nováhy. V jedné osobě je skryt jak tajemník (nejvyšší úředník 
MÚ), tak i zastupitel města (politik). Zákon jakožto minimum 
morálky tento střet řeší. Bohužel, toto řešení je zdlouhavé. A 
tak díky chybějícím morálním hodnotám a sebereflexi součas-
ného tajemníka, potažmo zastupitele, Ing. Havlíka, budeme 
muset několik měsíců žít v systému, který nás vrhá hluboko 
před rok 1989.

Setkávám se s názory, že je to jen malá daň za poslední vze-
pětí klientelistického systému, který, skryt před zraky občanů, 
prorůstal město od devadesátých let. Ale není. Obzvláště pak, 
pokud na komunální úrovni selhává, nebo zcela chybí, zásluž-
ná práce „hlídacích psů demokracie“ - novinářů. Jak by jinak 
bylo možné, že prošlo bez mediálního povšimnutí, že se na 
jedné kandidátce vyskytl nejvyšší městský úředník v roli lea-
dera s představiteli firem, které městu bez opakované soutěže 
dodávaly dlouhodobě služby předražené o miliony. A aby toho 
nebylo málo, tak jim asistovali pro „morální selhání“ vylouče-
ní politici z různých stran. Kdyby se to samé odehrálo v něk-
terém z významnějších krajských měst, tak by večerní zprávy 
nemluvily o ničem jiném. 

O to víc je povinností všech zvolených zastupitelů napříč 
politickým spektrem si těchto bizarností všímat a upozorňo-
vat na ně. 

Pokud zastupitel Ing. Havlík tvrdí, že v roli tajemníka byl čas-
to konfrontován, a vůči jeho osobě byla nejen vedením měs-
ta projevována nedůvěra, pak se jedná jen o projev imunity 
demokracie. Děkuji za ní. 

 Radek Zlesák (ANO 2011)

Vážení Žďáráci,
nejdříve bych Vám chtěla poděkovat za hla-

sy získané v komunálních volbách. Nechci být 
pouze pasivní zastupitelkou, i když mi bude 
určitě nějakou chvíli trvat, než se v této roli 
„rozkoukám“. Prozatím bych alespoň chtěla 
komentovat některé momenty z ustavujícího 
„slavnostního“ zastupitelstva.

Pan Zdeněk Navrátil vyhodnocoval účast ve 
volbách a porovnával ji s předcházejícím obdo-
bím, kdy nárůst účasti o něco málo než 1 % 
označil jako úspěch vedení města. Co je to za 
úspěch, jsem nepochopila. 

Naopak volbu dvou uvolněných místostaros-
tů lze považovat u těch, kteří pro ni hlasovali, 
za výsměch a schizofrenii. Vždyť to byl jeden 
z největších problémů před čtyřmi roky, tedy 
před komunálními volbami v roce 2014. A kdo 
byl tehdy zásadně proti? ANO a ODS, která 
měla dokonce zrušení druhého místostarosty 
jako bod číslo jedna svého volebního progra-
mu. Žďár živé město (ŽŽM) a lidovci (KDU-
ČSL) tehdy pro získání moci popřeli svůj 
volební program. No, a o čtyři roky později, bez 
jakékoli věrohodné a věcné argumentace, byli 
pro dva místostarosty všichni zastupitelé ŽŽM, 
ANO, KDU-ČSL, a samozřejmě také ODS. 
Protinávrh na snížení počtu alespoň jednoho 
ze zbytečných koordinátorů, uměle vytvoře-
ných funkcí, naprosto nepotřebných pro chod 
města, nepodpořili. A po nezvládnuté tajné 
volbě dokonce navýšili počet členů kontrolní-
ho výboru z devíti na jedenáct.

Nejen těm, kteří nám dali důvěru v letošních 
volbách, bych také ráda popsala situaci, kdy16 
zastupitelů vládnoucí koalice zcela otevřeně, a 
dle mého názoru i z obav, že do toho bude pří-
liš vidět, odmítali pana Jana Havlíka jako před-
sedu finančního výboru, ač výsledek voleb pro 
ZMĚNU 2018 toto předurčoval. Dojemný pří-
běh pana Radka Černého (ODS) o malé hol-
čičce, a závěrečná slova pana starosty Martina 
Mrkose s přáním dobré spolupráce bez jakéko-
liv záště a nenávisti, na mne poté působila, jako 
výsměch. Bude to po tom, co předvedli, vůbec 
možné…? Vždyť jenom slova, kterými koalice 
napadala pana tajemníka a současného zastu-
pitele Jana Havlíka, byla alibistická a nemorál-
ní. Místo faktů a argumentů se zmohli pouze 
na ponižování a urážení člověka, který za 21 
let vybudoval jeden z nejlepších úřadů v České 
republice. To vše pak bylo bagatelizováno pa-
nem poslancem Radkem Zlesákem a nazváno 
demokratickou přestřelkou…

Tato koalice si neváží lidí, za kterými jsou 
vidět výsledky a kteří mají zkušenosti. Míst-
ní ODS to ostatně už jednou předvedla před 
dvěma lety, kdy ukončila členství manželovi 
za 24 let práce pro město a pro tuto politickou 
stranu jenom proto, že neohnul hřbet a odmítl 
vstoupit do koalice se stranami, které dosažené 
výsledky minulých zastupitelstev dokázaly pou-
ze pomlouvat a házet na ně špínu.

Vážení spoluobčané, nemám sice velké poli-
tické zkušenosti, ale právě proto Vám můj 
pohled může být blízký. Byla jsem vychována a 
žila v respektu k druhým lidem, k úctě ke star-
ším a těm, kteří za svůj život čestně a poctivě 
něčeho dosáhli, k upřímnosti a pravdě. Neza-
pomínejme na tyto hodnoty. A pokud máme 
pocit, že se setkáváme s jejich ignorací, neboj-
me se ozvat, nerezignujme.Je to totiž to jediné, 
co můžeme udělat, aby se ze společnosti zcela 
nevytratily.

 Miloslava Brychtová (Změna 2018)
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