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Ředitel příspěvkové organiza-
ce města Poliklinika Žďár nad 
Sázavou Michal Hubert Zrůst 
po pěti letech ve funkci končí. 

 Lenka Kopčáková

O své rezignaci informoval radu 
města a odejít chce k 31. 3. 2017.

Jako důvody uvádí, že čelil nátlaku 
na svoji osobu.

„Já jsem se s panem ředitelem sešel 
a jeho důvody hodnotím jako ryze 
osobní,“ říká starosta Zdeněk Navrá-
til, kterého toto rozhodnutí netěší. 
Míní, že M. H. Zrůst měl ještě p. o. 
Poliklinika co nabídnout. 

 „Respektuji však jeho názor a jsem 
rád, že jsme schopni se velmi jasně a 
rozumně domluvit na věcech, které je 
třeba před jeho odchodem ještě realizo-
vat,“ dodává starosta. 

Ředitel M. H. Zrůst spolu s rad-
nicí nyní spolupracují na tom, aby 
do příchodu nového ředitele nebyl 
chod Polikliniky ohrožen. 

„Ujistil mě, že smlouvy se zdravot-
ními pojišťovnami pro rok 2017 jsou 
podepsány, tedy základní věci týkající 
se zdravotnictví běží. Já osobně považuji 
Polikliniku za stabilizovanou organiza-

ci, která i v případě jmenování dočasné-
ho zástupu bude fungovat,“ míní staros-
ta Navrátil.

Výběrové řízení na ředitele p. o. 
Poliklinika bude realizováno již pod-
le nových pravidel pro výběr ředitelů 
neškolských příspěvkových organiza-
cí. Město by rádo vybralo nejpozději 
do konce května. Odcházející ředitel 

nabídl své znalosti a zkušenosti při 
přípravě VŘ, i při zapracování nové-
ho ředitele. 

„Co jsem starostou, byli jsme schopni 
spolu férově komunikovat. Oceňuji, že 
oproti tomu, kdy Polikliniku přebíral, 
ji nyní předává jako stabilizovanou 
organizaci. Která, pevně věřím, nemá 
ve skříni nějaké kostlivce, týkající se 

ekonomiky, jako tomu bylo v minulos-
ti,“ dodává Zdeněk Navrátil. 

Ředitel Zrůst předává městu sta-
bilizovanou organizaci, která pro-
šla mnoha kontrolami, včetně inter-
ního auditu odd. fi nanční kontroly 
a interního auditu (OFKIA) MěÚ, 
kdy byly zkontrolovány roky 2014-
2016. Organizace prošla i externím 
auditem účetnictví.

Důvody svého odchodu Michal 
Hubert Zrůst pro ŽN vysvětluje tak-
to:

„K rezignaci mě skutečně vedly osob-
ní důvody. Jiné než osobní důvody si 
ani nedovedu představit. 

Komunikační disharmonie s většinou 
radních, kdy jsme dlouhodobě nena-
lézali společnou řeč, kdy se vztahy s 
některými radními dostaly do osob-
ní animozity a připravované změny v 
pracovně právní oblasti pro manažery 
příspěvkových organizací, to jsou ty 
osobní důvody, které vedly po pěti letech 
k rezignaci. 

Pokud bych necítil dlouhodobý tlak 
na svoji osobu, nikdy bych z poliklini-
ky neodcházel. Práce mě velmi bavila a 
s týmem skvělých zaměstnanců jsme vše 
dělali pro pacienty a klienty p. o. Polikli-
nika.“

MOMENTKA  ze srpna 2013, kdy p. o. Poliklinika chystala k otevření nový bufet 
s jídelnou pro lékaře. M. H. Zrůst vpravo. Foto: Lenka Kopčáková 

Ředitel městské polikliniky rezignoval

Kolem prodeje pozemků 
na Klafaru zastupitelé města 
v lednu živě diskutovali a pada-
ly rozdílné názory. 

 Lenka Kopčáková

Klafar bude opět na pořadu břez-
nového zastupitelstva, kdy má být 
znám výsledek záměru na prodej 
poslední velké parcely. Žďárské 
noviny dnes na straně 8 otevřely 
téma Klafaru v Anketě politických 
klubů. 

Lednové zastupitelstvo schválilo 
prodej pozemků a uzavření smluv 
pěti zájemcům pro výstavbu rodin-
ných domů v nově budované ulici 
Hrnčířská na Klafaru III. 

Jak informovala vedoucí majetko-
právního odboru Stanislava Proko-
pová, v té době byl ještě neprodaný 
jeden z celkem šesti pozemků, na 
který rada znovu vyhlásila záměr. 

Výsledek má být znám právě do 
březnového zasedání ZM.

Zastupitel Vladimír Novotný 
(ČSSD) konstatoval, že by bylo tře-
ba hledat příčinu, proč očekávaný 
velký zájem o pozemky na Klafaru 
nenastal. 

Město totiž do infrastruktury 
vložilo nemalé prostředky a počítá s 
návratem do rozpočtu. 

Novotný také navrhuje zvážit, 
zda plánovanou výstavbu byto-
vých domů v části sídliště nezru-
šit a pozemky spíš nerozparcelovat 
a nabídnout k prodeji na výstavbu 
rodinných domků. 

