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Tyto noviny vyšly díky podpoře Nadace Karla Janečka
ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla.

ŽIJEME ŽĎÁREM
Chceme město, které dobře komunikuje s občany, má sdílenou vizi rozvoje a je městem, ve kterém rádi s našimi rodinami žijeme.

Již od dubna seznamujeme politiky
s programem Rekonstrukce Žďáru a
vyzýváme je, aby jej podpořili. Jde o
jednoduchý závazek, že podpoří RESTy
pokud budou předloženy na jednání
zastupitelstva nebo rady. RESTy se
týkají transparentnosti a zapojení
občanů do fungování města. Přesto se
najde hodně kandidátů, kteří ani takto
jednoduchý závazek nechtějí přijmout.
Uvnitř najdete:
K dnešnímu dni máme již 46
podepsaných závazků od kandidátů
do komunálních voleb 2014.
Seznam kandidátů, kteří se písemně
zavázali k podpoře programu, najdeme
v tomto čísle novin na straně 7.
Víte, že máte 27 hlasů?
Jak volit, aneb volební systém do zast
pitelstva je velmi demokratický, ovšem
málo kdo ho přesně zná.
Více na straně 8.

Michal Olšiak: Není mi jedno jak to u nás
ve městě vypadá. Musíme se zapojit!
Zdravím všechny, kteří žijí ve Žďáře a mají rádi přírodu. Jako kluci jsme byli často v lese
nebo u rybníka, takže některá místa v okolí našeho města mi obzvlášť přirostla k srdci.
Peperek, Vápenice, Dívka, Rozštípená skála byly za každého počasí výborné destinace.
Později jsem propadl focení, měli jsme psa, první rande - důvodů na procházky bylo dost.
Alfa a omega byly a jsou pro mě stromy, zvlášť u těch velkých a starých člověk cítí bytost
větší, než je on sám. Některá místa jsou díky stromům nádherná a bez nich se kouzlo
místa vytratí a zbude jen pustina.
Máme štěstí, že bydlíme v tak hezkém kraji, kde les máme za rohem. I ve Žďáře je
spousta stromů, bohužel těch starých zbylo ve městě jen málo, protože se téměř všechny
pokácely. Na některých místech však staré stromy zůstaly, a to ve dvou alejích: První vede
od Kláštera ke Starému dvoru a druhá od Kláštera směrem k Vápenici. Jsou tam mohutné
lípy, javory a jasany, jež by zasloužily ochranu a fundovanou péči, neboť jinak skončí jako
palivo do kotle.
Další významné stromy jsou olše kolem Sázavy, které se nachází téměř podél celého
jejího toku městem. Vidím, jak postupně mizí. Olše však nemusí být nutně plevelný strom
vhodný na uzení. V Telči na zámku jsou olše, jejichž kmeny mají přes 150 cm v průměru a
jsou chloubou parku. Važme si tedy stromů, neboť většinou jsou svědkem života několika
generací, jsou krásné a rostou pomalu...

Kandidáti pro Rekonstrukci Žďáru
Zvolte nové kandidáty, kteří chtějí
otevřít radnici občanům. Zvýšit transparentnost a zapojit občany do nových
projektů. Více na straně 7.
Rezervujte si v kalendáři:
Veřejné projednání územního plánu
Žďár nad Sázavou Přijďte se podívat na
projednávání zcela zásadního dokumentu, který na dlouhou dobu ovlivní
směřování města. Jednání bude řídit
profesionální moderátor.
Kde: Velký sál Domu Kultury Žďár n. S.
Kdy: 22. říjen v 16:00

Michal Olšiak : VAŽME SI STROMŮ
Panelová diskuze na téma:
Komunikace města a občanů
Jak jsme avizovali v minulém čísle, proběhla
panelová diskuze, na které vystoupili členové
organizací podporujících otevřenost radnic v celé
republice. Velmi zajímavé bylo vystoupení starosty
Nového Města na Moravě, který ukázal, že změna
komunikace je o osobním přístupu lidí na radnici.
Poučné bylo i vystoupení našich představitelů:
starostky, místostarostů a tajemníka městského
úřadu.

