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SPANILÁ JÍZDA SV. MIKULÁŠE SE SVOJÍ DRUŽINOU

V pondělí 16. 1. 2023 jsme v dopoledních hodinách navštívili 
zrekonstruovanou městskou knihovnu. V krásných prostorách jsme 
strávili příjemné chvíle s knihou v ruce v rámci rozvoje čtenářské 
gramotnosti. Budeme se těšit na další návštěvu a spolupráci.

Měli jsme také možnost zhlédnout výstavu obrazů paní Elišky 
Matoušové z Krucemburku. Obrazy se nám velice líbily.

Naděžda Smejkalová a žáci V. B

V neděli 4. prosince 2022 již potřetí zavítal v odpoledních hodinách 
do Ždírce nad Doubravou na koňském spřežení sv. Mikuláš s anděly 
a čertem. Počasí bylo tentokrát velice chladné a především větrné, 
ale i přesto Mikulášovi čepice neuletěla a družina tak zdárně pro-
jela ulicemi našeho města, kde už čekal značný počet netrpělivých 
dětí. Hodné děti se mohly těšit z mnoha různých sladkostí, na ty 
zlobivé čekaly pytlíčky s uhlím a brambory. Děti však Mikulášovi 
slibovaly, že v příštím roce už budou hodné a tak nakonec s čertem 

žádné děti do pekla odejít nemusely. Chtěla bych tímto za Kulturní 
zařízení města Ždírec nad Doubravou poděkovat sv. Mikuláši a jeho 
družině za jejich návštěvu a trochu té vánoční atmosféry v uspěcha-
ném předvánočním čase. Také bych chtěla velice poděkovat panu 
Janovskému za koňské spřežení, které provezlo sv. Mikuláše a jeho 
družinu naším městem.

Za KZM Mgr. Hana Lédlová 

NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Předškoláci v městské knihovně

Mikuláš ve Studenci

Ve středu 11. ledna 2023 si naši novou knihovnu přišli prohlédnout předškoláci s paními učitelkami z mateřské školy ve Ždírci nad 
Doubravou. V prvním patře nad knihovnou si také prohlédli výstavu obrazů paní Elišky Matoušové z Krucemburku. Jejich návštěva 
nás velice potěšila.

Knihovnice

Již tradičně v podvečer 5. 12. 2022 se naší obcí potuloval Mi-
kuláš se dvěma neposednými čerty. Letos bylo nebesko-pekelné 
trio posíleno andělem. Čerti si naštěstí nikoho neodnesli. Dne 
10. 12. byla pro děti připravena Mikulášská besídka s různými 
úkoly. Hned při vstupu každé dítko dostalo pozdrav od čerta – 
svítící rohy, po splnění dovednostních úkolů drobnou odměnu. 
Každý si mohl vymalovat keramický zvoneček, napsat dopis Je-
žíškovi. Navštívil nás i Mikuláš s andělem a čertem. Od Mikuláše 
každý dostal balíček dárečků, od čerta pytlíček s uhlím, dřevem 
a bramborou, pekelný úpis přímo z pekla a od anděla čokoládový 
penízek a jablíčko. Nakonec se soutěžilo v poznávání pohádek, 
večerníčků, zahráli si židličkovanou, zacvičili Makarenu. Prosi-

nec jsme zakončili 11. 12. vánočním jarmarkem. Po celou dobu 
jarmarku se hrály koledy, nechyběl vánoční svařák.

Už nyní plánujeme velikonoční jarmark, několik akcí pro děti, 
a když to půjde, určitě i vánoční jarmark. Na začátku nového roku 
bych jménem SDH Horní Studenec i jménem svým chtěla podě-
kovat Městskému úřadu za finanční pomoc na odměny pro děti, 
za dotaci jsme si pořídili stejná trička se znakem hasičů. Chtěla 
bych poděkovat i členům SDH za spolupráci. Vám všem přeji do 
roku 2023 hlavně zdraví a těším se na shledání na některých námi 
pořádaných akcích.

Za SDH Horní Studenec Jana Culková

Předškoláci v knihovně

Mikulášská besídka Horní Studenec Mikulášská besídka Horní Studenec

Předškoláci v knihovně

SDH HORNÍ STUDENEC 



3NASE NOVINY

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE 

Tříkrálová sbírka 2023 má opět rekordní výtěžek

Studenecká Tříkrálová sbírka

Rok se s rokem sešel a po celé republice 
probíhala tradiční dobročinná charitativní 
akce s názvem „Tříkrálová sbírka“. Neji-
nak tomu bylo i v naší místní části – Horní 
a Nový Studenec.

V pátek 6. 1. 2023 a v sobotu 7. 1. 2023 
se na obchůzku vydaly 3 skupinky dětí 
oděných do kostýmů tří králů. Jsme moc 
rádi, že se nám podařilo tyto skupinky se-
stavit přímo z místních dětí a vedoucích. 
Chtěli bychom tímto poděkovat nejen jim, 
že ochotně, s úsměvem a nadšením obešly 

všechna stavení, ale i maminkám a rodin-
ným příslušníkům, kteří se zapojili do vý-
roby kostýmů.

Poděkování patří také Ing. Františku 
Němcovi, místostarostovi města Ždírec 
nad Doubravou, za záštitu této charitativní 
akce.

Největší DÍKY však patří vám, obča-
nům, kteří jste otevřeli dveře, poslechli 
si koledu, vnímali poselství, které sbírka 
přinesla, obdarovali děti sladkostmi, ale 
především finančně přispěli na dobrou 

věc, protože „každá koruna pomáhá“. Le-
tos se v Horním a Novém Studenci vybrala 
celkem částka 14 007 Kč, což je z celko-
vé částky 122 575 Kč, která se vybrala 
na území města Ždírec nad Doubravou 
a v jeho místních částech, úctyhodné. Ve-
lice si toho vážíme a věříme, že se s vámi 
budeme moci potkat i příští rok.

Za studenecký osadní výbor Jitka Voldá-
nová, Lenka Teznerová a Jana Hamáková

V sobotu 7. ledna 2023 vyrazili 
koledníci ve Ždírci nad Doubra-
vou a místních částech na již tra-
diční Tříkrálovou sbírku. A le-
tos se jich sešlo opravdu hodně. 
Celkově se do koledování za-
pojilo 18 skupinek koledníků. 
Z toho 12 skupinek ve Ždírci nad Doubra-
vou, 3 skupinky v Horním a Novém Stu-
denci a po jedné skupince v Kohoutově, 
Benátkách a Novém Ransku. Jedna sku-

pinka ze Ždírce pak zavítala ješ-
tě do Údav. Všem koledníkům 
a vedoucím skupinek patří velké 
poděkování za účast na sbírce. 
Přispět bylo možné také v pro-
dejně COOP na náměstí ve Ždír-
ci nad Doubravou a na pokladně 

městského úřadu.
Díky velkému počtu koledníků je výtěžek 

letošní sbírky neuvěřitelných 122 575 Kč. 
Tedy je znovu rekordní. Děkuji všem dár-

cům za jejich úžasnou štědrost a otevřenost 
pro tuto sbírku.

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky při-
spěje například na přípravu nových prostor 
pro středisko rané péče, pro nízkoprahové 
centrum a také zázemí pro Oblastní charitu 
Havlíčkův Brod v bývalé ekonomické škole. 
Peníze budou použity také na provoz nízko-
prahového centra pro děti a mládež nachá-
zející se v nepříznivé sociální situaci.

Charita počítá také s pomocí při mimo-
řádných událostech, jako jsou povodně, 
požáry a podobné události.

Pokud byste chtěli ještě přispět do Tří-
králové sbírky, je to stále možné, a to 
na internetu www.trikralovasbirka.cz 
nebo převodem na účet: 66008822/0800, 
VS: 777955004. K platbě pomocí telefonu 
je možné využít i QR kód.

Děkuji všem, kdo se jakkoliv do Tříkrá-
lové sbírky zapojili.

Ing. František Němec, místostarosta
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NA AKTUÁLNÍ TÉMA 

Obecně závazná vyhláška stanovující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve 
Ždírci n. D. a místních částech
Zastupitelstvo města Ždírec nad Doubravou schválilo na svém za-
sedání 8. 12. 2022 novou obecně závaznou vyhlášku č. 2/2022.

Vyhláška stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném pro-
stranství ve Ždírci nad Doubravou a místních částech a vymezuje 
prostory pro volné pobíhání psů.

Vyhláška stanovuje, že v zastavěném území města je pohyb 
psů možný pouze na vodítku.

Obecně je vstup se psy zakázán na všechna sportoviště, dětská 
hřiště nebo k pomníkům padlých. 

POZOR! Vstup se psy je nově zakázán zejména na hasičské 
hřiště za sběrným dvorem ve Ždírci nad Doubravou, kde minulá 
vyhláška umožňovala volný pohyb psů. Je tedy zakázaný i prů-
chod se psem přes hasičské hřiště! 

Volný pohyb psů je pak možný převážně mimo zastavěné území 
města. 

Prosíme majitele psů, prostudujte si celé znění vyhlášky umís-
těné na webových stránkách města. Prosíme, respektujte místa, 
kde je vstup se psy touto vyhláškou zakázán.

