Názory

STRANA 6

ŽN - LEDEN 2019

Žďárská očekávání na prahu nového roku...
Otázky pro politické kluby zastupitelů

ŽN se vrací s otázkami pro zastupitele města, na něž tradičně odpovídá jeden zástupce politického klubu. Protože právě stojíme na prahu
nového roku, naše otázka zní:
Co váš klub očekává, že bude pro
město Žďár v roce 2019 nejvýznamnějším krokem či počinem?

Rozmanitost nás posouvá

Ing.
Martin Mrkos,
ACCA
klub ŽĎÁR- ŽM
Je zcela přirozené, že s novým rokem
čekáme v našich životech vedle drobných věcí i ty zásadní a velké. V životě
města je to trochu složitější, protože co
je pro jednoho velké a zásadní, pro jiného to je naopak.
A vlastně je to tak dobře - tisíc lidí,
tisíc chutí, rozmanitost dělá život hezkým a pestrým, a to platí i pro Žďár. A
tak se můžeme těšit na revitalizaci sportovní zóny (fotbal, tenis), nové bydlení na Klafaru, další část Vodojemu v
novém kabátu, obnovu Nádražní ulice, která určitě chytne každého za oko,
parkoviště, i nové hřiště na „čtyřce“. A
také na hokejové play-off, Den Žďáru,
Horácký džbánek, nebo potkávání se
na farmářských trzích… pro každého
něco.
Tak na viděnou v novém roce! Všem
občanům Žďáru přeji zejména hodně
zdraví a spokojenosti.

Mezi koalicí
a opozicí to vázne

roce 2019 hodně sil, zdraví a více úsměvů.

Větší spolupráci a toleranci

Ing. Vladimír
Novotný,
klub ČSSD
Pro rok 2019 bychom si určitě přáli,
aby měli naši občané více klidu, síly a
motivace v osobním i pracovním životě.
Přáli bychom jim méně stresu, a mnoho zdraví, spokojenosti, dobrou práci a
úspěchy. Protože když budou v našem
městě lidé spokojenější a úspěšnější,
bude to jistě znamenat i rozvoj a úspěch
pro naše město.
V práci pro naše město si přejeme
větší spolupráci a toleranci. Pokud se v
důležitých věcech spojíme, tak se třeba
dočkáme vzniku malých technických
služeb a uklizeného města, nebo tolik
očekávané propojky Brněnské a Jihlavské ulice. Nevíme, zda toho budou kolegové konečně schopni (chce to totiž
dialog, ne monolog), ale i tak uděláme
vše pro to, aby se mohlo v našem městě
žít zase o trochu lépe.

Nová žďárská sportoviště

Mgr. Ludmila
Řezníčková
ANO 2011

Očekáváme krásný a úspěšný rok pro
všechny občany našeho města. Bude
samozřejmě nutné řešit sucho a kalamitu v lesích, ale stále věříme, že nám příroda trochu pomůže.
Za nejvýznamnější krok považujeme
Ing. Jan Havlík,
to, že bude zahájena výstavba víceúčeloMPA
(klub Změna 2018) vé sportovní haly, kterou budou využívat jak naše dvě střední školy, tak široká
veřejnost a sportovní oddíly. Konečně
Za dobrý, a možná i významný krok bude také dostavěno sportovní zázemí
bychom považovali změnu komunika- pro fotbal a tenis, navazující na stavbu
ce a spolupráce mezi koalicí a opozicí. již fungující nafukovací haly. Věříme a
Skutečné zahájení společné práce ve doufáme, že se nám podaří prosadit
prospěch města a jeho občanů. Ukon- další stavby pro naše občany, jako třeba
čení osobního napadání, ukřivděnosti a přírodní biotopové koupaliště a mnohé
opojení mocí.
další. Věříme, že Žďár nad Sázavou jedPokud přijmeme, že dobré nápady nou bude nejzářivější Hvězdou Vysočinebo myšlenky nejsou výlučným vlast- ny.
nictvím koalice, tak můžeme skutečně
z našeho města udělat lepší místo pro
Dopravu řešit a vyřešit
život. Je to jen na nás.
Bohužel, s lítostí oznamujeme Žďárákům, že ač bychom chtěli některé kroky podniknout, v naší situaci je to zatím
bez efektu. Dosavadní naše návrhy jsou
zamítnuty „ještě dříve“, než je vyslovíme. Slibujeme však, že Vás budeme o
MUDr.
dění v zastupitelstvu informovat v té
Jan Mokříš,
míře, co nám bude dovoleno.
klub ODS
Jsme v opozici, a je to situace mnohdy beznadějná, ale potřebná. Budeme
Všem čtenářům jménem žďárské
se nadále snažit navrhovat a prosazovat
věci, o kterých si myslíme, že jsou ve ODS přeji šťastný a úspěšný rok 2019.
Nelze říci, která z investičních akcí, reaprospěch města a jeho obyvatel.
Vážení Žďáráci, přejme si v novém lizovaných v roce 2019, je nejvýznamnější - pokračování v rekonstrukci sítí

