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Rozsvítíme 

a zahřejeme ŽĎÁR
� Zajistíme dostupné energie pro 

Žďáráky
� Zaručíme teplo z horkovodu za při-

jatelné ceny
� Naše odpady jsou již zaplacenou 

energií. Pojďme se bavit o jejich hospo-
dárném využití

� Smysluplným nakládáním s odpady 
udržíme nízkou cenu za poplatky

� Chytře využijeme energie z foto-
voltaických elektráren na městských 
budovách 

� Finančně podpoříme fotovoltaické 
systémy pro bytové domy

� Vyměníme veřejné osvětlení za eko-
logické a tím tak uspoříme finanční pro-
středky 

� Dáme nové veřejné osvětlení do 
míst, kde chybí. Zejména na cyklostezky 

Osvěžíme ŽĎÁR
� Dáme druhý život použitým věcem. 

Vybudujeme skutečné RE-USE centrum 
(bazar)

� Zastavili jsme růst ceny vodného a 
stočného a tuto cenu udržíme 

� Zavedeme MHD jako ekologickou 
dopravu zdarma, chceme méně aut v uli-
cích

� Vybudujeme kanalizaci a optické 
sítě v Mělkovicích, Radoníně, Stržanově 
a Veselíčku

� Nechceme Žďárákům brát jejich 
zahrádky. Záchrana zahrádek má smysl 

� Nechceme rozpálené město. Bude-
me pokračovat ve výsadbě stromů v uli-
cích města 

� Postavíme Žďárákům koupaliště
� Přivedeme více vody do veřejné-

ho prostoru, dáme do něj mlžítka, pítka 
s pitnou vodou

� Umístíme do parků tůně nebo jezír-
ka 

� Oddělíme dešťovou vodu od splaš-
kové a svedeme ji do naší řeky Sázavy 

� Chceme čisté chodníky. Postavíme 
dostupné stojany s pytlíky na psí exkre-
menty

� Doplníme chybějící odpadkové 
koše 

� Vybudujeme psí hřiště pro bezpeč-
né hraní našich čtyřnohých přátel 

Zprůjezdníme 
a zprůchodníme ŽĎÁR

� Vyřešíme dopravní chaos před ško-
lami a školkami a tím zvýšíme bezpeč-
nost našich dětí

� Zavedeme školní autobus
� Propojíme každou část města cyklo-

stezkami včetně Mělkovic a Veselíčka
� Každé nové parkovací místo je dob-

ré. Máme plán, jak vybudovat desítky 
nových parkovacích míst, a to nejenom 
na sídlištích 

� Dostavíme chybějící chodníky a 
přechody, například v ulici Sázavská, na 
křižovatce u Františka v jednosměrce, 
v ulici Bezručova na konci cyklostezky, 
z centrálního parkoviště k Lidlu a další

� Prosadíme novodobé řešení obchva-
tu města bez zbytečného zabírání využí-
vaného území

� Zavedeme MHD do všech místních 
částí

� Městskou policii chceme v ulicích, 
podpoříme navýšení počtu strážníků

 Dostavíme ŽĎÁR
� Odstartujeme výstavbu nájemního a 

družstevního bydlení 
� Postavíme byty pro klidné staří 
� Obnovíme zpustlý park Na hradech 

včetně hřiště a sportoviště pro všechny 
generace 

� Dáme příjemnou tvář prostoru na 
Věžičce

� Naši hasiči si zaslouží nové hasičské 
zázemí. Pojďte nám ho pomoci postavit!  

� Vrátíme lesk zašlému náměstí na 
Stalingradě

� Budeme pokračovat v obnově dět-

ských hřišť 
� Chceme v našem městě záchrannou 

stanici pro zvířata
� Chceme přírodní učebnu pro děti a 

mládež
� Pro místní podnikatele připravíme 

další průmyslovou zónu pro jejich růst 
� Chceme, aby dostupné bydlení bylo 

samozřejmostí

Uzdravíme ŽĎÁR 
� Přivedeme nové zubaře do našeho 

města. Mít zubaře není luxus, zubař je 
základ 

� Zajistíme lepší zdravotní péči a při-
vedeme do města lékařské obory, které 
ve městě nejsou – například dětský psy-
chiatr a dětské speciální obory

� Vybudujeme po celém městě bezba-
riérové trasy

� Pohlídáme, aby se neznečišťovalo 
ovzduší ve městě, chceme menší emise 
z lokálních zdrojů

� Budeme prosazovat zrychlení cesty 
ze Žďáru do naší nemocnice v Novém 
Městě

� Doplníme Relaxační centrum o 
lázeňské služby

� Podpoříme všechny aktivity smě-
rem ke zdravému životu v městě

Spojíme ŽĎÁR
� Zapojíme celou rodinu do akcí typu 

Babi/dědo, vyprávěj. Rodina je nejdů-
ležitější. Záleží nám na rodinné souná-
ležitosti

� Podpoříme projekty na podporu 
mezigeneračního setkávání, například 
Rok na zahrádce.