Děkujeme.
Ing. František Němec, místostarosta

Zákaz vstupu se psy na sportovní areál a dětské hřiště Benátky

Zákaz vstupu se psy na sportovní areál a dětské hřiště Údavy

Zákaz vstupu se psy na hasičské hřiště Kohoutov

Zákaz vstupu se psy na sportovní areál a dětské hřiště Nový 
Studenec

Pomník Horní Studenec (par. č. 708/47 v k. ú. Horní Studenec)
Zákaz vstupu se psy
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Zákaz vstupu se psy Ždírec nad Doubravou
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CETL Cargo s.r.o. 
přijme pracovníka 

pro obsluhu nákladní myčky

 – pracovní režim ČT, PÁ, PO, ÚT, ST  
(8–20 hod)

 – 5 pracovních dní v práci, 5 pracovních dní 
volno

 – mzda dohodou

zájemci volejte na:
774 442 988

INZERCE
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Novým prezidentem České republiky se stal generál Ing. Petr Pavel M.A.

Ve dnech 13. a 14. ledna 2023 se konalo 1. kolo a 27. a 28. ledna 2023 se konalo 2. kolo VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY. 

Vítězem voleb a novým prezidentem se stal generál Ing. Petr Pavel M.A., který zvítězil i u ždíreckých voličů ve všech 3 volebních okrs-
cích. Všem voličům, kteří se aktivně hlasování ve Ždírci nad Doubravou zúčastnili, děkuji za jejich rekordní volební účast! Poděkování 
patří také všem členům okrskových volebních komisí za jejich organizaci!

Okrsky Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasůkolo počet zprac v %

1. 3 3 100,00 2 411 1 812 75,16 1 812 1 802 99,45

2. 3 3 100,00 2 407 1 854 77,03 1 854 1 850 99,78

Kandidát Navrhující
strana

Politická
příslušnost

1. kolo 2. kolo

číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %

1 Fischer Pavel Senátoři BEZPP 119 6,60 X X

2 Bašta Jaroslav Poslanci SPD 76 4,21 X X

*4 Pavel Petr Ing. M.A. Občan BEZPP 576 31,96 1 034 55,89

5 Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. Senátoři BEZPP 12 0,66 X X

6 Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. Občan BEZPP 268 14,87 X X

+7 Babiš Andrej Ing. Poslanci ANO 677 37,56 816 44,10

8 Diviš Karel PhDr. Občan BEZPP 19 1,05 X X

9 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři MHS 55 3,05 X X

Ing. Bohumír Nikl, starosta 

Část obce konečný stav 
k 31. 12. 2021 narození úmrtí přihlášení odhlášení konečný stav 

k 31. 12. 2022

Ždírec nad Doubravou 2 277 16 19 56 52 2 278

Benátky 153 2 0 2 6 151

Horní Studenec 241 2 2 5 9 237

Nový Studenec 132 3 0 5 2 138

Kohoutov 95 1 1 5 1 99

Nové Ransko 92 0 2 4 0 94

Stružinec 37 0 2 1 3 33

Údavy 90 0 0 1 0 91

počet obyvatel celkem 3 117 24 26 79 73 3 121

Počet obyvatel ve Ždírci n. D. a v místních částech k 31. 12. 2022

+) postupující kandidát      *) zvolený kandidát
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Rekonstrukce ulice Ke Stadionu (celkové náklady – 26 650 tis. Kč, dotace z MMR 6 806 tis. Kč)

Jedná se o kompletní rekonstrukci ulice 
v délce 510 m, která začíná v místě napo-
jení na komunikaci I/37 na ulici Žďárskou 
a končí u lesa Na Kopanině v místě regu-
lační plynové stanice.

Jde o společnou akci Vodovody a kanali-
zace Havlíčkův Brod a.s., VČE – montáže, 
a.s., Pardubice a Města Ždírec n. D.

Projekt na rekonstrukci ulice Ke Sta-
dionu zpracovala firma DMC Havlíčkův 
Brod, s.r.o.

Při rekonstrukci dojde k vybudování no-
vých parkovacích ploch podél komunika-
ce v počtu 16 + 1 místo bude vyhrazeno 
pro osoby ZTP. Nově vzniklé chodníkové 
plochy výrazně zvýší bezpečnost pohybu 
chodců v ulici.

Při rekonstrukci bude vybudována par-
kovací plocha pro autobusy.

Naproti lesu Na Kopani-
ně vznikne parkovací plo-
cha pro osobní automobily 
s celkovým počtem 27 par-
kovacích míst + 2 parkovací 
místa budou vyhrazena pro 
osoby ZTP. V ulici budou 
také vybudovány 3 vyvýšené 
zpomalovací pruhy pro zpo-
malení jízdy vozidel.

Rekonstrukce se týká také 
vodovodu a jednotné kana-
lizace. V současné době se 

v ulici nachází jen jednotná kanalizace 
pro společný odvod srážkových a splaško-
vých vod. Srážková voda zatěžuje systém 
čištění splaškových vod v čističce odpad-
ních vod. Proto bude přebudována jednot-
ná kanalizace na kanalizaci splaškovou 
a dešťovou. Systém dešťové kanalizace 
bude odvádět zachycené srážkové vody 
z komunikací s následným zaústěním na 
vodoteč Jánský potok.

Z důvodu kompaktnosti stavby je nutné 
provést kompletní rekonstrukci všech kon-
strukčních vrstev komunikace.

Součástí projektu je také přeložení nad-
zemního elektrického vedení na podzemní 
vedení a kompletní rekonstrukce veřejné-
ho osvětlení. V ulici bude nově osazeno 
19 ks stožárů veřejného osvětlení a 2 ks 
rozvaděčů.

Stávající oplocení podél fotbalové plo-
chy stadionu bude po celé délce demonto-
váno a bude postaveno nové oplocení včet-
ně vchodové a vjezdové brány.

Výstavba podzemních kontejnerů na tří-
děný odpad byla realizována v roce 2022.

Rozpočet kompletní rekonstrukce ulice 
Ke Stadionu byl téměř 34 mil. Kč s DPH. Na 
tuto akci byla vypsána veřejná zakázka. Při-
hlásilo se celkem 8 firem. Vítězem veřejné 
zakázky se stala firma INSTAV Hlinsko a.s. 
s nabídkovou cenou 25,35 mil. Kč s DPH. 
Rekonstrukce kabelového vedení veřejného 
osvětlení provede firma VČE – montáže, 
a.s., Pardubice za cenu 1,3 mil. Kč.

Celkové náklady na akci rekonstrukce 
ulice Ke Stadionu bude 26 650 050 kč, 
získaná dotace z Ministerstva pro místní 
rozvoj je ve výši 6 806 324 Kč).

S rekonstrukcí bylo začato již na podzim 
v roce 2022, kdy byla vybudována část 
dešťové kanalizace.

Zhotovitel stavby bude pokračovat v re-
konstrukci od 13. 2. 2023. Od tohoto ter-
mínu bude ulice neprůjezdná. Občany, 
kteří budou dotčeni stavbou, budeme včas 
informovat ohledně možné průjezdnosti 

s osobními auty a vývozu nádob 
na komunální odpad. Nádoby na 
komunální odpad budou ozna-
čeny (zařídí město) a přemístění 
k vyprázdnění svozovou firmou 
AVE zajistí investor stavby. Pře-
dání kompletní rekonstrukce 
ulice Ke Stadionu firmou IN-
STAV Hlinsko, a.s., je nejpoz-
ději 31. 10. 2023. Žádám proto 
všechny občany, kterých se re-
konstrukce ulice týká, o součin-
nost, ochotu a trpělivost. 

Ing. Bohumír Nikl, starosta

Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva města 

Poděkování všem našim hasičům

Vážení spoluobčané,
srdečně vás zvu na 2. zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční ve čtvrtek 16. února 2023 v zasedací místnosti městského 
úřadu od 18.00 hod.

Ing. Bohumír Nikl, starosta

Začátkem roku se pravidelně konají valné 
hromady hasičů. Na těchto shromážděních 
se vždy hodnotí odvedená práce za uply-
nulý rok a plánují se akce na rok další. 
Těchto setkání se rád účastním, společně 
s kolegou místostarostou Ing. Františkem 
Němcem. V lednu valné hromady uspo-
řádaly všechny naše sbory dobrovolných 
hasičů.

Valné hromady SDH v Kohoutově, No-
vém Ransku, Studenci a Údavech se kona-
ly na obvyklých místech. Valná hromada 
ždíreckých hasičů se konala již v novém 
prostředí, a to v pěkném sále nové hasič-
ské zbrojnice. 

Všem hasičům patří veliké poděko-
vání za činnost SDH, za aktivní přístup 
ke kulturnímu a společenskému dění ve 

městě a v místních částech a za výchovu 
mládeže. 

Velké uznání a poděkování patří všem 
členům JPO II Ždírec nad Doubravou za 
připravenost k výjezdu, za ochranu a zá-
chranu osob a majetku. 

Na naše hasiče je prostě spolehnutí!

Ing. Bohumír Nikl, starosta 

Ulice Ke Stadionu před rekonstrukcí
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA

VÝBĚR ZE ZÁPISU 
Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA 
KONANÉ 29. 12. 2022

Investiční činnost 
Rada města schvaluje cenovou nabídku 
Dodání a instalace 2 ks BH ROR 2 a 5 ks 
tlakových reproduktorů pro Ždírec n. D., 
kterou předložila firma Mopos Commu-
nications, a.s., Pardubice. Cena za dílo je 
31 450 Kč bez DPH. 

Smlouva o poskytování pracovně lékař-
ských služeb
Rada města schvaluje návrh Smlouvy 
o poskytování pracovně lékařských služeb 
se společností PRAKTICKÉ LÉKAŘ-
STVÍ Ždírec nad Doubravou, s.r.o., Ždírec 
nad Doubravou.

Smlouva o dílo – údržba lyžařských stop
Rada města schvaluje Smlouvu o dílo na 
údržbu lyžařských stop s firmou Josef Šve-
jda, Křiby. Smlouva o dílo bude uzavřena 
na dobu od 1. 1. 2023 do 15. 4. 2023. 

