Dejme Žďáru tvář i život
„Dneska jsem navštívil pravidelné setkání představitelů
města s občany a vřele doporučuju. Vidím, že jsou ochotní
dát prostor lidem, kteří s něčím
přijdou.”

P

íše na svém blogu www.vezdare.cz
Jan Šedo, který se před časem za svou
manželkou přistěhoval do Žďáru nad Sázavou. Prakticky hned se začal zajímat o to,
co se ve Žďáru děje. Společně s dalšími osmi
kamarády založili iniciativu Žijeme Žďárem
a říkají: „Chceme město, které dobře komunikuje s občany, má sdílenou vizi rozvoje
a je městem, ve kterém rádi s našimi rodinami žijeme.“ Začali se setkávat se zastupiteli, chodit na zasedání, plánují uspořádat
sérii veřejných debat na aktuální témata –
například jak udržet ve Žďáře chytré
a schopné lidi. „Zajímají se preventivně,
ne až na základě nějakého problému, a to
je dobře. Přejeme jim, aby se pro radnici
stali partnery v diskuzích. Vždyť kdo jiný
než sami občané, může dát městu dobrou
zpětnou vazbu,“ říká Hana Sotoniaková,
právnička Ekologického právního servisu.

Jan Šedo přijel na červnové setkání Občanů
2.0 a potkal se tam s dalšími lidmi, kteří se
zapojují do života v jejich obci. Odvezl si
nové nápady a inspiraci, díky přístupu do
odborného diskuzního fóra může kdykoliv
konzultovat své otázky jak s právníky EPS,
tak s dalšími aktivními občany.
Jedna z prvních aktivit, do které se iniciativa
Žijeme Žďárem zapojila, se týká budovy

Jan Šedo (uprostřed) na setkání Občanů 2.0.

bývalé 1. Základní školy. Tu si v roce 1876
postavili Žďárští pro své děti a spousta
dnešních obyvatel Žďáru prošla jejími zdmi.
Občané poukázali na to, že firma, která ji od
města chce koupit, působí podezřele. Přišli
s návrhy, jak budovu využít lépe. „Mohla by
mít multifunkční využití – od drobné výroby,
přes vzdělávací aktivity až po kavárny a čajovny s průchodem do dvora. Proč navíc
vrchní patro nezobytnit? A to všechno s jediným cílem – vrátit na náměstí život a dobrý
design.“
„Buďme městotvorní, dejme Žďáru tvář i život,“
říkají místní. Buďte i vy městotvorní!

Podporujeme Občany 2.0
– spoluobčany, kteří se zapojují do věcí
veřejných a podílí se tak na budoucnosti
České republiky. Příběhy občanů najdete
na našich stránkách:

www.eps.cz
Projekt Občan 2.0 www.obcandvanula.cz
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