Závěr však byl jasný:
nezapojení občanů do projektů
města vyvolává další nezájem
a neztotožnění se občanů s
výsledkem. Následný odpor se
projeví při dalším projednávání
nebo realizaci. Připomínky k
projektům pak často končí až u
soudu.
Videozáznam celé akce najdete
na webu www.zijemezdarem.cz

Michal Olšiak a jeho socha Veles - slovanský bůh

ZNÁME CESTU
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Náměstí Republiky - nové centrum, tepající srdce města
Žďárské náměstí tvořilo dříve malebný uzavřený prostor,
který odpovídal měřítkem i charakterem měšťanských
domů, jejich podlažností charakteru i velikosti celého města.
Byl to centrální prostor města a hovořil o něm.
Byl jeho srdcem i duší. Na náměstí jste nalezli vše, co je Žďár
nad Sázavou, ducha celého městečka, které dýchalo s tímto
centrem a bylo to patrné i v okolní krajině.
Dnešní náměstí tvoří protažený prostor připomínající spíše
bulvár než náměstí, nesoucí zmatek z minulosti, nepřijetí, domy
s nudnou architekturou, s nadmíru frekventovanou ulicí. I
současné náměstí hovoří o celém jeho městě a je jeho srdcem i
duší. Není to však už věčný dialog, je zde cítit spíše nepochopení,
nechuť, ztráta. Je to prostor dvou tváří, nové a staré. Prostor bez
měřítka, prostor vypovídající o smutku a nepochopení. A je to
vidět v celém městě, které spíše než malebné připomíná scény
z filmu Ocelové město, jeho vstup do krajiny je spíše nevlídný a
nepříjemný než malebný a citlivý, nedýchá a nesouzní s ní.
Ale proč smutnit. Vždycky jde takový stav změnit. Postupně, ale
jde to. Pořád máme dominantu kostela a budovu staré radnice,
pořád tu jsou některé staré domy a pořád tu je morový sloup, ale
také je tu pořád příležitost vše změnit, otočit, pochopit, souznít,
harmonizovat, vrátit sem život a probudit to srdce, vytvořit
nového ducha a přijmout jej do celého města, rozzářit jej v
krajině a citlivě s ní propojit. To všechno je možné a jde to. Stačí
na to jediné - chtít.

Každý prostor nese svůj příběh. A naše náměstí ho mělo
velmi zajímavý, ale poslední dobou spíše nudný. Tak
pojďme psát nové kapitoly. Příběh poslední doby se
těžko vypráví, není lehké jej pochopit, ztotožnit se s ním a
někomu jej převyprávět. Tak ten příběh můžeme všichni
přepsat, přepracovat, znovu oživit, aby jej bylo možné
pochopit, ztotožnit se s ním a převyprávět jej.
Ing. Roman Bukáček
Žijeme Žďárem /
Pojďme dělat město

Koncepční skica náměstí ve Žďáře nad Sázavou -> taky nevěříte vlastním očím? :-)
zdroj: web - Pojďmě dělat město

Betonové květináče,
láska na celý život?
Řada betonových
květináčů ve kterých
se krčí občas nějaká
borovice.
Proč tu jsou a proč tu
není normální krásná
udržovaná zeleň s
květinovými záhony?

Útvar architekta by měl dohlížet na kvalitu městských investic do výstavby a správy
Útvar architekta by měl mít vedoucího –
hlavního architekta města – jako konkrétní
zodpovědnou osobu.
Útvar architekta bude schopen
administrovat soutěže o návrh s podporou
České komory architektů (ČKA).
Útvar architekta bude vyvíjet osvětovou
a výchovnou činnost směrem k většímu
zájmu veřejnosti a zejména dětí a
mládeže o prostředí.
Útvar architekta bude nabízet svoje
odborné služby obcím na svém správním
území, zejména osvětu a pořádání soutěží.
Útvar architekta bude mít přehled a
pomůže při čerpání grantů týkajících se
veřejného prostoru a prostředí vůbec,
včetně krajiny.
Útvar architekta bude dohlížet na kvalitu
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městských investic do výstavby a správy.
Hlavní architekt bude vybrán ve výběrovém
řízení porotou složenou převážně z
odborníků. Je možné využít konzultace ČKA.
Hlavní architekt využije spolupráce s ČKA
a připraví lokality vhodné pro ideové
zpracování studenty architektury, které
ČKA nabídne vysokým školám. Na základě
těchto ideových řešení může být následně
připraveno zadání soutěží s návrhy.
Po vzoru Litomyšle budou vyhlašovány
architektonické soutěže, vyzvané i otevřené,
na významná místa a investice, a to s
předchozí aktivní participací obyvatel (viz
soutěž na nábřeží Loučné v Litomyšli).
Ing. arch. Petr Lešek / předseda České
komory architektů
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Centrální reprezentativní park: Farská humna