Na úhradě nákladů za údržbu stop se 
bude v poměru dle počtu obyvatel podílet 
město Ždírec n. D. ve výši 50 %, městys 
Krucemburk 24 %, městys Havlíčkova Bo-
rová 15 % a obec Sobíňov 11 %.

Rada města pověřuje starostu města pod-
pisem smlouvy. 

Dodatky smluv – AVE CZ
Rada města schvaluje dodatek smlouvy 
s firmou AVE CZ Odpadové hospodářství 
s.r.o., Praha 10, platné od 1. 1. 2023:
1. dodatek č. 3 ke smlouvě o odstranění 
odpadu č. 00268542/001/2018, kterým se 
upravují ceny za likvidaci směsného ko-
munálního odpadu.

Dotace na činnost JPO II
Rada města bere na vědomí uvolnění fi-
nančních prostředků od Kraje Vysoči-
na, které poskytlo Ministerstvo vnitra na 
výdaje spojené s činností JPO II ve výši 
209 743 Kč.

Žádost o finanční příspěvek
Rada města:
1) bere na vědomí žádost o finanční pří-

spěvek STŘED o. s., z. ú., Mládežnic-
ká 229, Třebíč na podporu telefonické 
krizové pomoci a neschvaluje poskytnutí 
příspěvku ve výši 1 Kč / občana města, 

2) schvaluje poskytnutí peněžního daru 
ve výši 20 000 Kč do veřejné sbírky na 
podporu nemocného chlapečka T. R. 
Peněžní dar bude poskytnut na účet ve-
řejné sbírky č. 2801756480/2010, vari-
abilní symbol 210751.

Stavební úpravy objektu KZM
Rada města:
1) schvaluje cenovou nabídku vypracování 

dokumentace stávajícího stavu objektu 
KZM Brodská 120, kterou předložila 
firma Ing. Lukáš Kopecký, Chotěboř. 
Cena za dílo je 49 400 Kč vč. DPH,

2) schvaluje cenovou nabídku vypracování 
architektonické studie (3D model, stu-
die vestavby bytových jednotek, zázemí 
pro účinkující a jevištní prostor) ob-
jektu KZM Brodská 120, kterou před-
ložila firma Ing. arch. Václav Marek, 
Nová Ves u Chotěboře. Cena za dílo je 
64 500 Kč.

Publikace o historii ždírecké pily
Rada města schvaluje cenovou nabídku 
výroby publikace o historii ždírecké pily, 
kterou předložila firma Václav Juda, Pol-
nička. Cena za dílo je 188 980 Kč vč. DPH.

VÝBĚR ZE ZÁPISU 
ZE 7. SCHŮZE RADY MĚSTA 
KONANÉ 11. 1. 2023

Investiční činnost
Rada města:
1) schvaluje cenovou nabídku Instalace 

stožáru pro úsekové měření rychlosti 
Údavy, kterou předložila firma DOSIP 
Servis s.r.o. Krahulov. Cena za dílo je 
62 900 Kč bez DPH,

2) schvaluje cenovou nabídku Úpravy ka-
beláže pro trvalé napájení úsekového 
měření rychlosti Údavy, kterou před-
ložila firma Osvětlení a energetické 
systémy a.s., Praha 4. Cena za dílo je 
67 119,53 Kč bez DPH,

3) schvaluje cenovou nabídku výměny 
vchodových dveří v objektu Benát-
ky 44, kterou předložila firma A-Zmont 
Chotěboř, s.r.o., Chotěboř. Cena za dílo 
je 66 941,50 Kč bez DPH, 

4) schvaluje cenovou nabídku úpravy do-
pravní situace před základní školou, 
kterou předložila firma Zemní práce 
Marek s.r.o., Ždírec nad Doubravou. 
Cena za dílo je 326 800 Kč bez DPH. 

Sazebník odměn od společnosti 
EKO-KOM
Rada města bere na vědomí sazebník od-
měn za vytříděné obalové materiály ve 
sběrné síti tříděných odpadů na území 
města platný od 1. 1. 2023.

Vlajka pro Tibet
Rada města projednává žádost Spolku 
Lungta a souhlasí, že město Ždírec nad 
Doubravou se připojí k mezinárodní kam-
pani „Vlajka pro Tibet“ a vyvěsí 10. března 
2023 tibetskou vlajku na budově radnice.

Ing. František Němec, místostarosta

INZERCE

Pořez kulatiny mobilním katrem 
Josef Eis 

tel.: 605 053 130 
www.pila-pribyslav.cz

Výroba postelí z masivu 
a prodej dřevěných briket  

(cena 10 kg/100 kč) – Benátky, 
tel.: 602 477 835
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Aktivity v lednu
První letošní zimní měsíc začal již „tradič-
ně“ spíše jarním počasím. Měli jsme o je-
den den delší volno než většina lidí, a tak 
mateřská i základní škola zahájily činnost 
v úterý 3. ledna 2023. Hned den poté pro-
běhl první letošní sběr se slušným výsled-
kem – 1,4 tuny. Následující pondělí měly 
děti příležitost užít si besedu se spisova-
telkou Michaelou Fišarovou a k úspěchu 
přispěly též zdařilé dramatizace ukázek 
z jejích knih. V polovině ledna proběhly 
ve spolupráci s Policií České republiky 
preventivní programy pro 1. a 2. třídy na 
téma Bezpečí nejen na silnicích. Preven-
tivní program je též přiipraven pro žáky 
9. tříd na témata, která jsou právě středem 
jejich zájmu. Proběhnou též okresní kola 
matematické a dějepisné olympiády, kde 
naši žáci obvykle sklízejí ty nejvyšší vavří-
ny. Především však na konci ledna, v nedě-
li 29. 1. 2023 začne lyžařský kurz, kterého 
se zúčastní celkem 36 žáků v doprovodu 
čtyř pedagogických pracovníků. Všich-
ni doufáme, že napadne sníh a kurz bude 
úspěšný. Vždyť cena kurzu už je „pěkný 
zářez“ do rodinného rozpočtu. Na konci 
ledna proběhne zasedání Školské rady zá-
kladní školy, která bude jednat především 
o drobných změnách školního vzděláva-
cího programu a aktuálních záležitostech. 
Úplně poslední lednový den se v naší škole 
uskuteční setkání ředitelů základních škol 
z regionu Chotěbořska. Hlavním tématem 
bude diskuze a výměna zkušeností při 
realizaci změn ve školních vzdělávacích 
programech a příprava na zásadní reformu 
vzdělávání. 

Vysvědčení a prázdniny 
Vysvědčení za první pololetí (resp. jen 
výpis) obdrží děti v úterý 31. ledna 2023 
a v pátek 3. 2. 2023 je čekají jednodenní 
prázdniny. Školní družina bude v provozu 
v případě zájmu a mateřská škola samo-
zřejmě funguje bez omezení. Významnou 
část měsíce února tvoří prázdniny, protože 
v termínu od 20. 2. do 26. 2. 2023 čekají 
děti týdenní jarní prázdniny. Mateřská ško-
la bude opět fungovat bez omezení a škol-
ní družina se otevře, pokud budou zájem-
ci. Děti čeká tedy nejkratší měsíc v roce 
ještě okořeněný šesti dalšími pracovními 
dny volna. 

Nejen děti se učí
V únoru budou mít děti spíše relaxační 
režim, ale pedagogové s tím počítat nemo-
hou. V období ledna až března nás čeká 
velká série různých školení, seminářů, 

webinářů a diskuzí. Hned na začátku úno-
ra o pololetních prázdninách nás přijedou 
školit pracovníci Zdravotnické záchran-
né služby v první pomoci. Každé pondělí 
probíhá společné vzdělávání pedagogů 
základní školy – tentokráte na téma mýty 
ve vzdělávání a jakým způsobem správ-
ně hodnotit a motivovat. Na konci jarních 
prázdnin proběhne supervizní setkání 
s psychologem Petrem Šobrou. V březnu 
se zaměříme v pravidelných pondělních 
setkáních na přístupy ke vzdělávání v ze-
mích, které pravidelně vykazují nejlepší 
výsledky v oblasti vzdělávání mladistvých 
(PISA). Opět budeme hostit pedagogy 
z dalekého a širokého okolí, kteří k nám 
míří získat zkušenosti v oblasti výuky 
a podpory v digitální gramotnosti žáků. Na 
konci března proběhne u nás seminář s mi-
mořádně inspirativní učitelkou a umělkyní 
Barborou Jeřábkovou (barus.cz). Tak vidíte 
– NEJEN DĚTI SE UČÍ.

Školní podcastové studio
Od října jsme v naší škole spustili žá-
kovské podcastové studio s názvem True 
school stories. Do prvních pilotních dílů 
se zapojili dva moderátoři z 8. ročníku 
(Jan Čalkovský a Vít Pátek) a vyškolení 
technici z řad deváťáků, kteří obsluhovali 
podcastový pult. 

První díly vznikaly při akci Otevře-
ná škola, kde byli našimi hosty učitelé 
ze škol, které se tohoto projektu účastní. 
Další velkou výzvou bylo podcastové stu-
dio zpřístupnit co nejvíce dětem. Aby se 
v moderátorském postu střídali žáci na-
příč ročníky druhého stupně a mezi tech-
niky se objevovaly stále nové tváře, které 
dokáží zajistit bezproblémový chod celé-
ho natáčení.

