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Jsme v tom společně

V novém zastupitelstvu Kraje Vyso-
čina mají Žďáráci pět mandátů. 

Dva z nich zde pracovali i v minulém 
volebním období. Vladimír Novotný 
(54 let), dosud náměstek hejtmana, 
získal nyní na kandidátce ČSSD skoro 
6 % hlasů, tedy druhý nejlepší počet. 

Martin Mrkos (36 let), žďárský sta-
rosta, nyní na krajské kandidátce Sta-
rostové pro Vysočinu, získal necelá 
4 % hlasů, jimiž na kraji skončil čtvrtý. 

Předchozí krajskou zastupitelku za 
ANO 2011 Ludmilu Řezníčkovou ny-
ní střídá Radek Zlesák, 37letý posla-
nec PS PČR, který byl na kandidátce s 
necelými 2 % získaných hlasů třetí. 

Svého žďárského zástupce má nyní 
na kraji i uskupení ODS a Starostové 
pro občany. Radek Černý (47 let), 
lékař-ortoped, získal na kandidátce od 
voličů 3,5 % hlasů a skončil tak šestý.

Žďárskou KDU-ČSL by měl nově 
v krajském zastupitestvu prezento-
vat nestraník Josef Klement (49 let), 
dosavadní místostarosta Žďáru n. S. 

Získal od voličů přes 5 % hlasů a na 
kandidátce byl druhý.

Ve druhém kole senátních voleb 
byl nestraník Josef Klement (KDU-
ČSL) zvolen senátorem za obvod 
Žďár nad Sázavou. Počtem získaných 
hlasů porazil protikandidáta Micha-
la Šmardu z ČSSD. V horní komoře 
Parlamentu Josef Klement střídá poli-
tického kolegu Františka Bradáče.

Jak uvedl pro ŽN, rozhodl se vzdát 
postu uvolněného místostarosty a 
získaný mandát senátora chce Kle-
ment vykonávat jako jedinou uvol-
něnou funkci. „V zastupitelstvu měs-
ta dne 5. listopadu bude navržena na 
post místostarostky města stávající rad-
ní MUDr. Romana Bělohlávková, kte-
rá by měla tuto funkci vykonávat jako 
neuvolněná. Já bych měl pracovat pro 
město jako neuvolněný radní a mít v 
kompetenci školství,“ naznačuje nový 
senátor.

Podrobné informace k letošním vol-
bám uvádíme na straně 4. -lko-

Knihovna se držela nejdéle

ŘEDITEL knihovny Roman Kratochvíl a vedoucí služeb Dana Licková nárůst 
pandemie bedlivě sledovali a knihovnu drželi otevřenou alespoň pro výpůjčky. Po 
vládním nařízení je vše jinak. Foto: Lenka Kopčáková

Žďár má senátora a pět
krajských zastupitelů

Vážení Žďáráci,
procházíme poměrně složitým obdobím. Zdravotně, lidsky, ekonomicky, spo-

lečensky. V pandemii jsme si rovni, virus si nevybírá. Přesto v tuto chvíli je víc než 
kdy jindy na místě nepropadat strachu a pesimismu. 

Pořád žijeme ve státě, kde je dobrá a dostupná zdravotní péče, uprostřed vyspě-
lé Evropy. Informace ze světa hovoří hned o několika připravovaných a velice 
nadějných vakcínách, které jsou v posledních fázích klinických testů. 

I když se čísla o počtu nakažených mění každý den, alespoň teď při psaní těchto 
řádků je sama situace ve Žďáře statisticky příhodnější ve srovnání s jinými městy 
a regiony. Proti riziku nakažení virem se můžeme dobře bránit. Dodržovat základ-
ní hygienické návyky, větrat, nosit roušky a především dodržovat odstupy. 

Posiluje nás i vědomí, že jsme v tom společně. A to nepíši jako rituální zaříkáva-
dlo, ale jako princip, který nás provází každodenním životem – protože si umíme 
navzájem pomoci a každá krize jednou končí. Slovy jednoho moudrého muže: 
Proti trampotám života jsme dostali tři věci - naději, spánek a smích. A tak je nyní 
využívejme co nejvíce. 

Přesto mysleme na všechny, kteří v těchto dnech pečují o nemocné, na ty, kdo 
zavřeli své obchody a provozy a kdo v obavách čekají na konec lockdownu, zda se 
vrátí do práce. Všem nám přeji hodně sil a pevné zdraví pro nadcházející, zřejmě 
složité, týdny.  Martin Mrkos, starosta města

Kina, divadla, kluby i muzea se kvů-
li narůstající pandemii koronaviru 
uzavřela veřejnosti. Jediná Knihovna 
Matěje Josefa Sychry zůstala přístup-
ná nejdéle z celkem 13 kulturních a 
volnočasových organizací města. Své 
služby v nouzovém stavu soustředi-
la do centrální budovy. Během zce-
la zmrazené kultury se KMJS snažila 
zajišťovat alespoň půjčování knih. V 
rozhovoru se zástupci knihovny na 
str. 2 přibližujeme, jak byli na zvýše-
ný zájem čtenářů připraveni. Tehdy 
jsme ještě nevěděli o vládním nařízení 
z 21. 10. o přijetí krizového opatření a 
zákazu volného pohybu osob. Platí do 

úterý 3. 11. a pak se uvidí. Knihovnice 
s nabídkou literatury jsou připravené. 

Ze stejného důvodu od 22. 10. zavře-
lo i Turistické informační centrum 
na Staré radnici. Jeho vedoucí Vác-
lav Košťál uvádí, že ještě do poslední 
chvíle sem přicházeli lidé ze Žďárska, 
aby si pořídili foliové ústenky dodáva-
né výrobcem Igráčka. 

Dle Košťála se uzavření všech atrak-
tivit cestovního ruchu ve městě odra-
zilo i na říjnové návštěvnosti TIC. 
„Turisté žádali zejména razítka na her-
ní karty Putování za sochami Micha-
la Olšiaka a Putování s Vodomilem,“ 
ohlíží se vedoucí centra. -lko-