� Podpoříme komnitní život ve městě 
i v místních částech, například Nejkrás-
nější zahrádka, Kolik ovocných stromů 
vysázíš?, Máš už u domu jezírko?

� Staň se součástí svého společen-
ství. Podpoříme například pořádání 
všech slavností, například církevní svát-
ky, pouť, sousedské slavnosti, drakiádu, 

čarodějnice
� Podpoříme výstavbu seniorských 

komunitních bytů
� Budeme usilovat o větší propojenost 

mezi lidmi, abychom byli všichni hrdými 
Žďáráky

Zpříjemníme ŽĎÁR
� Naše město se stane nejlepším mís-

tem pro život díky podpoře místních 
podnikatelů, kvalitních škol a skvělého 
zázemí, jako jsou dobře udržované parky 

� V maximální možné míře podpoří-
me naše příspěvkovky,  které se zabývají 
volným časem, sportem a kulturou

� Nebude třeba chodit na úřad. 
Komunikaci s městem zvládnete 
z pohodlí vlastního domova přes chytré 
webové stránky města 

� Vybudujeme dostupné nabíječky 
pro mobily, elektrokola a elektroauta 

� Chceme zdravé, chytré a zelené 
město

Rozhýbeme ŽĎÁR 
� Vše zdražuje, proto navýšíme pod-

poru sportu, volnočasových aktivit a 
kultury

� Vyhlásíme dotační programy na 
podporu trenérů dětí a mládeže

� Budeme pokračovat v opravách 
sportovišť 

� Zateplíme zimní stadion pro celo-
roční využití

� Zavedeme Žďárský den sportu pro 
všechny sportovní kluby 

� Veřejný prostor obohatíme o wor-
kout hřiště s posilovacími prvky, ping 
pong stoly, stolky se šachy

� Budeme prosazovat více sportov-
ních soutěží ve veřejném prostoru, 
například Den s basketem, Den s hoke-
jem, Den s koňmi

� Na více dětských hřišť umístíme 
výpůjční bedny (např. Farčata, Purkyňo-
va, park u Ivana)

1)Zlepšení dopravy. Poda-
řilo se nám postavit přibližně 
250 nových parkovacích míst. 
Postavili jsme nové cyklostez-
ky do Stržanova, na Klafar přes 
Sázavu, na Farčata a další. Pro-
pojení silnic Brněnská – Jihlav-
ská je zahájeno demoličními 
pracemi. 

Bohužel na obchvatu města 
je ještě hodně práce, zejména s 
jeho smysluplným umístěním 
bez zbytečné likvidace zahrá-
dek. Na propojení naší dopra-
vy směr Brno pracujeme. 

2)Obnovení vlastních 
technických služeb. Ze splně-
ní tohoto slibu máme velkou 
radost. Odkoupili jsme zby-
lé akcie jediné městské spo-
lečnosti SATT a.s. a obnovili 
městské technické služby, které 
znatelně zlepšují život v našem 
městě.

 
3)Dostupné bydlení pro 

všechny. Přes velmi složitou 
situaci na stavebním trhu se 
dokončují na Klafaru byto-
vé domy. Do jednoho roku 
započne výstavba bytů pod 

taktovkou města. 
Jsou připraveny parcely pro 

nové řadové domy, které se v 
září začnou prodávat. Usilu-
jeme o navýšení a zkvalitnění 
bytů pro seniory. První vlaš-
tovkou budou nové lodžie na 
domech s pečovatelskou služ-
bou na Libušíně. 

4)Udržení dostupné a kva-
litní vody. Po dvaceti letech 
jsme zastavili cenový růst vod-
ného a stočného. Povedlo se 
převést regionální čistírnu do 
společného majetku Svazu 
vodovodů a kanalizací Žďársko 
a tím jsme Žďáru ušetřili přes 
100 milionů, které by musely 
být vynaloženy na její intenzi-
fikaci.