Máme za sebou kolem třiceti natoče-
ných dílů s různými hosty, ať už přímo 
z naší školy nebo s hosty, kteří naši ško-
lu navštívili. Na každý díl se moderátoři 
pečlivě připravují. Od sestavení otázek až 
po zkoušku, kdy si nanečisto zažijí, co vše 
je může čekat při natáčení. Pak už jedou 
„naostro”. Jedním z hlavních cílů podcas-
tového studia je zapojit co nejvíce žáků 
druhého stupně (zatím) a motivovat je 
k samostatnému vyhledávání zajímavých 
hostů, k co možná nejsamostatnější tvorbě 
otázek, celkové přípravě rozhovoru a k ori-
entaci v natáčecím prostředí, kde musí 
reagovat na neplánované odpovědi hostů 
a jejich vyjadřování. Velké poděkování pa-
tří paní učitelce Lucii Myškové a kolegovi 
Otovi Bencovi ml., kteří společně tuto ak-
tivitu zahájili a usilovně s dětmi pracují.

Zápis do první třídy se blíží
Je sice začátek února, ale už za dva měsíce 
přijde pro mnoho dětí vzácný okamžik – 
první opravdové setkání se školou. U nás 
to děti mají jednodušší, protože základní 
i mateřská škola je jeden celek. Přesto tyto 
první okamžiky jsou pro děti i rodiče slav-
nostní příležitostí. Zápis se bude konat ve 
dnech 3. 4. až 21. 4. 2023 a podrobné in-
formace najdou všichni zájemci na webu 
školy. V příštím čísle Našich novin budou 
také zveřejněny. Už se moc těšíme na naše 
nové žáčky.

Přijímací zkoušky na střední školy
Dovolím si říci, že našim padesáti de-
váťákům přichází čas, kdy končí veške-
rá legrace a musí se doopravdy zabrat. 
Už v polovině dubna bude drtivá většina 
z nich skládat jednotné příjímací zkoušky 
z českého jazyka a matematiky. Vzhledem 
k tomu, že na střední školu přicházejí po-
pulačně silnější ročníky, tak bude letos 
konkurence ostřejší. V rámci školní výuky 
i prostřednictvím pravidelného kroužku 
poskytujeme žákům výraznou podporu, 
ale nyní musí zabrat především oni. Jsem 
přesvědčen, že to zvládnou a od konce 
dubna si užijí poslední dva poklidné měsí-
ce na základní škole a budou na ně dlouho 
vzpomínat.

Závěr
Často se v odborné veřejnosti i v širších 
souvislostech mluví o reformě vzdělávání 
v České republice. O různých reformách 
jsme již mnoho slyšeli a bohužel častokrát 
jsme neměli možnost pocítit jejich realiza-
ci a výsledky. Je však zřejmé, že vzdělává-
ní podobně jako jiné oblasti života se mění 
tak rychle a dynamicky, až přechází zrak. 
Je důležité o tom otevřeně hovořit a přede-
vším s rodiči komunikovat ty nejdůležitěj-
ší myšlenky a trendy. Na konci března se 
znovu sejdeme u Kulatého stolu o vzdělá-
vání ve Ždírci nad Doubravou a budeme 
diskutovat. Už se těšíme.

Ota Benc, ředitel školy

Připomeňme si několik akcí, které se 
uskutečnily před Vánocemi.
Dne 29. 11. 2022 proběhlo na naší škole 
školní kolo olympiády z českého jazyka, 
kterého se zúčastnilo celkem 17 žákyň 
a žáků z 8. a 9. ročníku. Ti během 120 mi-
nut řešili různě zapeklité jazykovědné úlo-
hy a psali sloh libovolné formy na téma 



13NASE NOVINY

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE

LISTOPAD. Nejlépe se dařilo Lukáši 
Prudkému z 8. B, který obsadil 1. místo 
a Nikol Coufalové z 9. A, které náleží příč-
ka stříbrná. Tito dva úspěšní řešitelé budou 
v dubnu reprezentovat naši školu v kole 
okresním. O třetí místo se podělili Lola 
Victoria Andělová z 9. A a Jakub Vašíček 
z 8. B. Srdečně blahopřejeme ke krásným 
výsledkům a všem soutěžícím děkujeme 
za aktivní účast v soutěži.

Učitelé českého jazyka

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce
Ve středu 7. prosince proběhlo školní kolo 
olympiády v anglickém jazyce. Toto kolo 
mělo dvě kategorie: pro žáky do sedmých 
ročníků a pro žáky osmých a devátých roč-
níků. Olympiáda měla tři stanoviště: po-
slech, popis obrázku, rozhovor.

V kategorii do sedmých tříd zvítězila 
Nina Zaťková ze třídy 7. B a v kategorii os-

Dne 30. 11. se třída 7. A vypravila na ex-
kurzi do Brna. Čekal nás bohatý program. 
Všichni jsme byli v technickém muzeu, 
kde byly vystaveny kopie obrazů a vyná-
lezů Leonarda da Vinci. Dozvěděli jsme se 
spoustu informací a zajímavostí o obraze 
Poslední večeře. Zaujal nás takový malý 
„hrací koutek“, kde jsme si mohli vyzkou-
šet sestavit vynálezy Leonarda, ale v menší 
podobě. Návštěva tohoto technického mu-
zea byla velmi zajímavá. Sedm z nás poté 
navštívilo vilu Tugendhat. Po Brně jsme 
cestovali tramvají neboli, jak Brňané říka-
jí, šalinou. Vila Tugendhat je sama o sobě 
překrásná. Celkem má tři patra a spoustu 
místností. V každé místnosti je minimálně 
jedna zajímavost. Za všechny žáky mohu 
konstatovat, že návštěva této vily byl skvě-
lý zážitek. Zbytek třídy navštívil zábavný 
vědecký park VIDA. Žáci si zde mohli 
vyzkoušet například, jak velký mají stisk 
ruky, a zároveň mohli soutěžit s kamará-
dy, kdo má větší stisk. Nebo si zde mohli 
zkusit první pomoc. Dle jejich slov se jim 
to moc líbilo. 

Silvie Drápalíková, 7. A

Vítězové olympiády v českém jazyce Vítězky olympiády v anglickém jazyce

M. Čapek na Celostátní Elektrotechnické 
olympiádě

Celostátní Elektrotechnická olympiáda
V pátek 16. 12. 2022 jsem se zúčastnil 
vědomostní soutěže pro středoškolskou 
mládež organizované Fakultou elektro-
technickou ČVUT v Praze. Sice jsem se 
mezi 9 finalistů z 276 soutěžících nedostal, 
ale odborná porota rozhodla pozvat mě na 
finále jako zvláštního hosta – s možností 
vyslechnout si prezentace finalistů, disku-
tovat o své práci a absolvovat doprovodný 
program. Vážím si takové zkušenosti a dě-
kuji panu Ležákovi za jeho pomoc a zpro-
středkování s ČVUT.

Miroslav Čapek, žák 8. B

mých a devátých tříd zvítězila Nikol Cou-
falová ze třídy 9. A. Tyto dvě výherkyně 
postupují do okresního kola. Gratulujeme 
jim a všem, kteří se dostavili, děkujeme za 
zájem a účast.

D.M. Mastilová, R. Jarošová, 
Z. Drápalík, C. Sturgis

Školní kolo dějepisné olympiády pro 8. a 9. ročník
Ve čtvrtek 8. prosince 2022 se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády pro 8. a 9. roč-
ník. Letošní ročník olympiády se tematicky zaměřuje na období moderních dějin a má 
název „Rozdělený svět a Československo v něm – 1945–1992.“ Vítězem školního kola se 
stal Matouš Kavalír z 8. B, druhé místo obsadil Radek Hořínek z 9. B a na třetím místě se 
umístil Miroslav Čapek z 8. B. Soutěžícím na prvních dvou místech blahopřeji k postupu 
do okresního kola, které se uskuteční v polovině ledna v Havlíčkově Brodě.

Zdeněk Drápalík
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PODĚKOVÁNÍ:
Městskému úřadu ve Ždírci nad Doubravou za milé blahopřání  
a dárek k narozeninám srdečně děkují

Jana Boušková, Jiřina Fousková, Jan Drahoš, Jiří Janda, 
Jaroslav Musil, Ždírec nad Doubravou

Děkuji Městskému úřadu ve Ždírci nad Doubravou za milé 
blahopřání k narozeninám a přeji vše nejlepší v Novém roce.

František Maršík, Nový Studenec

Děkuji za blahopřání k narozeninám a za poukázku.
S přáním všeho nejlepšího do nového roku Bohuslav Vyčichl.

VZPOMÍNKA:
Jak je smutná, opuštěná pěkná dědinka.
Už nás v ní nepřivítá tatínek ani maminka.
My pláčeme a marně je voláme.
Ty, kteří nás tak milovali, ty už tady nemáme.
Dne 29. prosince 2022 uplynul první smutný rok, 
kdy nás navždy opustil náš drahý tatínek a děde-
ček, pan Josef Čejka z Rovného.
Dne 6. února 2023 vzpomeneme již 7. výročí 
od smrti naší drahé maminky a babičky, paní Marie Čejkové 
z Rovného.

S láskou a úctou vzpomínají děti Jitka, Dana 
a Josef s rodinami.

Děkujeme za lásku, kterou jste nám dali,
za vše, co jste pro nás vykonali.
Děkujeme za každý den, který jste pro nás 
a s námi žili.
Dne 4. ledna 2023 uplynul třetí smutný rok od 
smrti naší drahé maminky a babičky, paní Anež-
ky Kazdové z Horního Studence.
Dne 6. února 2023 vzpomeneme již 21. výročí 
ode dne, kdy nás navždy opustil náš drahý tatínek 
a dědeček, pan Josef Kazda z Horního Studence.

S láskou a úctou vzpomínají děti Anežka, Josef 
a Jiří s rodinami.

