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Žďárské noviny

Rovných třicet let začátkem 
letošního června uběhne od prv-
ních svobodných voleb v Česko-
slovensku po sametové revoluci.

Tehdejší parlamentní volby pro-
běhly ve dnech 8. a 9. června 
1990, volby do zastupitelstev obcí 
následovaly 24. října 1990.

Začátkem června lidé poprvé 
demokraticky volili rovnou do tří 
zákonodárných orgánů, a tak voli-
či vhazovali své hlasy kandidátům 
do Sněmovny národů Federální-
ho shromáždění (SN), Sněmov-
ny lidu Federálního shromáždě-
ní (SL) a do České národní rady 
(ČNR) v Česku a do Slovenské 
národní rady na Slovensku.

Ve volbách tehdy s převahou zví-
tězila sesterská hnutí Občanské 
fórum a Verejnosť proti násiliu. 

Jak se dočteme ve žďárském 
Zpravodaji z července 1990: ve 
volbách kandidovalo v rámci JM 
kraje (kam Žďár nad Sázavou teh-
dy patřil) 16 politických stran a 
aktivit. 

Oprávnění voliči obdrželi pře-
dem legitimační lístek a hlasova-
cí lístky. V působnosti žďárského 
MěstNV bylo 33 volebních okrs-
ků. 

Tehdy 18 na území města a 15 
okrsků v integrovaných obcích.

Zpravodaj chválil studenty žďár-
ské průmyslovky, zdravotní školy 
a gymnázia, kteří přispěli k úspěš-
nému zvládnutí voleb. Pomáha-
li vytřídit nejméně jeden milión 
hlasovacích lístků! Samy okrskové 
volební komise měly 302 členů.

Zde je pro zajímavost hlavní pře-
hled výsledků, jak v prvních demo-
kratických volbách volili Žďáráci.

OF: 42 % (do SL); 43,8 %(do 
SN); 47,1 % (do ČNR)

KSČ: 15,2 % (do SL); 15,8 % 
(do SN); 16,7 % (do ČNR)

Hnutí za samost. dem. a Spo-
lečnost pro Moravu a Slezsko: 

SVOBODNÉ VOLBY 1990, tak 
se jmenuje poštovní známka, kterou 
vydala Československá pošta k prvním 
demokratickým volbám po 44 letech. 

 Zdroj: net

Výročí prvních svobodných voleb

Volnočasový příměstský areál Pilák 
otevřel se souhlasem Krajské hygie-
nické stanice již 20. dubna. Pořada-
telé ale připomínají návštěvníkům 
nutnost striktního dodržování vlád-
ních nařízení a pokynů provozova-
telů kvůli bezpečnosti, byť již dochá-
zí k rozvolnění po nouzovém stavu 
pandemie COVID-19.

Rekreační areál je zasazen do krás-
ného přírodního prostředí, návštěv-
níkům všech věkových kategorií 
poskytuje výběr sportovních a rekre-
ačních aktivit. Jsou tu herní prvky a 
pískoviště pro nejmenší děti, lezec-
ké překážky a atrakce pro odrostlejší 
děti i venkovní posilovna pro spor-
tovce. 

S rodinkou si můžeme zahrát 
minigolf, míčové hry nebo si vypůj-
čit lodičku či šlapadlo a vydat se na 
vodní hladinu Pilské nádrže o rozlo-
ze téměř 58 hektarů. Vstup do areálu 
je volný. 

Byl vybudován v letech 2013 až 
2014 na ploše pěti hektarů a navazu-

je na stávající pláž. Areál tehdy vyšel 
město na 27 mil. Kč a byl součás-
tí projektu  s názvem „Žďárský San-
tiniho okruh za poznáním a aktiv-
ním vyžitím - Příměstská rekreační 
oblast Pilská nádrž“.

Letos tu na nás čekají i čtyři trasy 
Nordic walking v délce od 2 do 8 km. 
Jsou značeny fialovou, oranžovou, 
červenou a modrou značkou. Všech-
ny začínají i končí v rekreačním areá-
lu Pilák. Trasy si lze projít i bez wal-
kingových holí, a nebo si můžeme 
v areálu zapůjčit hole trekingové. 
K zapůjčení jsou také in-line brusle 
včetně ochranných pomůcek a nově 
paddleboardy k projížďce po hladi-
ně. Půjčovna má aktuálně otevřeno 
takto: po - čt (11 – 18); pá - ne (10 
– 19). 