Náměstí v čistotě sněhu má svoji atmosféru. Na prahu nového roku stojíme také
s čistým archem. Jak jej popíšeme, je pouze na nás Žďárácích...
Foto: Lenka Kopčáková
a ulic na Vodojemu, výstavba na KlafaPředevším bychom rádi všem občaru, revitalizace sportovní zóny, l. etapa nům Žďáru nad Sázavou popřáli do
rekonstrukce ulice Nádražní, dokončení nového roku hodně zdraví a rodinné i
nového hřiště u 4. ZŠ – vše je důležité.
osobní pohody. I pro náš klub bude v
Stejnou podporu si zasluhuje běžný roce 2019 nejdůležitější spokojenost
chod města, ať už jde o komunální služ- vás všech, pro které v zastupitelstvu
by, školství, kulturní a sportovní život, města pracujeme.
sociální služby či spolkovou činnost.
Ve schváleném rozpočtu na příští
V rámci koaliční spolupráce se chce- rok je připraveno více než 150 milionů
me zaměřit hlavně na projektovou pří- korun na investiční akce. Řadu z nich
pravu, a v následných letech i realizaci nebude příliš vidět, ale o to důležitějbudování městského okruhu Wonkova- ší jsou. Jedná se o pravidelnou údržbu
Neumannova-Novoměstská-Jamská- a opravy městské infrastruktury, škol,
nákupní zóna Brněnská. Zároveň urych- školek a dalších městských budov. Pro
líme budování chybějících cyklostezek. nás zásadní je především pokračování
Nadále je důležité usilovat o vybudová- rekonstrukcí v sídlišti Vodojem, konní částí městského obchvatu Brněnská- krétně ulic Špálovy a Štursovy, a zaháJihlavská a Tokoz-Brodská. Dopravu ve jení rekonstrukce ul. Nádražní. Osobně
Žďáře musíme řešit a vyřešit.
se těším zejména na výsledek modernizace zázemí pro fotbalisty a tenisty,
kteří již delší dobu fungovali v nevyhoŽďár čeká řada projektů
vujících podmínkách. A také na nové
víceúčelové sportovní hřiště u 4. ZŠ a
na opravenou budovu vodárny na Farských humnech.
Mgr.
Za klub KDU-ČSL děkuji všem
Tomáš Augustýn,
zaměstnancům MěÚ a našich příspěvPh.D.
kových organizací, kteří mají tyto akce
(klub TOP 09
na starosti.
a Svobodní)
V uplynulém roce naše země oslavila 100 let nabytí samostatnosti, v roce
2019 nás čeká další významné výročí:
třicet let od sametové revoluce.
Věřím, že i k tomuto jubileu naše město přistoupí zodpovědně a budeme se
moci těšit na krásné a důstojné oslavy.
Kromě toho nás čeká mnoho akcí a projektů daných schváleným rozpočtem.
Z investičních mne nejvíce těší rekonstrukce hřiště ZŠ Švermova a zahájení
výstavby sportovní haly u průmyslovky.
Z neinvestičních akcí si nejvíce cením
navýšení výdajů na sociální služby.
Přeji všem spoluobčanům, aby byl pro
ně rok 2019 šťastný a úspěšný, aby byli
obklopeni samými dobrými lidmi, a ze
všeho nejvíce přeji pevné zdraví.

Přes 150 milionů do investic

Mgr.
Zbyněk Vintr
(klub KDU ČSL)

Náš závazek vůči občanům
vytvářet ty nejlepší podmínky

Ing. Petr Stoček,
klub KSČM
Jen velmi obtížné by bylo rozdělit úkoly a podněty pro rok 2019 na významné,
méně významné, nebo dokonce nejvýznamnější. Před vedením města i celým
zastupitelským sborem stojí základní
úkol - vytvářet pro občany našeho města ty nejlepší podmínky k životu.
Na posledním zastupitelstvu v roce
2018 z úst představitelů jednotlivých
politických klubů zazněla, kromě přání
pevného zdraví, štěstí a rodinné pohody, také vyjádření tento závazek vůči
občanům splnit co nejlépe. Očekávejme tedy společně, my všichni občané,
zastupitelé, zaměstnanci MěÚ i příspěvkových organizací - od roku 2019 splnění všech plánů a slibů z minulých let.
-lko-