Odešel jsi cestou, kterou jde každý sám, 
jen brána vzpomínek zůstala dokořán.
Ten, kdo tě znal, si vzpomene,
ten, kdo tě měl rád, nikdy nezapomene!
Dne 16. ledna 2023 tomu bylo již 17 let, kdy nás 
navždy opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček a bratr, pan 
Přemysl Vlček z Horního Studence. Na jeho lásku a obětavost 
nikdy nezapomeneme. Děkujeme všem, kteří si vzpomenou 
společně s námi.

S láskou a úctou vzpomínají manželka a děti s rodinami, 
sestry s rodinami.

„Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut.“
18. 2. 2023 to bude již 10 let, co nás navždy opustil 
manžel, otec, dědeček, pan Vladislav Vašíček z No-
vého Studence. Kdo jste ho znal, vzpomeňte s námi.

Manželka a děti s rodinami.

Nyní je to již 7 let, kdy 6. únor je pro nás vždy smutkem ve tváři, 
že mě navždy opustil můj milovaný bratr, pan František Kasal.

Vzpomíná sestra Eliška s rodinou.

VZPOMÍNKA:
Dne 12. února 2023 tomu bude již 16 let, kdy 
nás opustil náš tatínek a dědeček, pan Milan 
Otradovský. 
A 23. února 2023 si připomeneme 5 let od úmrtí 
naší maminky a babičky, paní Heleny Otradovské.

S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Spí, má-li sen, je krásný, 
zdá se jí o těch, 
které milovala a kteří milovali ji. 
Dne 25. 2. 2023 tomu budou dva roky, co nás na-
vždy opustila paní Marie Tonarová. 
S láskou vzpomínají maminka, dcery a sourozenci s rodinami. 

Odešel jsi, drahý, bez slůvka rozloučení….
Zhasly oči, umlkla ústa,
dotlouklo srdce nejlaskavější….

Život je někdy náročný a těžký, ale je krásné ve 
štěstí a lásce ho prožít.
Dne 6. března 2023 to budou 2 roky, kdy nás navždy opustil 
můj milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan Vla-
dimír Pokorný ze Ždírce nad Doubravou. 

S láskou stále vzpomíná zarmoucená manželka 
a dcera s rodinami.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 24. března 2023 tomu bude 15 let, kdy nás 
opustil manžel, tatínek, syn, pan Josef Havlíček.

S láskou vzpomíná manželka, dcera s rodinou, 
syn, maminka a sourozenci.

ÚMRTÍ:
Miroslav Švanda, Ždírec nad Doubravou 
Eva Havelková, Ždírec nad Doubravou 
Jaroslav Pátek, Ždírec nad Doubravou
Ladislav Šedivý, Nové Ransko
    Čest jejich památce.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Římskokatolická farnost Krucemburk

Bohoslužby v únoru 2023:

• Krucemburk (kostel sv. Mikuláše) 
neděle 8.00 h**, pondělí a pátek 18.00 h

• Horní Studenec (kostel svatého Václava)
neděle 9.30 h** a čtvrtek v 18.00 h.

• Ždírec nad Doubravou (mše v DPS Nad Řekou 560) – 
pravidelné bohoslužby v Domě s pečovatelskou službou 

každou středu od 17.00 hodin. 

Vysvětlivky: 
**) Každou 1. neděli v měsíci bude dětská mše svatá 

v Krucemburku v 9.30 hod. Proto bude mše sv. v Horním 
Studenci od 8.00 hod. (neplatí v červenci a srpnu).

Podrobný program bohoslužeb a dalších akcí sledujte  
na webu: www.farnostkrucemburk.cz

P. Pavel SEIDL

PODĚKOVÁNÍ:
Vážení….
Děkuji Městskému úřadu ve Ždírci nad Doubravou za milou  
a potěšující pozornost, za blahopřání a dárek k mému životnímu 
jubileu.
Zároveň přeji všem zaměstnancům vše nejlepší, hlavně hodně 
zdraví, štěstí a úspěchů v zaměstnání i v osobním životě v novém 
roce 2023.

Se srdečným pozdravem Bohumila Jelínková.

Dobrý den pane starosto, 
rád bych vám chtěl touto cestou poděkovat za přání a dárky  
k 90. narozeninám naší babičky, jelikož k svému věku a zdraví 
tak nemůže udělat osobně. Momentálně se potýká s nepříjem-
nou nemocí (pásový opar, který je infekční), proto mě, coby 
svého zetě požádala, abych to udělal jejím jménem.

Ještě jednou velice děkuje Anna Ledvinková.

Děkujeme sboru dobrovolných hasičů Ždírec nad Doubravou 
za profesionální přístup při záchraně života naší maminky paní 
B. Švandové.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat i p. Radimovi Fouskovi 
za jeho ochotu a přístup.
Je dobré vědět, že občané Ždírce se mohou vždy spolehnout na 
naše hasiče i v těchto nelehkých chvílích. 

Děkujeme, rodina Kohlova a Švandova.

ROZPIS POHOTOVOSTNÍCH SLUŽEB STOMATOLOGŮ

4., 5. února 2023 Dr. Alina Semchuk Lánecká 970, Světlá nad Sázavou 569 453 246

11., 12. února 2023 MUDr. Kateřina Ulybinová Husovo náměstí 235, Ledeč nad Sázavou 569 722 318

18., 19. února 2023 MDDr. Ondřej Havlíček Sázavská 427, Habry 777 730 557

25., 26. února 2023 MDDr. Vojtěch Maštálka Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou 721 132 134

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA STOMATOLOGŮ – HAVLÍČKOBRODSKO

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA STOMATOLOGŮ – HLINECKO

Pohotovostní služba: So, Ne, svátek: 9.00–12.00 
Nemocnice Havlíčkův Brod NEZAJIŠŤUJE zubní ošetření, neboť nedisponuje zubní ambulancí ani stomatologickým oddělením! 

Z důvodu aktuální epidemiologické situace si prosím svoji návštěvu v ambulanci domluvte předem telefonicky. Děkujeme! Poplatek 90 Kč.
Adresář – zubní pohotovosti v jednotlivých krajích ČR najdete na adrese: 

https://www.zubni–lekari.cz/zubni–pohotovost.asp

Bohužel vás musíme informovat, že pohotovostní služba stomatologů na Hlinecku je pro rok 2023 zrušena. V případě potřeby se prosím 
obracejte na stomatologické oddělení v Nemocnici Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, Pardubice, tel.: 466 015 207.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNASLUŽBY MĚSTA INFORMUJÍ

Emeritní soudní znalec starožitností, šperků 
a umění poradí a vykoupí šperky, mince, obrazy, 
sklo, porcelán, hodiny – poklady z půdy. Prodej-
na Hlinsko – pod nádražím ,,Levný obchod – ba-
zar“, Josef Novák. 
Tel.: 606 953 652, přijedu domů po dohodě.

INZERCE

PROVOZ SBĚRNÝCH ZAŘÍZENÍ
SBĚRNÝ DVŮR A VÝKUPNA DRUHOTNÝCH SUROVIN

duben–říjen listopad–březen
Pondělí 13.00–17.00 13.00–16.00
Středa 13.00–17.00 13.00–16.00
Pátek 13.00–17.00 13.00–16.00

Sobota 8.00–11.00 8.00–11.00

Zodpovědná osoba: Pavel Vosecký – tel.: 777 180 231
Vladimír Víšek – tel.: 775 087 765 

SVOZ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
V ROCE 2023 ve středu – sudý týden

2. týden 11. leden
4. týden 25.leden
6. týden 8. únor
8. týden 22.únor
10. týden 8. březen
12. týden 22. březen
14. týden 5. duben
16. týden 19. duben
18. týden 3. květen
20. týden 17. květen
22. týden 31. květen
24. týden 14. červen
26. týden 28. červen
28. týden 12. červenec
30. týden 26. červenec
32. týden 9. srpen
34. týden 23. srpen
36. týden 6. září
38. týden 20. září
40. týden 4. říjen
42. týden 18. říjen
44. týden 1. listopad
46. týden 15. listopad
48. týden 29. listopad
50. týden 13. prosinec
52. týden 27. prosinec

Městská knihovna a TIC – otevírací doba
ÚT – PÁ  7.45–11.30 12.15–17.00
TIC
PO 7.45–11.30 12.15–15.00
ÚT – PÁ 7.45–11.30 12.15–17.00

Kontakt KZM (knihovna, informační centrum, galerie 
Doubravka, kino):
www.kzm-zdirec.cz
Tel.: 569 694 620; 770 157 228

ODLOŽ MOBIL V KNIHOVNĚ 2022–2023
Kraj Vysočina

Osvětová kampaň na podporu třídění vysloužilého drobného 
elektrozařízení – mobilních telefonů společnosti ASEKOL ve 
spolupráci s Jihočeským krajem prodloužena do 28. 2. 2023.

•	 Prodej zdravotních matrací Benátky, tel.: 604 745 567

•	 Pronajmu přístřešek na auto. Ulice Jižní, Ždírec n. D., 
tel.: 603 142 931
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GALERIE DOUBRAVKA AKCE V BLÍZKÉM OKOLÍ

Výstava Elišky Matoušové ve ždírecké galerii

V pondělí 9. ledna 2023 se ve ždírecké galerii po zdlouhavé re-
konstrukci konečně uskutečnila vernisáž výstavy obrazů. První 
výstavu tohoto roku zde nainstalovala paní Eliška Matoušová, 
která již dlouhou dobu žije se svou rodinou v obci Krucemburk. 
Zde se také věnuje malování. Patří k autorům, kteří se snaží za-
chytit kouzlo okamžiku a dávají přednost přírodním a městským 
scenériím.