Podél Pilské nádrže byla nedávno 
opravena cyklostezka směřující na 
Polničku. Nyní má nový bezvadný 
povrch, nad kterým zaplesají in-line 
bruslaři i cyklisté. -lko-

VOLNOČASOVÝ areál Pilák je oblíbeným cílem Žďáráků. 
 Ilustrační foto: Lenka Kopčáková

Opět můžeme relaxovat na Piláku

Turistika:
Ne 7. 6. Hlinsko – Krucemburk 

(10 km) sraz v 11.35, nádraží
Ne 14. 6. Kadov – Medlov – Fry-

šava (6,5) v 13.35, Žižkova
Pá 19. 6. Kyjov - Dědkovská hora 

– Netín (9) v 10.05, nádraží
Ne 28. 6. Sazomín – přehrada – 

Březí - N. Veselí: závěr jarní sezo-
ny s opékáním buřtů (7,5) v 12.45, 
nádraží

Vratky za zrušené akce:
Vrácení peněz za neuskutečněné 

akce bude probíhat v Klubu seniorů, 
Dolní 165/1, vždy v úterý, od 8.30 
do 9.30 hodin.

16. 6. (dv. č. 213) za pobytový 
zájezd Lučany nad Nisou (měl se 
konat 23. - 30. 3.)

16. 6. (dv. č. 214) za divadlo Brno 
„Dáma s kaméliemi“ (mělo se konat 
2. 3.)

23. 6. (dv. č. 213) Brno Botanická 
zahrada (měl se konat 7. 3.)

Další plány:
Zájezd Dlouhé stráně se přesouvá 

na příští rok. Zájezd Jakub Krčín je 
přesunut na 8. 10. 2020. Zájezd Již-
ní Čechy se uskuteční v plánovaném 
termínu (18.- 24. 7. 2020). Zájemci, 
přijďte se přihlásit 9. 6. v obvyklou 
dobu. 

Předběžně předpokládáme, že 
zájezd do Chorvatska se uskuteční. 
Doplatek, který měli účastníci uhra-
dit v CK u pí Kasíkové, bude vybírán 
v Klubu seniorů. Termín včas ozná-
míme. 

Talentové průzkumy
v červnu

Nové termíny talentových prů-
zkumů pro přijetí žáků do dalšího 
školního roku 2020/21 vyhlašuje 
Základní umělecká škola Františka 
Drdly na 11. a 17. června (16.00 – 
17.30) v budově ZUŠ.

Tímto škola ruší termíny původní. 
Talentové průzkumy se uskuteční, 
pokud to aktuální situace dovolí.

Přihlášky do uměleckých oborů a 
sborového zpěvu si mohou zájemci 

předem stáhnout na stránkách ško-
ly www.zuszdar.cz. Vyplněné čitel-
ně z obou stran (nejlépe na počíta-
či), podepsané a oskenované mohou 
zaslat e-mailem na adresu: fdvorak-
piano@seznam.cz. Lze je také vho-
dit do poštovní schránky na budo-
vě školy do 10. června. Přihlášku 
lze také vyplnit přímo u talentových 
průzkumů, pokud se v plánovaném 
termínu uskuteční.

Případné další změny budou aktu-
álně na webu školy. 

 (Redakčně upraveno)

ZUŠ F. Drdly      

Senioři ČR

9 %(do SL); 9,7 %(do SN); 8,9 % 
(do ČNR)

KDU: 12,8 %(do SL); 12,8 %(do 
SN); 12,6 % (do ČNR).

Volba prvního žďárského 
zastupitelstva

Volby do městského zastupi-
telstva ve Žďáře n. S. se konaly 
hned na podzim roku 1990 a teh-
dy v jednom dni (24. 11.). Před-
tím rada MěstNV schválila počet 
30 členů obecního zastupitelstva a 
ustavila 35 volebních okrsků.

Volební účast činila 77,4%. 
K obecním volbám přišlo o 4000 
voličů méně než se čekalo (více na 
volby.cz). 

Pro zajímavost se podívejme 
na složení zvoleného žďárského 
zastupitelstva pro období 1990 – 
1994: 

Devět mandátů získalo Občan-
ské fórum, sedm mandátů měla 
Československá strana lidová, 
šest mandátů Komunistická stra-
na Československa, čtyři mandá-
ty Strana zelených a po jednom 
mandátu získaly Československá 
strana socialistická, Křesťansko-

demokratická strana, Nezávislí 
kandidáti a Hnutí za samospráv-
nou demokracii - Spol.pro Mor. 
a Sl.

Počty hlasů k postoupení do 
žďárského zastupitelstva nestačily 
těmto stranám: Asociace Radiká-
lů za spojené státy evropské; Čes-
koslovenská sociální demokracie; 
Československá strana zemědělská 
a Hnutí za občanskou svobodu.

Opět tu máme volební rok 
I letošní rok 2020 je volební. Vol-

by do zastupitelstev 13 krajů v ČR 
se uskuteční v pátek 2. a sobotu 
3. října 2020. Ve stejné dny si my 
Žďáráci zvolíme i senátory. 

Letos se obmění jedna třetina 
Senátu a své senátory budou nově 
vybírat voliči z celkem 27 obvo-
dů Česka. To se z Kraje Vysoči-
na týká obvodů Pelhřimov a Žďár 
nad Sázavou.

Senátní volby proběhnou záro-
veň s krajskými. Případné druhé 
kolo senátních voleb je v plánu o 
týden později, tj. v pátek 9. října a 
sobotu 10. října 2020. -lko-