Z pléna i zaznělo, zda potencionál-
ní stavebníky nezaskočily nastavené 
archetypy. 

Starosta Zdeněk Navrátil infor-
moval, že radnice se snaží v rámci 
bytové výstavby akceptovat všech-
ny druhy výstavby. Tedy plochy pro 
individuální bydlení i plochy pro 

bytové domy. „Když se setkávám se 
žďárskými zaměstnavateli, tak ti prefe-
rují, aby zde byl dostatek bytů,“ říká. 

Město chce dle Navrátila uspokojit 
více zájemců o jednotlivé individu-
ální bydlení v další etapě výstavby 
na Klafaru. Tam připravuje i menší 
pozemky. 

„Chceme se také zabývat možnos-
tí výstavby v rámci místních částí,“ 
informoval starosta. 

Dle některých názorů nemusí 
žďárští občané v e-aukcích na vy-
šponovanou cenu stačit. Např. Jaro-
slav Miklík (KSČM) uvedl vlastní 
loňské zkušenosti z účasti v e-auk-
ci, kdy jeden z větších pozemků o 
rozloze asi 1.100 m2 nakonec zís-
kal mimožďárský zájemce za víc jak 
2.700 Kč/m2. 

„Město Žďár je hrdé na to, že poze-
mek prodalo dvakrát dráž než občanu 
Žďáru… Cena 1.000 Kč/m2 na Kla-
faru je podle mě neslučitelná s mým 

tehdejším odhodláním, proto hlasuji 
proti,“ říká Miklík. 

Podle Radka Zlesáka (ANO 
2011) vnímají občané, potencionál-
ní kupující, velice bedlivě to, jak se 
sami zastupitelé o pozemcích vyja-
dřují. „Ať si každý sám přehodnotí, 
jaká prohlášení např. podával v médi-
ích. Myslím, že příčina není v pozem-
cích, ale v tom, jak se my zastupitelé o 
nich vyjadřujeme. Sami jsme strůjci té-
to ceny,“ míní Zlesák.

Také připomíná, že současná rad-
nice ve věci bytové výstavby vychá-
zí z původní urbanistické studie 
z dřívějších let. „Snažíme se, aby i 
toto nové území mělo nějakou tvář a 
ducha,“ reaguje na diskusi o arche-
typech. 

Rudolf Voráček (ČSSD) v debatě 
zastupitelů o výstavbě a architektuře 
postrádal městského architekta, na 
kterého by se mohli obracet s dota-
zy. 

V diskutovaném Klafaru i menší parcely

Opět přepisovala dějiny své-
ho sportu. Rychlobruslařka 
Martina Sáblíková.

 Michal Boček

Devátou individuální zlatou medai-
lí z mistrovství světa v řadě, a celkově 
třináctou, si zajistila minimálně na dva 
roky první místo v žebříčku nejúspěš-
nějších závodnic. 

 „Je to super, nádhera. Jsem strašně 
dojatá. Opravdu si to užívám,“ vzkázala 
vysočinská rodačka fanouškům poté, 
co v historickém pořadí překonala 
jména legend, k niž ve svých začátcích 

vzhlížela.
Titul světové šampiónky na pět kilo-

metrů v sobotu 11. února ji doslova 
rozplakal. „Čím jsem starší, tím je pro mě 
každé pódium emotivnější. Ostatní holky 
mě nahánějí a pomalu si pomáhají, aby 
mě porazily. Nevím, jak dlouho to ještě 

může vydržet, jestli to ještě někdy na mis-
trovství světa zažiji. Proto ten titul strašně 
prožívám,“ vysvětlila.

Po návratu z jihokorejského Kan-
gnungu, kde se mistrovství konalo, a 
bylo zároveň symbolickou generálkou 
na olympijské hry 2018, se Sáblíko-
vá nejvíce těšila na to, jak si ráno déle 
poleží. „Každý závod jsme tam vstáva-
li kolem tři čtvrtě na devět, což bylo u nás 
kolem tři čtvrtě na jednu v noci, takže nic 
příjemného,“ řekla na tiskové konferenci. 

Trojnásobná olympijská vítězka má 
pověst sportovní obojživelnice (v létě 
závodní na kole) s nezlomnou ener-
gií a vůlí. Jak ovšem přiznala, posled-

ní dobou už cítí, že jí dochází palivo. 
„Poprvé za poslední roky cítím, že si potře-
buji dát volno, protože jedu druhou sezo-
nu za sebou bez odpočinku,“ podotkla.

Trenér Petr Novák to vidí stejně. „Do 
ničeho ji nebudu nutit, ale určitě by měla 
vyrazit k moři a kvůli regeneraci také do 
lázní,“ pravil. „Když to říká, budu muset 
poslechnout,“ reagovala jeho svěřenkyně 
s úsměvem.

Ještě před odjezdem na zasloužený 
odpočinek si Martina Sáblíková odsko-
čí v březnu na světový šampionát ve 
víceboji v norském Hamaru, respektive 
na fi nále Světového poháru, v němž už 
má prvenství v kapse.

Martina
Sáblíková

Sáblíková nyní potřebuje odpočinek