Město zde za nemalého úsilí, jímž
proběhla úprava plochy, které sice
málokdo rozumí, ale která díky
vynaloženým prostředkům, spíše
zabrání další změně. Je tedy možné,
že jsme přišli o další šanci. Ale pojďme
společně zkusit Farským humnům
dát novou tvář a městský charakter.
Pojďme společně vytvořit důstojný
městský park.

zdroj: web - Pojďmě dělat město

Všichni se shodneme, že
uspořádáním a řešením prostor na
«Farčatech» v centru města
neodpovídá ničemu, natož parku.
Málokdo je tento prostor schopen
pochopit. Jde z části o zpevněnou
zatravněnou plochu s asfaltovou
cestou a cestami pro pěší, jejichž
smysl návštěvníkovi mnohdy uniká a
podél nichž jsou sporadicky zasazeny
kaštany. Půda je značně jílovitá, proto
zde při vydatném dešti vznikají kaluže
a mokřady.

Výsledný návrh: Park Farská humna

zdroj: web - Pojďmě dělat město

Park sám o sobě má plnit především
rekreační funkci a má být klidovou
zónou rušného města. Do parku lidé
jezdí odpočívat, pobíhat, číst si knížku,
důchodci venčit psy, mladí se líbat a
milenci do křoví si povídat... Moderní
parky jsou často doplněny o pobytové
louky, což je mile zatravněný prostor,
kde se můžete válet na dece, dělat
pikniky a prostě se radovat z toho, že
jste na světě.
Mělo by to být prostě místo, které
zve k návštěvě a jehož kapacita je
dostatečná pro všechny. Lidé se
zde vzájemně obohacují, doplňují a
vytvářejí kvalitu místa; každý nový
člověk, návštěvník vlastně zvedne
potenciál místa, přinese něco nového
- třeba smích nebo balón či knížku,
přivede smějící se děti…
Myšlenková úvaha nad prostorem

zdroj: web - Pojďmě dělat město

K tomu máme nástroje: kytičky,
záhonky, keříčky a keře, stromečky
a stromy, lavičky, hřiště, houpačky,
lampy, cesty i cestičky, plácky,
kameny, klády, břehy se stromy i bez,
prostě nepřeberné množství. Vše
lze uspořádat do čitelné oduševnělé
kompozice a vyjádřit tak základní ideu
místa. Stačí jen začít tvořit.
Tedy pojďme dělat park.

Ing. Roman Bukáček
Žijeme Žďárem /
Pojďme dělat město

Park Farská humna má úplně jiný rozměr - pohledově i funkčně zahrnuje mnohem více prostorů
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Programového prohlášení Rady města na období 2010 - 2014
Posuďte sami, jak Rada naplnila závazky, které si sama na začátku volebního období před 4 roky stanovila:
Prohlášení Rady říká: “Žďár nad Sázavou budeme rozvíjet jako město, kde zájmy a potřeby občanů budou zásadní pro rozhodování a dění
na radnici, přičemž hlavními prioritami bude dlouhodobé vyrovnané hospodaření a průhlednost všech rozhodovacích procesů.“

Vývoj schodku během volebního tohoto období
2010					

46 700 000 Kč

2011				

- 69 994 000 Kč

2012				

- 71 718 000 Kč

2013					
Celkem: 			

3 304 000 Kč
- 91 677 000 Kč

Poznámka:
Rok 2010, který skončil s přebytkem, nemohla tato koalice příliš ovlivnit,
i tak jsme ho tam nechali, jinak by schodek byl 140 milionů. Rok 2014 je plánován
s nulovým schodkem.
zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/
a http://www.rozpocetobce.cz/

