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Původně to měl být rekapi-
tulační rozhovor se starostou 
Martinem Mrkosem o tom, co 
se ve Žďáře povedlo za čtyři 
roky volebního období. Nako-
nec je těžištěm rozhovoru spíše 
pohled do budoucnosti města a 
co nového se pro Žďáráky a Žďár 
chystá. Je to otevřená zpověď o 
výzvách a krizích současnosti, 
ale i o tom co starosta dělá, když 
nestarostuje.

Pane starosto, jak hodnotíte 
volební období. Co jde a nejde za 
čtyři roky stihnout?

Za čtyři roky, při vůli a tahu na 
bránu, lze udělat kus práce. A 
věřím, že se nám to podařilo. Když 
uvádím slovo nám, nechci přisvojo-
vat dobré výsledky (ale i nedostat-
ky) jen našemu sdružení ŽĎÁR-
ŽIVÉ MĚSTO, jehož jsem lídrem 
a které už dvě volební období je 
motorem změn a rozvoje města. Je 
to výsledek společné práce s naši-
mi koaličními partnery a všemi 
kolegy zastupiteli, kteří jsou kon-
struktivní a chtějí posunovat Žďár 
dopředu. Říkám to proto, že jako 
starosta udávám cestu a směr, ale 
sám člověk neudělá nic. Naopak 
v týmu stejně nastavených lidí se 
udělá hodně. V našem sdružení js-
me vždy byli a jsme otevření spo-
lupráci s každým rozumným, čest-
ným a pracovitým člověkem, který 
chce prostě a jednoduše – aby se 
tu dobře žilo. Nejde jen o zastupi-
tele, ale i o veřejnost. Mám radost, 
když vidím, kolik lidí se angažuje 
ve sportovních klubech a různých 
oddílech, v kultuře, charitě, ochra-
ně přírody nebo pomoci seniorům. 
Za to jim patří obrovské poděko-
vání. Je to důležité. Některá měs-
ta stagnují jen proto, že se vole-
ní zástupci spolu nebaví, hájí jen 
svoje, nejsou týmoví hráči a pak 
se nezapojuje ani veřejnost. Jsou 
samozřejmě projekty jako velké 
infrastrukturní stavby nebo bytová 
výstavba, kde jsou čtyři roky krátká 
doba. Já ale žiji dlouhodobou vizí 
– dostat Žďár mezi desítku nejlep-
ších měst pro život v ČR. A věřím, 
že každodenní, drobnou, poctivou 
prací toho lze dosáhnout.

Jak se do té práce promítají za 
poslední roky složitější časy?

Dva složité covidové roky, válka 
na Ukrajině nebo zdražování odčer-
pává pochopitelně energii, kapacity 
i finanční zdroje. Takže by se dalo 
alibisticky vymlouvat… Ale takhle 
nelze přemýšlet. Je to tak, jak to je, 
nemá cenu nad tím brečet. Žijme 
s vědomím, že holt není vše ideál-
ní a že situace si žádá se uskromnit 
nebo nemít všechno hned. Vím, 
že to bolí a je nepříjemné. Za mě 
je důležitější nazývat věci pravým 
jménem a brát je, jak se věci ve sku-
tečnosti mají. A provést tak město 
neklidnými časy, než vykreslovat 
svět růžovou barvou, chlácholit a 

Starosta Martin Mrkos: O práci pro Žďár, 
nových plánech, ale i včelaření jako relaxu

slibovat nesplnitelné.
Za posledních osm let se Žďár 

změnil k lepšímu. Co se tedy 
povedlo a kde naopak vidíte pro-
stor pro zlepšení?

Ano, Žďár se postupně mění. Daří 
se zlepšovat kvalitu a podobu veřej-
ného prostoru. Podívejte se, jak 
dnes vypadají některá místa a budo-
vy. Například jen krátkým a neúpl-
ným výčtem: Nádražní ulice, park 
Farská humna, Vodárna, nové cyk-
lostezky, Studentská ulice, Vodo-
jem, nová průmyslová zóna, hřiště, 
nové aleje a stromořadí. Město se 
více ozelenilo, desítky milionů se 
investovaly do škol, školek či soci-
álních zařízení. Výrazně se zlepšila 
každodenní údržba. Město je čisté 
a upravené (tím neříkám, že není 
co zlepšovat, o tom žádná). Roz-
jezd vlastních technických služeb 
byl milník a zásadní počin. Moder-
ní vybavení, šikovný a pracovitý 
tým, to je výhra do budoucna, díky 
které město získá šmrnc. A co tedy 
zlepšovat? Chceme pokračovat na 
cestě v tom, aby Žďár byl moderní, 
svěží, živé město. Máme připrave-
ny a rozpracovány desítky projek-
tů. Žďáráci se mohou těšit na nově 
zrekonstruovanou pravou stranu 
náměstí s cyklostezkou, revitalizaci 
v okolí kostela sv. Prokopa a tvrze. 
Tady se vyšlo vstříc námětům od 
občanů a já věřím, že to bude dal-
ší krásné místo v centru. Nové láv-
ky přes Sázavu u kulturáku nebo na 
Nábřežní ulici, nový park na Klafa-

ru a další opravená hřiště (např. „u 
Věžičky“ v ZR 3 nebo na Libušíně). 
Po vzoru Vodojemu máme v plánu 
pokračovat v obnově dalších obyt-
ných čtvrtí. Roste sportovní hala, 
přibude další část street parku, 
pumptrack, masivní opatření na 
zadržování vody, další stovky stro-
mů a hlavně, hlavně, vytváření dal-
ších příležitostí pro bydlení! Těch 
plánů je hodně a věříme, že dosta-
neme příležitost je dotáhnout. 

