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Kázat vodu a pít víno
Před komunálními volbami 2018 

zastupitel a člen představenstva SA�  
a.s. Radek Černý (ODS) k mé kandi-
datuře řekl: „Když chci kandidovat v 
místních volbách, tak bych měl složit 
funkci tajemníka, ještě než zahájím 
volební kampaň.“ Nyní kandiduje na 
3. místě do krajských voleb a i nadá-
le provozuje svoji praxi (zaměstnání), 
přestože mně doporučoval něco jiné-
ho. Podobně to tehdy cítil i současný 
starosta na „plný úvazek“ a člen před-
stavenstva SA�  a.s. Martin Mrkos 
(Žďár Živé město, STAN), který dnes 
vedle starostování na 100% nemá pro-
blém kandidovat na čelních místech 
do kraje. 

Dalším takovým „rádcem“ byl pan 
poslanec, místopředseda SVK Žďár-
sko a radní Radek Zlesák (ANO), kte-

rý byl také mezi těmi, co se pohoršo-
vali nad tím, že jsem tři měsíce před 
volbami nerezignoval na funkci tajem-
níka a nešel do komunálních voleb dle 
jejich názoru „s čistým štítem“. Blíží se 
krajské volby a ten stejný pan Zlesák si 
šel pro výjimku z celostátního stranic-
kého usnesení zakazujícího kandida-
turu stávajících poslanců ANO na čel-
ních pozicích krajských kandidátek. 

Přitom, kdyby se řídil radami, kte-
ré sám dával v roce 2018, tak se mohl 
vzdát mandátu poslance ještě před 
krajskými volbami a jít do boje o kraj 
s čistým štítem, jak doporučoval. Jenže 
ono je jednodušší vymodlit si výjim-
ku než riskovat a jít do krajských voleb 
bez zajištěných zadních vrátek v podo-
bě poslaneckého platu. Očekávat od 
pana Zlesáka jednotu mezi slovy a činy 
by bylo naivní.

Pozadu nezůstává ani uvolněný mís-
tostarosta města a předseda před-
stavenstva SA�  a.s. Josef Klement 
(KDU-ČSL), který ke kandidatuře 
do kraje přidal ještě kandidaturu do 
Senátu. Jeho KDU-ČSL po komunál-
ních volbách 2018 navrhla, aby měs-
to mělo dva uvolněné místostarosty. 
Dnes je zřejmé, že vedle „100% prá-
ce pro město“ a miliónových výdajů 
na jejich odměny, mají dost času se za 
peníze města připravovat do dalších 
placených funkcí. Jak je vidět, jejich 
rady a doporučení jsou pouze pro dru-
hé, nikoliv pro ně. 

Co vlastně politici ŽŽM (STAN), 
KDU-ČSL, ANO a ODS myslí doo-
pravdy a co jsou jenom předvolební 
řeči? Vzpomeňte si na to, až půjdete k 
dalším volbám. Jan Havlík,

  zastupitel Změna 2018

Napsali námFaraónský běh
na Zelenou horu

19. 9. (14.00 – 16.00) schodiště 
pod ZH

Cílem již 15. ročníku Faraónského 
běhu je v co nejkratším čase vyběh-
nout cca 80 schodů na Zelenou 
horu. Soutěž je rozdělená dle věko-
vých kategorií. Je vyhlašován abso-
lutní vítěz s nejnižším časem, který 
získá na rok putovní pohár.

Závod pořádá žďárský Sbor dob-
rovolných hasičů. „Název vymyslel 
náš bývalý starosta sboru. Inspiroval 
se v dobách faraónů, kdy musel každý 
faraón dokazovat svojí sílu vybíháním 
pyramid,“ uvádí Marek Entlicher, 
současný starosta sboru. Dodává, 
že loňským absolutním vítězem byl 
Aleš Vavera z SDH Hamry n. S.(čas 
16:31 s). -lko-

So 5. 9. u nových bytovek v ulici Hrnčířská

KLAFARSKÁ SOUSEDSKÁ SLAVNOST
Zveme současné, budoucí, ale i bývalé Klafaráky
na slavnostní odpoledne ve stylu „Klafar sobě“.

Program:
14.00 Horácká muzika
16.00 Divadelní představení (Eff renata)
17.00 Soutěže pro rodiče s dětmi
18.00 Společný oheň (vezměte něco na něj, popř. bude k zakoupení)
19.00 – 21.00 kapela � e Perfect Fi� h

Klafarský stůl
Upečte něco dobrého a přispějte na společný stůl, ze kterého budeme 

moci všichni ochutnat a společně si u toho popovídat.
K dispozici bude i základní občerstvení, pivo a limo.

Na ohni si lze opéci špekáčky.
Více na: iniciativa@zijemezdarem.cz nebo 777 129 639.

Rychlost, síla, vytrvalost a spolu-
práce. To jsou předpoklady úspěchu 
v náročném závodu, který chystají 
hasiči na sobotu 12. září v prostoru 
víceúčelové dráhy u zimního stadi-
onu. 

Letos jde o již 17. ročník Memoriá-
lu Jana Dřínka v požárním útoku a o 
Putovní pohár čestného velitele sbo-
ru Karla Herolda. Je poctou dvěma 
významným osobnostem českého 
hasičství. 

Závod začíná v pravé poledne slav-
nostním nástupem a utkají se hasič-

ská družstva (klasika 1 + 8) ze Žďá-
ru i dalších míst.

Pořádá Sbor dobrovolných hasičů 
ve Žďáře n. S. 2 s partnery z hasič-
ského oboru. 

Vítězem putovního poháru se sta-
ne družstvo s nejvyšším věkovým 
průměrem (minimálně 60 let a více), 
s nejrychlejším dosaženým časem, 
platným a dokončeným pokusem 
požárního útoku.

V doprovodném programu je pro 
děti připraven skákací hrad.

 -lko-

Žďárský hasičský memoriál
prověří kondičky


