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Na prahu nového roku 2020 odpo-
vídá na tři otázky Žďárských novin 
starosta města Martin Mrkos.

Co je za rok 2019 z pohledu sta-
rosty největším úspěchem města 
Žďáru nad Sázavou?

Uspěšně dokončené projekty. Jde o 
nové zázemí pro sportovce na Bou-
chálkách (fotbal & tenis), zásadní 
modernizace hřiště u 4. ZŠ, centrum 
pro neformální vzdělávání „Vodárna“ 
na Farčatech, další fáze revitaliza-
ce parku Farská humna, lepší zvuk a 
plátno pro kino Vysočina nebo nové 
ulice na Klafaru pro výstavbu bytů a 
domů. 

Vše to jsou projekty, které zlep-

šují občanskou vybavenost, kvalitu 
služeb, vzdělání, sportovní vyžití a 
sumárně přispívají k rozvoji města. 
Jsem velice rád, že investiční aktivi-
ta bude pokračovat i v roce 2020, ať 
již to bude rekonstrukce Vodojemu, 
Nádražní ulice, okolí tvrze a mnohé 
další.

A naopak, největší problém, kte-
rý se nedaří vyřešit?

Dlouhodobě je problémem dopra-
va. Jsme křižovatkou dvou silnic 
první třídy a v řešení potřebujeme 
pomoc státu, konkrétně Ředitelství 
silnic a dálnic (ŘSD) s pokračová-
ním obchvatu. Jednání s ŘSD pro-

bíhají a pilně lobbujeme za Žďár. 
Měst a obcí, která jsou na tom hůře 
než Žďár je řada, proto musíme být 
nadále velice proaktivní. V plánu 
máme alespoň řadu místních obsluž-
ných komunikací, které dopravu čás-
tečně rozředí a zlepší. 

Jako další a související problema-
tický bod vidím parkování. Domní-
vám se, že v blízké budoucnosti 
budeme muset jít cestou kombina-
ce dílčích řešení: residenčních par-
kovacích karet a výstavby menších 
lokálních parkovacích ploch, kde to 
půjde. Kdyby se v nějaké exponova-
né lokalitě podařil menší parkovací 
dům ve spolupráci s dalším partne-

rem, bude to velký úspěch. V roce 
2020 bude hotový generel dopravy, 
ten nabídne konkrétní návrhy řešení.

Nejdůležitější úkol, který má 
město v roce 2020 před sebou?

Pokud uspějeme s dotací na minis-
terstvu průmyslu, pak to bude jed-
noznačně vybudování průmyslové 
zóny Jamská II. To budeme vědět v 
průběhu ledna 2020 a ještě v témže 
roce bude muset být zóna hoto-
va. Je důležité, aby se místní firmy 
měly kde rozvíjet. Osobně zastávám 
názor, že základem rozvoje města je 
dostatek dvou věcí: práce a bydlení.  
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Mrkos: Rozvoj města je práce a bydlení

Chystáme lesy
pro naše vnuky

Máme za sebou rok 2019, 
který pro lesníky a ochranáře 
přírody nebyl moc veselý. I my 
běžní občané si uvědomujeme 
citelný dopad rozsáhlé kůrov-
cové kalamity na zdejší kraji-
nu.
� Lenka Kopčáková

V létě jsme šli na houby do voňa-
vého smrkového lesa, o týden poz-
ději leželo na zemi zelené jehličí. Les 
umřel a borůvčí i houby zmizely s 
ním...

Ráz krajiny se v některých oblas-
tech Vysočiny zcela změnil. Ojedi-
nělé borovice na holých pláních a 
obrovské rázy vytěženého kůrovco-
vého dřeva teď vidíme všude kolem 
nás...

Jaký bude rok 2020? Co bude tako-
vá ztráta lesů znamenat pro náš další 
život? Někteří odborníci se obávají, 
že s lesy ubudou prameniště a Praze 
začne chybět voda...

 (Pokračování na str. 2)
VŠEM OBYVATELŮM Žďáru nad Sázavou připíjí novoročně na zdraví a osobní prosperitu starosta města Martin Mrkos 
(Žďár-ŽM) a nejstarší zastupitel města Petr Stoček (KSČM a SPOZ). Foto: Lenka Kopčáková


