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� Otázka pro politické kluby na leden

Na co se v roce 2020 nejvíce těšíte?

Aby názor lidí byl respektován
Určitě nás potěší každý rozvoj nebo 

úspěch našeho města. Máme radost z 
dokončených projektů nebo služeb, které 
se městu povedou a pomohou občanům 
ulehčit život v našem městě. To samozřej-
mě platí nejenom pro rok 2020. Skončil 
rok, který přinesl nejnižší nezaměstna-
nost, nevídané ekonomické příjmy nebo 
zvyšování věku dožití. Ze všech stran 

se ozývá, že prosperita a rozvoj končí. A proto bychom našemu městu přáli 
v právě začínajícím roce pokračování rozvoje a nové kvalitní služby. Přáli by-
chom si, aby názor občanů město nejenom poslouchalo, ale i respektovalo. A 
občanům našeho města bychom přáli, aby si udrželi nebo našli dobrou prá-
ci, přejeme jim bezproblémové rodinné vztahy, radost a mnoho štěstí. Samo-
zřejmě také zdraví a spokojený, příjemný, klidný a bezpečný život ve Žďáře 
nad Sázavou a jeho okolí.

Těšíme se na slušnost a vstřícnost 
Na vyjmenování všech věcí, na které se 

těšíme, by vymezený rozsah příspěvku urči-
tě nestačil. Je tedy potřeba ty nejdůležitější 
vybrat. Rozhodně začneme tím, že se těší-
me na to, že i naše rodiny se budou těšit z 
dobrého zdraví, z úspěchů v životě sou-
kromém i pracovním, že se jim vyhnou zlé 
a nebezpečné příhody. V případě našeho 
města se ze srdce těšíme, že bude skutečně 

vzkvétat, sice možná pomaleji, než bychom si představovali, ale přesto vzkvé-
tat. Těšíme se na to, že lidé na lidi budou slušnější, ohleduplnější, tolerant-
nější a vstřícnější, na totéž se těšíme i v zastupitelském sboru, kde se těšíme 
na období, kdy jedni už nebudou napadat druhé.

Ať se lidé na sebe nemračí 
Co bych si nejvíce přála v novém 

roce 2020? Město s upravenými uli-
cemi, chodníky a nádhernou zelení 
doplněnou svěží květenou. Potkávat 
se s lidmi, kteří se na sebe nemračí, 
nejsou plni zášti a nenávisti. Vidět 
prosperující firmy, které mají podpo-
ru města a poskytují lidem zaměst-
nání, kam chodí s radostí, považují si 

dobrých pracovních podmínek a atmosféry. 
Město neřeší žádné stížnosti a žaloby a dokáže s dlouholetými zaměstnanci 

rozvázat pracovní smlouvy s úctou a pokorou a poděkovat jim za odvedenou 
práci. Nevytváří zbytečné pracovní pozice. Rada města a zastupitelstvo při-
chází s rozumnými a ověřenými fakty a nezadlužuje město. Nikdo se nescho-
vává za svoji politickou příslušnost a dokáže přiznat svoje pochybení. Je tu 
diskuze a spolupráce, která přináší obyvatelům města hřejivý pocit spokoje-
nosti a hrdosti žít v tomto městě. 

Žďár se mění před očima
Rok 2020 je určitě rokem, ve kterém 

se my, občané Žďáru, můžeme těšit na 
spoustu věcí. Řada investic, které se poda-
řilo v posledních letech rozjet, je totiž před 
dokončením, anebo jde do fáze realizace. 

Osobně se těším, že se spolu budeme 
potkávat na nových cyklostezkách, na 
první opravené části ulice Nádražní, na 

nových dětských hřištích či sportovištích. Důstojný kabát začne dostávat i 
samotné srdce města v okolí kostela a tvrze. Těším se, že se dočkáme dvou 
nových lávek přes naši řeku Sázavu, které zkrátí vzdálenosti pěším i cyklis-
tům. Vidím další rozvoj bydlení na Klafaru a hlavně start výstavby nových 
městských domů, a to po dlouhých 20 letech. Věřím také, že nové řízení kři-
žovatek nám přinese plynulejší dopravu. 