 
5)Kvalitní životní prostře-

dí. Máme čistší vodu v naší 
řece Sázavě, zlepšili jsme péči 
o rybníky, vysázeli jsme vel-
ké množství stromů do ulic, 
kde dříve stromy nebylo mož-
né umístit, obnovili jsme staré 
aleje podél cest. Máme studii 
na koupaliště a jeho umístění. 
Bohužel se nepodařilo proza-

tím uvolit dostatek financí na 
jeho vybudování. 

Máme první zelené stře-
chy, vodu vyvádíme na povrch 
země, zamezili jsme tomu, aby 
čistá voda odcházela do smíše-
ných kanalizací. 

Snížili jsme počty sečí trávy, 
máme kvetoucí trávníky, máme 
městské včely.

6)Podpora místních částí. 
Podporujeme jakékoli aktivi-
ty v místních částech, Navýši-
li jsme počty financí pro jejich 
obyvatele. Podporujeme sta-
vební úpravy zničených budov, 
jako je Kulturní dům na Vese-
líčku, proběhla rekonstrukce 
stržanovského veřejného pro-
storu.

7)Podpora volnočasových 
aktivit. Podporujeme pestré 
sportovní vyžití v našem měs-
tě. Pokračujeme v rekonstrukci 
našich sportovišť. Podílíme se 
na stavbě haly u průmyslovky, 
která bude mít turnajové para-
metry. 

Město Žďár je transparent-
ním městem, všechny investi-

ce lze dohledat, máme úspěš-
ný projekt participativního 
rozpočtu, daří se nám získávat 
mnoho dotačních titulů. 

Jsme úspěšné, zelené a zdra-
vé město. Čistíme veřejný 
prostor, stavíme nová dětská 
hřiště, rekonstruujeme spor-
toviště. Sázíme stromy, opra-
vujeme a stavíme komunikace 
a chodníky. 

Voda v prostředí je naší pri-
oritou. Naší výkladní skříní je 
opravená ulice Nádražní, která 
se stane nejlepší adresou města.

Do dalšího volebního obdo-
bí jsme pro vás připravili voleb-
ní program, který, doufáme, 
že obsahuje vše, co je v našem 
městě potřeba udělat. Přejeme 
vám šťastnou ruku ve volbách 
a ať to dopadne, jak chce, vy 
budete těmi, kdo zvolí budouc-
nost našeho města ve svobod-
ných volbách.

A to není ve světě samozřej-
mostí, takže máme obrovské 
štěstí, že my si zvolit můžeme! 

Vše dobré a hodně štěstí! 
ANO a NEZÁVISLÍ 

Žďár nad Sázavou

Čtyři roky ve zlepšování Žďáru

PROBUDÍME ŽĎÁR
Volební program ANO 2011 a NEZÁVISLÍ Žďár nad Sázavou pro komunální volby září 2022

A teď rekapitulace volebního programu na léta 2018–2022.V končícím volebním období se nám 
podařilo mnoho dobrých věcí, které 
jsme našim voličům před čtyřmi lety 
slíbili. 

Stálo to mnoho sil a energie. Práce v 
roli starosty nebo místostarosty se nedá 
dělat jen osm hodin denně. Je to zápřah 
po celý týden včetně víkendu. 

Proto musí být ve vedení města patri-
ot, který ve městě nemá jen papírově 
bydliště, a přitom ve skutečnosti žije 
jinde. 

Musí v našem městě každý den usí-
nat a probouzet se. Každodenně v něm 
žít a vychovávat tu své děti, vnoučata. 
Každým okamžikem město vnímat, 
aby znal jeho skutečné problémy. 

Program na volební období 2018-
2022 se nám podařilo téměř celý spl-
nit, i když toto volební období zasáhla 
covidová léta. 

V nich jsme ale poznali, jací báječ-
ní lidé žijí ve Žďáře, jak se dokáží 
semknout a pomáhat všude tam, kde 
je třeba. 

A aby toho nebylo málo, vypukla na 
Ukrajině válka. Válka, která hluboce 
zasáhla nejen Evropu, ale celý svět. 

Nikdy bychom si nemysleli, že v roce 
2022 je něco takového možné. Musí-
me se tedy vyrovnávat s úbytkem veřej-
ných financí a o to více správně hospo-
dařit. 

(PI-z09-anoM)