Další vybrané body z programového prohlášení Rady města (RM):
u strategických a rozvojových záměrů bude RM preferovat vedení
široké diskuze s občany
připravíme transparentní sledování veřejných zakázek
zlepšíme informovanost občanů zkvalitněním stávajících informačních systémů a zavedením nových
připravíme dostatek míst v mateřských školách a rozšíříme
nabídku služeb i za podpory nestátních subjektů.
Podpoříme případný vznik miniškolek pro děti do tří let
k procesu rozvoje města a zlepšení vzhledu města budou přizváni
odborníci na urbanismus, uzemní plánování, architekturu a experti
v oblasti rekonstrukce a stavebnictví
RM zajistí podrobnou inventarizaci nemovitého majetku města
a rozhodne o jeho dalším hospodárném využití
zpracujeme plán rozvoje cyklistických tras, dokončíme realizaci
propojení stávajících cyklostezek a podpoříme stavbu nových
RM provede analýzu vynakládání finančních prostředků na údržbu
městské zeleně a přijme adekvátní opatření

veškeré stavební práce se budou provádět s ohledem na životní
prostředí, zeleň a urbanistické aspekty v souladu se strategickým
plánem rozvoje města
RM bude hledat možnosti oživení a revitalizace řeky Sázavy
v samotném centru města
zvýšíme atraktivitu městských turistických cílů a zásadním způsobem
zlepšíme informovanost a orientaci pro návštěvníky města
podpoříme vznik výstavního a informačního prostoru v samotném
centru města
město podpoří pravidelné konání farmářských trhů na náměstí
Programového prohlášení vlastnoručně podepsali:
Dagmar Zvěřinová (ČSSD), Karel Herold (ČSSD)
Vladimír Novotný (ČSSD), Karel Straka (ČSSD), Jana Svobodová (ČSSD)
Jaromír Brychta (ODS), Jaroslav Ptáček (ODS)
Ladislav Bárta (TOP 09), Miloš Jirman (TOP 09)

„Politici se chovají jako podnikatelé na náš účet s pocitem,
že právě oni, a jenom oni, točí zeměkoulí. Všichni ale víme,
že tomu tak není a že zeměkoulí točí občanská společnost,
kde by politici měli pro proaktivního ducha tvořivosti
vytvářet pouze ty správné mantinely.“

Ing. Zbyněk Frolík
Zakladatel společnosti Linet

Zvláštní: pro informovanost a zapojení občanů jsou všichni,
ale stejně je nakonec ostatní vždy přehlasují…?
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Jak funguje ve Žďáře zastupitelská demokracie?
Ve volbách budeme volit 27 lidí, kteří nás
budou zastupovat a rozhodovat o tomto
městě. Technicky sice platí, že věci jsou
tak, jak se většina z nich rozhodne. Jak to
ale funguje reálně ve Žďáře nad Sázavou?
Po volbách zastupitelé jmenují ze svého
středu (většinou členů stran koalice)
devítičlennou radu města. Ta se schází
přibližně každé dva týdny. Zjednodušeně se
dá říct, že řeší operativní problémy, chystá
program jednání zastupitelstva a úkoluje
městský úřad v čele s tajemníkem a vedoucími
jednotlivých odborů.
Otázky se dostaví, když si všimnete, že:
1. naše zastupitelstvo jednalo za toto
volební období celkem 23x, jiná podobná
města se sešla více než 30x;
2. termíny konání zastupitelstev jsou v
jiných městech známy dlouho dopředu, u
nás nám zastupitelé nebyli ani schopní říct,
kdy má být nejbližší jednání zastupitelstva;
3. zastupitelé, kteří chodí normálně do
práce, dostanou týden před jednáním 500
stran podkladů, které musí prostudovat,
aby mohli správně rozhodnout. Pak slyšíte
ze dvou koaličních stran člověka, který
říká, že si připadá jen jako hlasovací panák,
když dostane od lidí, kteří jsou v radě,
instrukce, jak mají hlasovat;
4. komise rozvoje se 1,5 roku nebyla schopna sejít;
5. kontrolní výbor se sešel jenom 7x,
poslední schůze nebyla usnášení schopná;

