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Program dne

● Roman Bukáček - Žijeme Žďárem – komunikace, consenzus/kompromis
● Lenka Franková, Vít Masare - Oživení - organizace, která prosazuje 

principy transparentní veřejné správy a udržitelného rozvoje...
● Lukáš Prnka - Frank Bold, představí nám program Občan 2.0. Jak se již 

dnes můžeme aktivně zapojit do fungování města.
● Michal Šmarda - Starosta Nového Města na Moravě, transparentní 

účetnictví města na webu, zveřejňování smluv, implementaci aplikace 
Lepší místo a další zkušenosti s komunikací s občany v Novém Městě.

● Jan Havlík, tajemník Žďár nad Sázavou - komunikace města, zapojení 
občanů do realizace nového Územního plánu

● Panelová diskuze



Komunikace

Cílem lidí tvořících komunitu by měla být 
společná shoda ve věcech týkajících se 
společných věcí.
K tomu je třeba umět:
být srozumitelný, být otevřený, naslouchat, 
neskákat do řeči, nehodnotit, nepředjímat a 
nebrat si nic osobně...



Komunikace

Jsme uvolnění a nebojíme se říci 
vlastní pocity a vyjádřit vlastní 
názor



Komunikace

Přitom v komunikaci často chybujeme a 
jednou z největších chyb je, 
❖ že se neposloucháme 
❖ a bereme si věci osobně
❖ a snažíme se prosadit 

vlastní názor,
což vede k útočení a obraně...



Komunikace

Jsme ve střehu, ve stresu a 
kontrolujeme neustále co 
říkáme, obáváme se jak kdo 
bude reagovat...



Kompromis

Označuje takový výsledek, na který jsou 
schopny přistoupit všechny zúčastněné strany. 

Neznamená to optimální způsob řešení sporů, 
neboť ve skutečnosti znamená ústupek nebo 
nenaplnění očekávání žádné z vyjednávajících 
stran.

Zlo začíná kompromisem
Joyce Carol Oates 



Konsensus

Označuje všeobecnou shodu zúčastněných. 
Vylučuje opozice, vede ke sdílení názorů, k 
naslouchání a snaze věci pochopit a udělat co 
nejlépe.

Nástrojem k získání shody je diskuse inteligentních 
lidí, kteří umí naslouchat a jsou schopni 
zodpovědně rozhodovat.

Vyspělí lidé nedělají kompromisy, 
ale snaží se dosáhnout všeobecné shody.



Komunikace města a občana

Město inspiruje, podněcuje, naslouchá, vede, 
ukazuje, je lídrem a řešitelem...

Občan je aktivní, navrhuje, učí se, diskutuje, má 
zájem, vyjadřuje se, spolupracuje, je investorem…

Politik je prostředníkem mezi občanem a městem.

Městský úřad je správce veřejného prostoru, který 
obýváme, používáme, rozvíjíme. Veřejný prostor 
je náš společný dům i zahrada.

Lhostejnost zmrazí rozvoj.



Panelová diskuze

Prezentace projektu realizovaného v tomto 
volebním období, který byl dobře komunikován 
s občany a co konkrétně vnímá jako zásadní 
úspěch.
Případně projektu, který nebyl ideální a 
můžeme se z něho poučit do budoucna.



Inspirace

● Modernizace autobusového nádraží
● Volno-časové centrum v rekreační oblasti u Pilské nádrže
● Zlepšení přístupu (přístupových tras) ke kostelu sv. Jana 

Nepomuckého na Zelené hoře
● Most na Klafar
● Rekonstrukce bazénu
● Prodej 1. SŽ
● Rekonstrukce náměstí
● Studna na náměstí
● Výřivka do bazénu



Rekonstrukce Žďáru / VOLBY 2014

10 RESTů -> Noviny nebo web ŽŽ
- Zahájení komunikace města a občanů
- Společné vytvoření koncepce města
Vyzvali jsme všechny kandidáty
Požadujeme písemný závazek nikoliv jen sliby
Vyberte s námi politiky, kteří otevřou 
radnici