Tím se dostáváme k trojici 
témat, která jsou dnes často sklo-
ňovaná a spojena se slovem kri-
ze: bydlení, energetika, životní 
prostředí / dopady změny klima-
tu.

V bydlení máme jasnou vizi. 
Nabídnout co nejvíce možností 
pro bydlení co nejširší skupině li-
dí. Nájemní bydlení, družstevní 
bydlení, bydlení pro seniory, sou-
kromé bydlení v bytových domech 
nebo řadovkách. Pokud budeme 
mít i nadále možnost pokračovat 
ve vedení města, podpoříme vznik 
téměř 10 residenčních projektů. 
Chceme, aby mladé rodiny měly 
kde bydlet a kde se usadit a senio-
ři mohli důstojně strávit podzim 
života. Bydlení je základ, je to pri-
orita. Kdo viděl katalog bydlení, na 
který jsem opravdu hrdý (na www.
saarplan.cz), tak ví, že jsou to rea-
lizovatelné projekty, žádné vzduš-
né zámky. Navíc přibývají další. 
To je přesně ten typ projektů, kte-

rý nestihnete za 4 roky, na těch se 
musí pracovat dlouhodobě. K růs-
tu cen energií vede vedle ruské 
agrese na Ukrajině také vypínání 
jaderných elektráren v Německu. 
Není to racionální, ale děje se tak. 
Pro Žďár je klíčové udržet relativně 
rozumné ceny tepla v centrální sou-
stavě městské firmy SATT. I přes ná-
růst jsou ceny ze SATTu ve srovnání 
se zbytkem ČR pořád v nízkém pás-
mu. Co se týká města, potřebujeme 
srazit náklady za energie. Konkrét-
ně intenzivně pracujeme na instala-
cích fotovoltaických panelů. Klíčo-
vé také bude, jakou podobu bude 
mít novela energetického zákona. 
Teď nelze, aby se vyrobená ener-
gie v budově A poslala do budovy 
B. Pokud se to změní, ušetří město 
i občané. Kvalitní životní prostředí 
je téma, kterému osobně přikládám 
velký význam. Další stovky stro-
mů, nádrže na dešťovku u budov i 
v krajině, popínavky, zelené střechy, 
nová stromořadí v krajině. Přizpů-
sobit města na změnu klimatu bude 
stát nemalý peníz, ale je to nutnost. 
A hlavně pro škarohlídy, vůbec to 
nevylučuje rozvoj města v podo-
bě výstavby. Naopak, je třeba mys-
let i na to, aby se v nových domech 
dobře bydlelo – bydlelo v zeleni.

Co vás na práci baví? Jak relaxu-
jete a máte na to vůbec čas?

Od malička rád sportuji, mojí 
vášní je hokej. Dodnes hraji hob-
by ligu. Chodím na běžky, flor-
bal, kolo. V malém měřítku také 
včelařím. To je moc pěkný relax, 
spojení s přírodou, užitečná věc a 
vlastní med se hodí. Víte, kdyby 
všichni fungovali tak skvěle, jako 
včely v úlu, máme tu zlaté věže. Je 
to naprosto efektivní společenstvo. 
Pak cestování – je spousta krás-
ných a zajímavých míst po světě i 
v ČR. Nedávno jsem strávil pár dní 
na Třeboňsku. Když má člověk oči 
otevřené, přiveze si spoustu inspira-
ce i pro město. Práce mě baví, napl-
ňuje mě pracovat pro místo, kde ži-
ju. Vidíte přímé výsledky své práce, 
která má smysl. Důležité je zůstat 
nohama na zemi, občas zajít na 
pivo a mít zpětnou vazbu od oko-
lí. Snažím se koukat hlavně vpřed. 
Upřímně říkám, jako každý člověk 
mám své chyby a nedostatky. Nesli-
buji ráj. Jen to, že se snažím, aby se 
tu dobře žilo.

Máte nějaký vzkaz pro Žďáráky 
před volbami?

Hlavně, aby přišli k volbám. Je 
to důležité. A vybrali si schopné, 
pracovité a férové kandidáty, kte-
ří nabízejí opravdové vize a usku-
tečnitelná řešení. Ne ty, jejichž sty-
lem je jen kritizovat, usilovat o svůj 
prospěch nebo nostalgicky vzpomí-
nat, jak to bylo dřív lepší jen proto, 
že nám bylo o 30 let míň. Přeji tak 
dobrou volbu ve prospěch našeho 
města! 

MARTIN MRKOS
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