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Pro nová stromořadí
Dobrovolníci po celé Vysočině vysa-

zují stromy. Iniciativa s názvem Sázíme 
budoucnost slaví úspěchy.

V CHKO Žďárské vrchy se tak poda-
řilo oživit původní rozoranou polňačku 
vedoucí k Vetelským rybníkům. Dob-
rovolníci v režii města Žďáru tu vysa-
dili 47 stromů. Přičiněním rodičů dětí 
z MŠ ve Žďáře 6 vznikla Zahrada u Stu-
dánky. V zelené oáze s květinami přiby-
lo pět stromů a 35 keřů.

Iniciativa Sázíme budoucnost plánuje 
do roku 2024 vysadit v ČR na 10 mili-
onů stromů. Na Vysočině již díky pro-
jektu roste na 10.311 nových stromů. 
Unikátní portál s interaktivní mapou 
najdeme na www.sazimebudoucnost.
cz  Dozvíme se, jaké druhy stromů jsou 

zrovna v kurzu nebo kdo za výsadbový-
mi akcemi stojí. „Nejčastěji lidé vysazují 
duby, javory a lípy. Bývají to spolky a obce, 
největší počet stromů si připsaly těžeb-
ní společnosti v rámci rekultivace,“ říká 
mj. Miroslav Kundrata, ředitel Nadace 
Partnerství, která výzvu spustila. Sama 
poskytuje metodickou podporu k výsa-
dbám a péči o stromy, řeší legislativ-
ní bariéry či snazší čerpání peněz i na 
následnou péči. 

Zájemci o výsadby ve městech 
mohou žádat o podporu ze Státního 
fondu životního prostředí. „Na jaře 
Fond spustí také posílený titul Programu 
péče o krajinu. Již tradičně mohou zájem-
ci soutěžit o granty Nadace Partnerství,“ 
uzavírá Miroslav Kundrata.  -lko-

(Dokončení ze str. 4)
„Žalobu pana Havlíka na město, na 

zastupitelstvo, na sebe sama jako zastu-
pitele města považuji za nestoudnost a 
nenasytnost, protože se snaží z města 
dostat co nejvíc peněz. Dvě stě tisíc za 
něco, co se nikdy nestalo, je nesmysl,“ 
uvedla mj. Ludmila Řezníčková.

Radek Černý (ODS) upozornil, 
že zastupitelstvo poprvé prožívá 
situaci, kterou tento sál ještě nepa-
matuje, kdy zastupitel žaluje měs-
to. „Pan tajemník byl odborně zdatný, 
znalý legislativy a chodu úřadu. To ale 
není všechno,“ poukazuje mj. Černý. 
Radek Zlesák doporučil Janu Havlí-
kovi rezignovat na funkci zastupitele, 
aby se mohl hájit všemi dostupnými 
prostředky. Situace podle něho není 
důstojná pro žádnou stranu. 

Bývalý starosta Zdeněk Navrátil 
(Žďár-ŽM) připomenul, že v roce 
2014 nastala ve Žďáře z hlediska 
vedení města velká změna, razant-
ní obměna uvolněných i rady města. 
„Musím konstatovat, že po celou dobu 
ve funkci starosty jsem neměl pocit, že 
bych se mohl o svého nejbližšího pod-
řízeného opřít. Špatná komunikace, v 
mých očích ztratil pověst profesionála, 
nestranného manažera, který pracu-
je ve prospěch rozvoje našeho města,“ 
sdělil Navrátil na adresu bývalého 
tajemníka. 

Starosta Mrkos promluvil o nut-
nosti být tým a táhnout za jeden 
provaz. „Pokud ti nejdůležitější v tom 
týmu nefungují jak by měli, tak město, 
byť se to nezdá, to zásadním způsobem 

pociťuje,“ uvedl.
Dagmar Zvěřinová (ČSSD) vznik-

lou situaci vnímá jako selhání všech a 
vyzvala kolegy k urovnání záležitosti. 
„Vytahujeme tu věci staré pět let. Najdě-
me tu sílu, a srovnejme se sami mezi 
sebou. Jestli máme rozhodovat o způ-
sobu žití občanů v tomto městě, musí-
me mít jejich důvěru se vším všudy, tedy 
že umíme i některé záležitosti překous-
nout. Nezávidím panu starostovi, že by 
stál u soudu,“ říká Zvěřinová.

Na další poznámky opozičních 
zastupitelů o absenci dialogu starosta 
Mrkos poznamenal, že dva monology 
ještě neznamenají dialog. Místosta-
rosta Klement dodal, že několikrát si 
chtěli s J. Havlíkem nad problémem 
sednout, ale že z jeho strany k tomu 
nedošlo.

Při hlasování o návrhu usnese-
ní bylo 16 zastupitelů pro, jeden byl 
proti a osm zastupitelů se hlasování 
zdrželo. Návrh na pověření starosty 
hájit město u soudu byl schválen. 

Žďárské noviny položily Janu Hav-
líkovi otázky k závažným argumen-
tům, které ze strany vedení města 
a některých koaličních zastupitelů 
zazněly v neprospěch jeho osoby. 

Možnost vyjádřit se Jan Havlík 
využil jen v některých případech.

„Budu se držet toho, co jsem řekl na 
zastupitelstvu a doporučení právní-
ho zástupce. K otázkám a důvodům v 
nich uvedených, které jsem slyšel na ZM 
poprvé, se vyjádříme u soudu,“ dodal 
Jan Havlík.

 Více v rozhovoru ŽN.

Rarita - zastupitel žaluje své...

• Péče o zdraví více než 1 300 000 
našich klientů

• Více než 750 000 000 Kč 
za rok vynaloženo na prevenci 
z veřejného zdravotního pojištění 

• Více než 90 klientských 
center po celé ČR

• Více než 100 bonusových příspěvků

• Služba Lékař na telefonu 24 hodin 
denně zdarma

• Slevy a výhody u více než 800 
našich obchodních partnerů
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Děkujeme, že s námi vítězíte.
Být u 211 je výhra i pro vaše zdraví.
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Přestupní termín pro změnu zdravotní  
pojišťovny platí od 1. ledna do 31. března 