Nejvíc se však těším, že se zase budeme potkávat při všemožných kultur-
ních, sportovních a společenských akcích, kterých je naše město bohudík 
plné. Bez spolupráce aktivních lidí se totiž každé město stává jen „ubytov-
nou“. Do nového roku přeji spoluobčanům pevné zdraví, pohodu v rodině i v 
práci a spoustu optimismu.

Výzvy, respekt, přátelství. Nejčastější 
novoroční přání zastupitelů města

ŠŤASTNÝ nový rok 2020 všem spoluobčanům! Zdroj: Pixabay
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Zdislava šla proti proudu času
Těším se na to, jak 30. května oslaví-

me 800 let od narození svaté Zdislavy. Je-
jí rodiče, sestry a švagrové stáli u založení 
žďárského kláštera a cisterciáci potom 
vtiskli ráz naší krajině a podobu našemu 
městu. S dětmi obujeme turistické boty 
nebo sedneme na kola a vyrazíme do její-
ho rodného Křižanova. Rozpolcená spo-
lečnost 13. století mi trochu připomí-

ná společnost dnešní – král tehdy bojoval o moc s vlastním synem, a země 
nevzkvétala. Zdislava šla proti proudu doby a namísto vlastního prospěchu 
se rozhodla věnovat potřebným. Dobrý nový rok vám všem, kteří se alespoň 
občas rozhodnete vydávat v jejích stopách.

Město provázané s přírodou
Když začali na začátku osmdesátých 

let hrát Katapulti svoji píseň „Až se 
bude psát rok 2006“, myslela jsem si, že 
v tom roce už budu odepsaná. Bylo mi 
15 let. Spočítala jsem si tenkrát náho-
dou, že v roce 2020 mi bude 55 let a v 
době svého mládí jsem si myslela, že už 
budu stará a unavená. 

Dnes je tento rok před námi a já se 
na něj moc těším. Těším se, že budeme stavět průmyslovou zónu pro nové 
podnikatele, že budeme stavět byty pro mladé a potřebné, že budeme sázet 
množství stromů, že budeme stavět vodní prvky a obnovovat cesty v krajině. 
Moc se těším, až se svezu na kole po nové cyklostezce do Stržanova. Těším 
se na to, že začneme obnovovat Technické služby našeho města, těším se na 
projekt koupacího biotopu, protože v roce 2020 již bude hotový. Ale nejvíc 
se těším na setkávání se s přáteli a spoluobčany při otevírání a zprovoznění 
nových projektů, které jsou určeny pro vás, obyvatele Žďáru. Děkuji vám za 
vaši podporu při jejich prosazování.

Aby bylo dobře. Ve zdraví
Těší se hlavně malé děti. Oni totiž věří na 

Mikuláše, čerty a Ježíška. Bohužel já již na 
takové věci nevěřím, a tak i to těšení není, 
jako to bývávalo. V mém případě jde spíše 
o prostá přání. Aby bylo dobře. Abychom 
byli všichni zdraví. Prostě taková ta běžná 
přání, aby život šel tak, jak má, a osud nám 
nepřipravil nic zlého. 

A taková těšení na běžné každodenní 
radosti přeji i vám všem po celý nový rok. A všem dětem přeji, aby se mohly 
celý rok 2020 těšit v klidu. Rok 2020? Ten čas ale letí, již dvacet let nového 
století je za námi.

Těším se na výzvy a přátele
Tak jako mnozí jiní se i já těším na 

mnoho věcí v dalším roce. Většina z nás 
se nejvíce těší na dovolenou a čas stráve-
ný se svými blízkými. Já nebudu předstí-
rat, že tomu je u mne jinak.

Těším se také na mnohá setkání s pří-
jemnými či zajímavými lidmi, které budu 
potkávat. V pracovním životě se nejvíce 
těším na další výzvy, které nás ve škole 

čekají. Po úspěšně zvládnuté inspekci máme zase větší chuť do práce. 
Těším se také na další tréninky a turnaje s mladými házenkáři ve žďárském 

Sokole. V našem městě se nejvíce těším na postupné zvelebování města, kterou 
krajinářka a pan architekt nastartovali dobrým směrem. Málo viditelnou, a o to 
více chvályhodnou aktivitou je obnovování starých polních cest, na které jsem 
se zatím neměl možnost podívat, a moc rád na ně vyrazím. Závěrem mi dovolte 
popřát všem občanům a čtenářům vše nejlepší do roku 2020. -lko-
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