Slavnostní vernisáž výstavy Elišky Matoušové navštívilo více 
jak čtyřicet lidí, kteří přišli nasát atmosféru a kouzlo obrazů, které 
jsou malované malířskou špachtlí a olejovými barvami na plát-
no nebo dřevěný podklad. Tuto výstavu lze v Galerii Doubravka 
zhlédnout do 17. 2. 2023. Všichni jste srdečně zváni.

Za KZM Mgr. Hana Lédlová

CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ KRAJE VYSOČINA

Naše organizace „Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje 
Vysočina, o.p.s.“, poskytuje doplňkové služby spojené s užívá-
ním sluchadel. Rádi bychom tak usnadnili práci se sluchadly všem 
uživatelům.

V rámci doplňkových služeb poskytujeme: 

• Distribuce baterií do sluchadel, vč. distribuce dalšího  
příslušenství

• Výměny hadiček u závěsných sluchadel 
• Výměny filtrů u zvukovodových sluchadel
• Čištění sluchadel, a to včetně možnosti čištění tvarovek  

v UZ čističce 
• Zapůjčení sluchadel a kompenzačních pomůcek a další

Naše služby můžete využít v Domě s pečovatelskou službou 
(společenská místnost) Nad Řekou 560, 582 63 Ždírec nad 
Doubravou v tyto termíny:

leden:  10. 1. 2023  od 9.00 – do 11.00 
únor: 14. 2. 2023 od 9.00 – do 11.00 
březen: 14. 3. 2023  od 9.00 – do 11.00 
duben: 11. 4 .2023 od 9.00 – do 11.00 
květen: 9. 5. 2023  od 9.00 – do 11.00 
červen: 13. 6. 2023 od 9.00 – do 11.00 
červenec:  11. 7. 2023  od 9.00 – do 11.00 
srpen: 8. 8. 2023 od 9.00 – do 11.00 
září: 12. 9. 2023  od 9.00 – do 11.00 
říjen: 10. 10. 2023 od 9.00 – do 11.00 
listopad:  14. 11. 2023  od 9.00 – do 11.00 
prosinec: 12. 12. 2023 od 9.00 – do 11.00 
leden 2024:  9. 1. 2024 od 9.00 – do 11.00 

Kontakt:  

Eva Kohoutová, tel.: 604 139 201, 
e-mail: eva.kohoutova@cnn-vysocina.cz 
 
Bc. Pavlína Melounová, tel.: 737 137 613, 
e-mail: pavlina-melounova@seznam.cz
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Svůj letošní první příspěvek budu 
věnovat dobrým zprávám z Kraje 
Vysočina, které možná mohly za-
padnout v záplavě informací spo-
jených s ostře sledovanými volba-
mi prezidenta. Děkuji všem, kteří 
využili svého práva a volili. 

Je nás víc! Každoroční dobrou 
zprávou je údaj ze statistik kraj-
ských nemocnic. Za rok 2022 
bude mít v rodném listě některé 
město z Vysočiny zapsáno 4 938 
děvčat a chlapců. 

Stavíme! Podle harmonogramu prací 
pokračuje stavba kamenného lůžkového 
hospice v blízkosti Nemocnice Havlíčkův 
Brod, v prvním čtvrtletí zahájíme druhou 
fázi rekonstrukce vstupního pavilonu Ne-
mocnice Nové Město na Moravě a během 
několika týdnů začne stěhování vybraných 
provozů do nového pavilonu Péče o rodinu 
v pelhřimovské nemocnici. Velké stěho-
vání čeká za pár týdnů i nové klienty So-
ciálního centra Kraje Vysočina v Jihlavě. 
Na 130 klientů bude moci využívat služby 
pobytového zařízení, které stojí v těsné 
blízkosti Nemocnice Jihlava.

Pečujeme! V částech regionu chybí kapa-
city především v ordinacích dětských léka-
řů. Situace bohužel není lepší ani v soused-
ních krajích. Pro obsazení volných ordinací 
nebo přilákání nových lékařů, kteří by se 
starali především o dětské pacienty, dělá 
vedení Kraje Vysočina maximum. Bohu-
žel – nepomáhá ani finanční motivace. 
Prozatím k dílčímu řešení pomohly svým 
přístupem Nemocnice Havlíčkův Brod 
a Nemocnice Pelhřimov, které chtějí na 
přelomu jara a léta letošního roku otevřít 
ve svých areálech po jedné pediatrické or-
dinaci. Podle předběžných odhadů by tak 
mohla být nabídnuta registrace až pětistov-
ce malých pacientů na každém otevřeném 
pracovišti. Ze strany kraje a jeho nemocnic 
jde o hledání kompromisního řešení. I na-
dále kraj nabízí stipendia medikům, kteří 
se už při studiu rozhodnou nastoupit do 
terénu jako praktici jak pro dospělé, tak 
pediatři pro děti a dorost. Nově nabízíme 
finanční podporu i městům a obcím, kte-
ré otevřou novou fungující ordinaci nejen 
dětského lékaře, ale i stomatologa. Dobrou 
zprávou je, že v současné době se na lé-

kařských fakultách vzdělává s podporou 
stipendia Kraje Vysočina už 18 budoucích 
stomatologů, kteří plánují po ukončení stu-
dia působit v našem regionu. 

Měníme kotlíky! Podle předběžných 
informací ze Státního fondu životního 
prostředí by mohla být další výzva pro 
předkládání žádostí na výměnu kotlů pro 
nízkopříjmové domácnosti vyhlášena ze 
strany Ministerstva životního prostředí 
v první polovině roku 2023. Žádné bližší 
informace však dosud kraje neobdržely. 
Aktuálně je možné získat dotaci na výmě-
nu zdroje tepla v rámci programu Nová ze-
lená úsporám, kterou má na starosti Státní 
fond životního prostředí. Pokud hledáte 
více informací, doporučuji navštívit weby 
zmíněného dotačního programu. Z našich 
statistik vyplývá, že kotlíkové dotace byly 
schváleny 9 346 domácnostem. K dnešní-
mu dni vyplatil Kraj Vysočina dotace na 
pořízení nových ekologických zdrojů tepla 
ve výši více než 770 milionů korun.

Cestujeme! Rada Kraje Vysočina sou-
hlasila s uzavřením nové pětileté smlou-
vy na pokračování turistického provozu 
na trati Moravské Budějovice – Jemnice. 
Loni jsme tudy svezli 3 444 osob a další 
cestující zveme k vyhlídkové jízdě opět 
od 7. dubna 2023. Kraj provoz na této 
trati podpoří zhruba jedním milionem 
korun. (Další turistickou železniční tratí 
by mohla být v budoucnu úzkokolejka 
na trase Kamenice nad Lipou – Obrataň. 
Musí být však znám zájem potenciálního 
dopravce, který bude mít mimo jiné vy-
řízena potřebná povolení a jeho finanční 
model provozování této tratě bude akcep-
tovatelný Krajem Vysočina i Jihočeským 

krajem. Tedy kraji, které by tu-
risticky propojil.)

Sportujeme! V termínu od 17. 
do 23. dubna 2023 připravuje 
hejtmanství druhý ročník týdne 
sportu zdarma pod názvem Vy-
sočina v pohybu! Celý únor se 
mohou na stránkách vysocina-
vpohybu.cz registrovat zájemci 
z řad majitelů a provozovatelů 
vnitřních sportovišť, kterým je 
kraj připraven kompenzovat ná-
jem poskytnutých prostor. Pod-
mínky letošního ročníku jsou 

k dispozici na zmíněných webech, regist-
race partnerů se otevře 1. února 2023. Od 
března budou na stránkách vysocinavpo-
hybu.cz postupně zveřejňovány nabídky 
volných hodin pro sport, které bude moci 
veřejnost v termínu od 17. do 23. dubna 
2023 využít. Půjde o ideální příležitost, 
jak udělat něco pro své zdraví, vyzkoušet 
si nové sporty nebo se seznámit s nabídkou 
aktivit poskytovaných konkrétními sporto-
višti. Seznam sportovišť bude pravidelně 
aktualizován. Loni se této akce účastnilo 
10 tisíc lidí, kteří využili padesátku otevře-
ných sportovišť.

Uklízíme! Připravujeme 14. ročník Čisté 
Vysočiny. Dobrovolníci budou Vysoči-
nu uklízet v termínu od 10. do 23. dubna 
2023. Registrace byla spuštěna, potrvá až 
do konce února a je dostupná pod odkazem 
https://www.kr-vysocina.cz/cistavysocina. 
V této aplikaci si dobrovolníci vyberou 
úsek silnice, který chtějí uklízet. Nestane 
se tak, že se plýtvá silami a stejný úsek 
uklízí více skupin. Navíc odpad sebraný 
u registrovaných úseků pak hromadně sve-
ze k likvidaci spolupracující Krajská sprá-
va a údržba silnic Vysočiny. V loňském 
roce tak bylo uklizeno 70 tun opadu. Také 
se ptáte, kde se stále bere? Je povzbuzující, 
že podle některých účastníků lze sledovat 
pozitivní trend. Situace se zlepšuje a od-
padků kolem silnic, které chodí každoroč-
ně uklízet, se vyskytuje méně.

Přeji Vám úspěšný rok 2023.