Tyto pochybnosti vedou k otázce proč
se tak děje?
Možných vysvětlení je mnoho - od neschopnosti vedení města až po záměrné
vyšachování legitimně zvolených zastupitelů.
Snadné vysvětlení by bylo, že vládnoucí
koalice chce nerušeně vládnout. Složitější to
začíná být, když se člověk zamyslí nad fungováním městského úřadu.
Je tajemník 28. zastupitelem města?
Vedoucí odborů v čele s tajemníkem mají totiž
velkou možnost ovlivnit rozhodnutí zastupitelstva, a to třeba přípravou podkladů pro jednání. Pro ilustraci uvedeme příklad přípravy
vyhlášky o zákazu hazardu. Rada pověřila
úřad její přípravou. Úřad připravil podklady s
nenápadným odstavcem “přechodná ustanovení” s komentářem, že by tam v podstatě ani
nemusel být a nic by se nezměnilo. Problém
je, že pokud by tam zůstal v připraveném
znění, znamená to, že by ve Žďáře zůstalo
zhruba 100 automatů až do roku 2018. Když
by tam nebyl, měly by zmizet všechny automaty v řádu několika měsíců. Celkově byly materiály úřadem připraveny velice tendenčně
a neobjektivně. V případě hazardu dostali
naštěstí materiály i od členů přípravného výboru referenda, kteří je upozornili na některé
skutečnosti zamlčené či neobjektivně podané
úřadem. Jak je to v jiných případech? Třeba při
sestavování rozpočtu?
Zcela výjimečná je pak postava tajemníka Ing.
Jana Havlíka, který na jednání zastupitelstva
někdy hovoří v podstatě jako 28. zastupitel.
Bezpochyby má na rozhodování ve městě
daleko větší vliv než běžný zastupitel, i když ho
nikdo z nás nevolil. Nicméně vliv by měl mít
teoreticky jen takový, jaký mu rada určí. Jaký
prostor mu vymezí rada příští?

27 zastupitelů všechny problémy 22 000 Žďáráků nevyřeší
Většina z nás by vyjmenovala hned několik
méně či více závažných problémů. 27
zastupitelů si je určitě schopno všimnout
některých z nich, ale těžko budou schopní
hledat a vyhodnocovat možná řešení.
Odměny za výkon funkcí zastupitelů (510Kč/
měsíc) a radních (2190Kč/měsíc) jsou na dolní
hranici. To sice na první pohled vypadá líbivě,
ale kolik takový člověk může při běžném
zaměstnání a rodině věnovat času řešení
věcí, které ovlivňují budoucnost 22 000 lidí?
Určitě to není motivace ke snížení úvazku a
ztrátě části své mzdy. Když budeme doufat,
že ve Žďáře zastupitelé nejsou zkorumpovaní,
je na místě otázka, jak to tedy mají řešit?
Určitě jim s kdečím mohou pomoci úředníci k
tomu určení. Nicméně i když máme na úřadě
mnoho ochotných lidí, ne všichni tam jsou
schopní hledat řešení místo toho, aby jen
řešili vysvětlení, proč něco nějak nejde. Každý
z nás by ale také dokázal vyjmenovat několik

drobností, které by život ve Žďáře zlepšili.
Nedostatek času tak mohou zastupitelé řešit
i třeba tím, že si nechají pomoci s řešením
od běžných občanů. Od občanů to ale žádá,
že neskončí tím, že řeknou svůj problém
zastupiteli. Musí nějaký čas věnovat i třeba
dohledávání podobných případů z jiných
měst, přicházet s různými návrhy řešení,
něco pro to udělat i sám...

PROGRAM RŽ
SEZNAM RESTŮ
REST 01 Strategie a vize města
REST 02 Starosta na plný úvazek
REST 03 Odborníci v komisích
a radách
REST 04 Územní plán společně
s občany
REST 05 Útvar architekta města
REST 06 Koncepce širšího centra
města
REST 07 Zelená páteř města
REST 08 Skutečně informační web
REST 09 Zapojení občanů
do zlepšování
REST 10 Smlouvy a účetnictví
na Internetu
V plném znění na našem webu
www.zijemezdarem.cz

Při sestavování Rady
matematika nefunguje?
Rada má 9 členů. Z toho v posledním
období měla 5 ČSSD a po dvou TOP09
a ODS. Proč měla ČSSD většinu, když
TOP09 a ODS měly v posledních volbách
dohromady více hlasů než ČSSD?

Nejvíc na 23 jednání zastupitelstva chyběli:
1) Ing. Karel Straka (ČSSD) 11x *
2) Pustina Jakub (TOP09/SPOZ) 9x
3) Ing. Zdeněk Štursa (ČSSD) 7x
* Ing. Karel Straka byl dlouhodobě nemocný, i tak je ale v tom
případě možnost vzdát se svojí role zastupitele a přenechat ji
dalšímu kandidátovi. Zvlášť když je zároveň radní.

Nikdy nechyběli:
1) Bc. Ladislav Bárta (TOP09)
2) Rostislav Dvořák (KDU-ČSL)
3) Petr Stoček (KSČM)

Aktivní občané na ulici Libická
Lenka Novotná se snaží řešit nebezpečnou
dopravu na ulici Libické. Chystá sadu návrhů,
jak situaci řešit ve spolupráci s dalšími
občany, kterých se problém přímo dotýká.
Protože řešení ze strany radnice se protahuje,
rozhodla se vyrobit na plot, který je na začátku
nejnebezpečnějšího úseku, ceduli, která se
snaží řidiče přimět přemýšlet nad tím, že by
měli jet co nejbezpečněji.
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Jak vidí otevřenost lídři kandidátek stran, které nejvíce
podpořili Rekonstrukci Žďáru?

Otevřenost znamená vzájemnou
důvěru. Říct si i nepříjemné věci.
Naslouchat si. Respektovat se,
být sobě partnery, podporovat
se, táhnout za jeden provaz.
Neumím si představit, že by se
Žďár mohl zdravě rozvíjet, aniž
by radnice nebyla otevřená
svým občanům. To by nešlo.
Bereme to tak, že město Žďár
patří jeho obyvatelům a nikoliv
radním či úředníkům. Sedět na
radnici znamená dnes a denně
poskytovat dobrou službu
občanům. Klíčem je otevřenost
ve všem, co děláme.
Mgr. Zdeněk Navrátil
STAN, Žďár - živé město
Žijeme Žďárem / signatář
Rekonstrukce Žďáru

Naše město potřebuje změnu.
Věříme, že společnými silami
otevřeme radnici občanům a Žďár
nad Sázavou pak budeme společně
rozvíjet.
Chceme začít u sebe, a proto
se můžete podívat na „klikací
rozpočet“ naší předvolební
kampaně. Uvidíte že většina peněz
pochází od členů kandidátní listiny.
Většinu činností dělali dobrovolníci
z našich řad. Tak jestli vás zajímá
kolik to tedy stálo?
Tak se podívejte na naše stránky
www.anovezdare.cz
Ing. Radek Zlesák
ANO / signatář
Rekonstrukce Žďáru
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Seznam kandidátů, kteří podpořili Rekonstrukci Žďáru

18x

21x

4x

1. Navrátil Zdeněk Mgr.

1. Zlesák Radek Ing.

2. Mrkos Martin Ing.

2. Řezníčková Ludmila Mgr.

3. Kulhánek Zdeněk PhDr.

3. Forst Vlastimil Ing.

4. Filip David

4. Starý Milan

5. Stehno Miroslav

5. Souček Roman Bc.

6. Petr Martin Ing.

6. Janů Joshua Ing.

7. Vykoukal Ondřej Mgr.

7. Smíšková Renata

8. Zemanová Lucie Bc.

8. Inwald Miroslav Ing.

9. Procházka Tomáš Ing. arch.

9. Kocanda Pavel MVDr.

10. Olšiak Michal

10. Šuhaj Miroslav Ing.

11. Klusáčková Karolína Ing.

11. Černý Martin Ing.

14. Sedlák Lukáš DiS.

12. Sochor David

15. Halouzková Jana Ing.

13. Kučerová Andrea

16. Marková Michaela

15. Novotná Helena Mgr.

17. Hendrych Jan

16. Šinkora Jiří

18. Koláčná Martina Bc.

17. Grubauer Pavel Ing.

19. Křesťan Rudolf

18. Součková Věra Ing.

20. Nováková Ivona Mgr. art.

27. Nováček Josef

23. Přecechtěl Roman Mgr.
24. Vencálková Dagmar MUDr.
27. Gretz Jan MUDr.

Aktuální seznam podporovatelů najdete na internetu:
http://zijemezdarem.cz/rekonstrukce/

4. Studený Radek
8. Ifrah Reda Mgr.
11. Koutný Aleš
23. Piechula Petr Bc. DiS.

3x
1. Haiduk Lukáš
2. Joch Lukáš Ing.
3. Hansel Libor

ČSSD: 0, ODS: 0,
KDU-ČSL: 0, KSČM: 0,
Svobodní: 0, Cibulka: 0
Z ostatních politických stran nepodepsal
Rekonstrukci Žďáru nikdo i přes osobní
setkání s mnoha z nich. Vyzvali jsme
písemně k podpisu všechny strany.
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DEMOKRATICKÉ VOLBY - CESTA KE ZLEPŠENÍ
Volební systém do zastupitelstva je velmi demokratický a je pro voliče silným nástrojem
Tento systém umožňuje chytrým
voličům výrazně zasáhnout do
výsledků komunálních voleb.