Vítězslav Schrek 
hejtman Kraje Vysočina

CO NOVÉHO NA VYSOČINĚ

HEJTMAN KRAJE VYSOČINA

Sedm zpráv z Kraje
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SDH ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU – MLADÍ HASIČI

Předvánoční přespání v hasičárně

Hledáme nové mladé hasiče

ČINNOST JPO II V PROSINCI 2022

Po dvou letech se znovu uskutečnilo před-
vánoční přespání v hasičárně s návštěvou 
našich hasičských důchodců. Malý dárek 
jsme měli tentokráte připravený dostatečně 
dopředu – anděla z březového polínka, při-
dali jsme přáníčko a fotku z loňské výroční 
valné hromady. Sešli jsme se v pátek 9. 12. 
2022 v hasičárně. A bylo nás opravdu hod-
ně, věkové rozpětí předškoláci až vysoko-
školáci. Pár organizačních záležitostí, na-
balit dárky a hurá na procházku za našimi 
důchodci. U každého domu jsme zazpívali 
a předali dárek. Dětem se dostalo velkého 
poděkování a radost v očích staroušků byla 
tím největším dárkem pro nás (nepočítá-
me-li všechny ty sladkosti a ovoce, které 
jsme si od nich odnášeli). Po návratu ve-
čeře – výborné domácí hamburgery, pro-

hlídka garáží s výkladem a pak už jenom 
zábava, různé hry, soutěže, klábosení, zpí-
vání u nazdobené palmy a předání malých 
dárečků. Ti nejmladší usínali po půlno-
ci (když jim Jana povyprávěla pohádku) 
a ti starší… Raději nezmiňovat. V sobotu 
ráno, no spíše dopoledne, snídaně, vše 
uklidit, někteří stihli ještě namalovat ob-
rázek do soutěže Požární ochrana očima 
dětí a menší delegace dětí ještě navštívila 
paní Šťastnou na Novém Ransku s přáním 
a dárečkem.

14. 1. 2023 jsme se zúčastnili výroční 
valné hromady, tentokráte již v nové ha-
sičské zbrojnici. 

Vedoucí mladých hasičů 

Chceš se dozvědět víc o práci hasičů, užít si zábavu, najít nové 
kamarády, zasportovat si a zasoutěžit? Přijď se podívat mezi 
nás. Hledáme holky i kluky – na věku až tak moc nezáleží 
(ideální je předškolák až druhá třída) a nyní nám chybí hlavně 
věk 11–15 let. V kroužku se seznámíš s hasičskou technikou a vy-
bavením, naučíš se spojovat hadice, základy zdravovědy, topogra-
fické značky, uzlování, střelbu ze vzduchovky, zaběháš si požární 

útoky. Budeme hrát různé hry, jezdit na výlety, chodit do přírody, 
udržovat si kondičku. Časem se zúčastníš i různých soutěží a zá-
vodů. Aktuální informace o trénincích a vše, co by tě zajímalo, 
zjistíš od vedoucích mladých hasičů:

Lucie Štefáčková
stefi00@seznam.cz

tel.: 774 285 683

Jednotka během měsíce prosince 2022 
vyjížděla celkem ke 14 událostem. Převa-
žovali zejména zásahy technického typu 
(otevření uzavřených prostor 3x, odstra-
nění stromu 3x, oplach komunikace, tla-
kování kanalizace). Vyjížděli jsme také ke 
3 dopravním nehodám, při kterých došlo 

ke zranění 5 osob, v jednom případě bylo 
nutné jednu zaklíněnou osobu z vozidla 
vyprostit speciálním vyprošťovacím za-
řízením. Byli jsme vysláni k požáru, pro-
vedli záchranu přimrzlé labutě z rybníka, 
na žádost ZZS vyjeli k záchraně osoby 
s předpokladem použití AED.

Dne 7. 12. 2022 jsme uctili minutou ti-
cha památku kolegy dobrovolného hasiče 
Jana Dvořáka – člena jednotky SDH Ska-
lice u České Lípy, který zahynul při zása-
hu u požáru v Novém Boru na Liberecku.

Pokračování na straně 20

SDH ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU
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Strojníci připravili všechna vozidla na zimní 
provoz a provedli pravidelné kondiční jízdy. 
Členové naší jednotky prováděli v jednotli-
vých směnách pravidelné týdenní kontroly 
techniky, agregátů a věcných prostředků.

VÝJEZDY
5. 12. 2022 ve 14.59 hod provedla jednot-
ka na žádost starosty oplach komunikace 
od bláta v obci Ždírec n. D.

7. 12. 2022 v 16.13 hod posádka naší CAS, 
v průběhu kondiční jízdy, přijela k padlé-
mu stromu na komunikaci u obce Slavíkov, 
který bránil plynulému provozu. Strom byl 
odstraněn pomocí motorové řetězové pily.

9. 12. 2022 v 9.05 hod provedla jednotka 
otevření zabouchnutého bytu, kde hrozilo 
nebezpečí z prodlení (potraviny na sporá-
ku). Spolupráce s HZS Chotěboř.

14. 12. 2022 v 6.24 hod vyjela jednotka 
k odstranění stromu u obce Slavíkov, kte-
rý padl na komunikaci a bránil plynulému 
provozu. Strom byl odstraněn pomocí mo-
torové řetězové pily.

17. 12. 2022 ve 12.34 hod provedla jed-
notka společně s jednotkou z Chotěboře 
otevření rodinného domu ve Ždírci n. D.

18. 12. 2022 v 11.35 hod vyjela jednotka 
k záchraně zamrzlé labutě na Pobočném 
rybníku.

19. 12. 2022 v 17.01 hod byla jednotce 
ohlášena dopravní nehoda osobního au-
tomobilu, které sjelo do příkopu na silnici 
II/345 u obce Sobíňov. Nehoda se obešla 
bez zranění. Jednotka provedla zabezpe-
čení místa události a vytažení vozidla. Na 
místě spolupráce s HZS Chotěboř.

21. 12. 2022 v 16.23 hod byla ohlášena 
dopravní nehoda 2 osobních automobilů 
se zraněním 4 osob na silnici I/37 u obce 
Údavy. Na místě poskytnutí první před-
lékařské pomoci všem zraněným osobám 
a vyproštění jedné zaklíněné osoby pomo-
cí hydraulického bateriového vyprošťova-
cího zařízení. Jednotky provedly také pro-
tipožární opatření na vozidlech, technické 
zabezpečení místa události a odstranění 
následků nehody. Na místě spolupráce 
s HZS Chotěboř, ZZS, PČR.

22. 12. 2022 v 11.16 hod vyjela jednotka 
k odstranění větve do obce Radostín, která 
spadla na osobní automobil. Jednotka větev 
odstranila z vozidla a místo předala PČR.

23. 12. 2022 v 16.20 hod provedla jednot-
ka čištění kanalizace u rodinného domu ve 
Ždírci n. D.

26. 12. 2022 v 16.19 hod vyjela jednot-
ka na základě žádosti ZZS na poskytnutí 
předlékařské pomoci do jejího příjezdu 
do obce Ždírec n. D. Na místě události 
pomohla jednotka s transportem osoby do 
vozidla ZZS. Spolupráce s HZS Chotěboř 
a ZZS.

30. 12. 2022 ve 20.48 hod vyjely jednotky 
k ohlášenému požáru dřevěného schodi-
ště u rodinného domu. Požár se podařilo 
uhasit majiteli rodinného domu ještě před 
příjezdem jednotek. Jednotky provedly 
kontrolu požářiště termokamerou a pomo-
cí vysokotlakého proudu uhasily nalezená 
ohniska. Na místě spolupráce s HZS Cho-
těboř, JSDH Krucemburk a Sobíňov.

31. 12. 2022 v 8.28 hod provedla jednotka 
otevření rodinného domu ve Ždírci n. D. 
Týž den, v 10.04 hod, vyjela jednotka k do-
pravní nehodě osobního automobilu se zra-
něním 1 osoby na silnici I/37 k obci Údavy. 
Na místě poskytnuta předlékařská první 
pomoc, technické zajištění místa nehody 
a protipožární opatření na vozidle.

Více informací na FB stránkách Hasiči 
Města Ždírec n. D.

Za JPO II Erik Urban

Pokračování ze strany 19
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Rok 2022 se do historie sboru zapíše ve-
lice významně. Během roku jsme převza-
li do užívání novou hasičskou zbrojnici 
a také novou prvovýjezdovou cisternovou 
automobilovou stříkačku CAS 20 na pod-
vozku Scanie. Dále jsme pořídili 4 nové 
zásahové třívrstvé komplety FireRex, zása-
hové přilby Drager HPS 7000, byla dokou-
pena licence Gina Tablet, která je velkým 
pomocníkem nejen při cestě k události, ale 
i na místě samotném, dále bylo pořízeno 
mnoho dalších technických prostředků, 
provedena spousta drobných oprav vozi-
del, a to vše z prostředků našeho zřizova-
tele – Města Ždírec n. D.

Od společnosti Stora Enso Wood Pro-
ducts Ždírec s.r.o. jsme během roku obdr-
želi motorovou rozbrušovací pilu MAKI-
TA EK 6101.

Od firmy Intermont, s.r.o. Krucemburk 
jsme obdrželi ruční vyprošťovací nástroj 
Paratech. 

Od firmy OK COMP Ždírec n. D. jsme 
obdrželi do CAS nový tablet Samsung 
TAB A.

Co se týče výjezdové činnosti, naše jed-
notka opět patřila mezi ty nejvíce využíva-
né v rámci celého kraje Vysočina.

Celkem jednotka vyjížděla ke 113 mi-
mořádným událostem:

•	 Dopravní nehoda silniční 26x
•	 Dopravní nehoda letecká 1x
•	 Záchrana osob – použití AED 1x
•	 Záchrana osob a zvířat 2x
•	 Planý poplach 4x
•	 Požár 22x
•	 Technická pomoc 55x
•	 Únik ropných produktů 2x

Během roku 2022 se u zásahů vystřídalo 
celkem 24 našich členů.