Jak může volič využít svých 27
hlasů? Volič má tři možnosti,
jak se svými hlasy naložit.

To se potvrdilo v předchozích volbách, protože
pomocí “křížkování” se podařilo vyřadit
tehdejšího lídra kandidátky ODS a nebo
přerovnat kandidátku KDU-ČSL tak, aby se
nahoru dostali lidé z “nevolitelných” pozic.

(1) Označí stranu jako celek, což znamená, že
všechny hlasy odevzdal pouze vybrané straně
a současně zachoval pořadí na kandidátce tak,
jak ji sestavila politická strana.

Systém jednoho jediného volebního lístku a
možnosti volit napříč politickým spektrem je
zatím nejdemokratičtější systém, který se v
České republice používá.
Volič ve Žďáře nad Sázavou má k dispozici
27 hlasů, protože máme 27 zastupitelů. Díky
tomu nemusí volit “menší zlo”, ale může sestavit zastupitelstvo přesně podle svých představ
napříč jednotlivými stranami.

(2) Označí více kandidátů napříč politickými
stranami. V takovém případě rozdělil své hlasy
ve prospěch více stran a současně dal základ
změně pořadí kandidátů.
(3) Výše uvedené způsoby volby lze zkombinovat. To znamená, že volič označí jednu
stranu a současně některé kandidáty napříč
politickým spektrem.
Pokud chce volič volit primárně jednu stranu,
ale chce změnit pořadí, nesmí zaškrtnout
stranu jako celek, ale musí zaškrtnout všechny
kandidáty kteří se mu líbí a nezaškrtnout ty
kteří se mu nelíbí. Zbylé hlasy pak může použít
na kandidáty strany, která by se mu zamlouvala v koalici.

Využijte svých 27 hlasů!

Jak probíhá sčítání hlasů
(A) Hlasy, které strana obdrží jako celek, se
sčítají s těmi, které voliči dali jejím jednotlivým kandidátům. Na základě součtu všech
hlasů pro stranu, ať je získala kterýmkoli z
výše popsaných způsobů, pak celá strana
obdrží určitý počet mandátů. K rozdělování
mandátů se používá D´Hondtův volební
dělitel. Zde se již systém chová jako kterýkoli
jiný listinný poměrný systém. Mandáty se
rozdělují výhradně mezi strany a kolik hlasů
jednotliví kandidáti získali v tento okamžik,
není podstatné.
Když má strana vypočteno, kolik zastupitelů jí
připadá, přichází druhá fáze:
(B) obsazení mandátů konkrétními jmény.
Zastupitelská křesla se pak přidělují podle
pořadí kandidátů na stranické listině od shora
směrem dolů. A teprve zde mohou hlasy
odevzdané přímo jednotlivým kandidátům
pomoci. Pokud některý z kandidátů strany
získal alespoň o deset procent více hlasů, než
je průměrný počet hlasů na jednoho kandidáta v rámci jeho strany, posouvá se na první
místo listiny.

Zkuste si to nanečisto ve volebním simulátoru
http://volby.rovnou.cz/

Uvnitř najdete seznam kandidátů, kteří podepsali Rekonstrukci Žďáru

Bez vaší pomoci, nebudeme schopni vydávat pravidelně noviny Žijeme Žďárem.
Podívejte se kdo přispěl a přispějte také:
Transparentní účet: 2600565493 / 2010 , FIO BANKA
K nahlédnutí na webové adrese:
https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2600565493
Prostředky budou použity na šíření tištěných informací o aktivitách Žijeme Žďárem.
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Tyto noviny vyšly díky podpoře Nadace Karla Janečka
ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla.

Toto je neinzertní periodikum.
Adresa redakce:
Žijeme Žďárem
náměstí Republiky 25
591 01 Žďár nad Sázavou
Ev. č MK ČR E 21731