Čas strávený u zásahů se vyšplhal na 
171 hodin. Určitě nesmíme zapomenout 
na další stovky hodin, které zejména naši 
strojníci věnovali údržbě vozidel, tech-
nických prostředků a různým drobným 
opravám, a to zejména po velkém požáru 
lakovny v Krucemburku. Naši členové se 
také věnovali výcviku v rámci samostat-
ných odborných příprav jednotky, ale i vý-
cviku s HZS.

Naše vozidla k událostem ujela 1618 km.

CAS 24 MAN 
– 948 km, k zásahu vyjel celkem 94x
CAS 25 LIAZ 
– 436 km, k zásahu vyjela celkem 34x
CAS 20 SCANIA
 – 99 km, k zásahu vyjela celkem 14x
DA - WOLSVAGEN 
– 135 km, k zásahu vyjel celkem 7x

Lehce se zvedl i počet dopravních ne-
hod. Dvakrát bylo třeba k vyproštění zaklí-
něné osoby ve vozidle speciálního hydrau-
lického vyprošťovacího zařízení. Zejména 
při dopravní nehodě hasičské CAS našich 
německých kolegů, kde bylo velice nároč-
né vyproštění zraněného velitele vozidla. 
Při tomto zásahu bylo nasazeno hned ně-
kolik vyprošťovacích sad a nástrojů.

Jednotka také jednou vyjížděla na žá-
dost zdravotnické záchranné služby s pří-
strojem AED.

Mezi náš nejdelší zásah roku 2022 patří 
již zmiňovaný požár lakovny v Krucem-
burku, kdy jednotka s oběma CAS i DA 
zasahovala nepřetržitě, společně s dalšími 
16 jednotkami, téměř 3 dny. Třetí stupeň 
požárního poplachu byl vyhlášen v katast-
ru obce Studnice v Pardubickém kraji. Zde 
se jednalo o požár lesního porostu v těžko 
přístupném terénu, kde musel být nasazen 

i vrtulník PČR s bambivakem. Jednotka 
na místě plnila tzv. bambivak a podílela se 
i na hasebních pracích. Další velký požár, 
který zaměstnal jednotky z II. stupně po-
žárního poplachového plánu, byl v areálu 
dřevozpracujícího závodu ve Ždírci n. D., 
kde došlo k požáru sušárny s uskladněným 
řezivem. Druhý stupeň požárního popla-
chu byl vyhlášen také při požáru lesního 
porostu u obce Dlouhý a Horní Studenec.

Při mimořádných událostech došlo ke 
zranění 24 civilních osob, 20 osob bylo za-
chráněno a 1 civilní osoba usmrcena. 

Jednotky svým zásahem uchránily maje-
tek v hodnotě 21,7 mil. Přímé škody byly 
odhadnuty na 82,52 mil. Kč.

Velké poděkování patří zejména zřizova-
teli, a to Městu Ždírec n. D., za celoroční 
finanční podporu a spolupráci. Nesmíme 
však zapomenout ani na další, a to:

Stora Enso Wood Products Ždírec s. r. o.
OK COMP s.r.o.
Požární bezpečnost Havlíčkův Brod a další.

Zvláštní poděkování pak patří kolegům z:
PS Chotěboř
PS Žďár nad Sázavou
PS Havlíčkův Brod
PS Hlinsko
PS Pardubice
PS Hradec Králové
HZS Kraje Vysočina a všem členům okol-
ních JSDH.

To největší poděkování patří ale našim ro-
dinám.

Přejeme úspěšný a klidný rok 2023
Jsme tu pro Vás – Vaši Hasiči Města Ždí-
rec n. D.

Za JPO II Erik Urban

Rok 2022 pohledem JPO II Ždírec nad Doubravou

ASPV

Předvánoční cvičení žákyň

Dne 19. 12. 2022 proběhlo v tělocvičně základní školy předvá-
noční cvičení žákyň. Program začal stejně jako na každé naší ho-
dině, tedy zahřátím se a rozcvičkou, po které následovaly soutěže. 
Závěrem hodiny jsme si popřály veselé Vánoce a došlo i na zpěv 
koled. Žákyně si z tohoto cvičení odnášely nejenom úsměv na 
tváři, ale i dáreček.

Cvičitelky ASPV
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ASPV

Od října až do května probíhá každé pondělí od 19.00 do 20.00 
hodin cvičení mladších žen pod záštitou oboru ASPV.

Přijďte si s námi zacvičit do tělocvičny základní školy ve Ždírci. 
Budeme se na Vás těšit.

Cvičitelky ASPV

Žákyně – 19. prosince 2022
V místní tělocvičně se sešla parta děvčat společně s cvičitelkami, 
které uspořádaly dvě hodiny plné her a legrace. Děvčata se pro-
běhla, protáhla a pak absolvovavala různé hry. V tělocvičně jim 
k tomu svítil stromeček a další vánoční dekorace. Pod tíhou svě-
tel na ně čekaly dárečky. Cvičitelky všem popřály krásné Vánoce 
a úspěšný nový rok 2023.

Rodiče a děti – 20. prosince 2022
... a máme tu rodiče a děti. Tam se slaví jinak. Hodina probí-
há stejně jako ostatní, ovšem za přítomnosti populárního Santy 
Klause, rozzářeného koutku, vánočních koled a řádně utajených 
dárečků. Děti byly napnuté celou cvičební hodinu a ani rodiče ne-
tušili, co bude následovat. Závěrečný úklid byl rychlejší než jindy 
a všichni se konečně dočkali. Děti si odnášely společně s rozzáře-
nýma očima balíček, ve kterém bylo ovoce a dobrůtky. Aby toho 
nebylo málo, dostaly ještě klobouček a pamětní placku. I já jsem 
všem popřála bohatého Ježíška, klidné svátky vánoční a úspěšný 
rok 2023.

Tímto jsme ukončili rok loňský, a teď už nám nezbývá nic jiné-
ho, než se těšit na jaro a další várku soutěží, které budou probíhat 
v roce 2023.

Dana Vavroušková

Poděkování
Děkuji všem, kteří se starají o to, aby místní děti měly dostatek po-
hybu, od těch nejmenších (a také jejich rodičů) až po žactvo. Nebýt 
vás všech zamrzly by nám děti mezi čtyřmi stěnami s očima na 
monitorech. Proto ještě jednou všem díky a mnoho sil do nového 
roku 2023. 

Za Asociaci sport pro všechny Dana Vavroušková

Připomeneme si události minulého roku

Po covid odmlce proběhl dne 17. 12. 2022 
tradiční Vánoční turnaj trojic v hale zá-
kladní školy Ždírec nad Doubravou. Účast 
10 týmů, složených z hráček a hráčů z Če-
lákovic, Vlašimi, Pardubic, Poličky, Víta-
nova, Golčova Jeníkova, Hlinska a místní-
ho oddílu Tatran Ždírec n. D. Podařilo se 
udržet vysokou herní úroveň turnaje. Kva-
litní, pestrý nohejbal předváděli hráčky 
a hráči z 1. ligy, kraje, okresu i amatérští 
nohejbalisté. Po odehrání dvou základ-
ních skupin a následném Play-Off (4+4 
postupující) bylo pořadí na konci turnaje 
následující: 1. místo Tatran Ždírec n. D. 
(Němec Jan, Pavel Josef, Pospíšil Lukáš), 
2. místo Plácalové Vlašim (Petra, Radek, 
Štěpán Krunertovi), 3. místo Kolby-team 

Ždírec n. D.(Novotný Daniel, Pilař Mar-
tin, Daněk Tomáš), 4. místo Krunerťáci 
Vlašim (Tomáš, David, Lukáš Krunerto-
vi), 5.–8. místo Ždírec n. D ( Ilich Tomáš, 
Fiedler Roman, Novotný Vojta), Vítanov 
(Vymetal Petr, Tkadlec Libor, Zavřel Jan), 
Geba team Polička (Kysilka Jan, Vomočil 
Miloš, Kysilka Martin), Červíci Vítanov 
(Voldán Aleš, Neuwirth Tomáš, Černík 
Lukáš), 9. místo Golčův Jeníkov (Forejt 
Josef a Luboš, Ilich Mirek), 10. místo 
I. liga Čelákovice (Bačkovská Dáša, Šedo-
vá Andrea, Veselá Dominika). 

Velké poděkování za podporu nohejbalu 
ve Ždírci n. D. a celého sportovního klu-
bu Tatran patří Městu Ždírec nad Doubra-
vou v čele s p. starostou Ing. Bohumí-

rem Niklem. Děkujeme i vedení Tatranu 
a za pomoc a organizaci turnaje samého 
paní Zdeně Lédlové, p. Janu Kolbabovi, 
p. Janu Kysilkovi. Za výrobu a dodání ne-
tradičních medailí patří dík i p. Standovi 
z Kněžic: www.drevenepredmety.cz

Plánován je Veteránský turnaj hráčů 45+ 
dne 28. 1. 2023 ve Sportovní hale ZŠ a MŠ 
Ždírec nad Doubravou. 

Na turnaji v Ronově nad Doubravou 
28. 12. 2022 oddíl ždíreckého nohejbalu 
vybojoval 3. místo a zdárně zakončil rok 
2022. Na další sportovní akce a úspěšnou 
propagaci Ždírce nad Doubravou se těší 
hráči nohejbalového oddílu Tatran Ždírec 
nad Doubravou.

Za oddíl Mirek Ilich

NOHEJBALISTÉ TATRAN ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

Vánoční turnaj v nohejbalu 2022

Vánoční turnaj v nohejlale 17. 12. 2022 Tatran team 28. 12. 2022 Ronov n. D.
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