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•	 V	pondělní	23.	ledna	si	do	herny	v	dětském	oddělení	městské	knihovny	přišly	pohrát	děti	z	Centra	pro	rodinu	Doubravka	a	odpoledne	
přivedla	paní	Šindelářová	do	dětské	herny	také	malé	jogínky,	kteří	zde	strávili	společné	chvíle.

•	 Ve	středu	8.	února	v	dětském	oddělení	knihovny	proběhlo	hravé	odpoledne	s	pastelkami	s	připomenutím	lidových	zvyků	a	tradic	
masopustu	a	karnevalů	–	Karnevalové	malovánky.	Do	knihovny	přišlo	několik	maminek	s	dětmi	a	společně	jsme	malovaly,	vymalo-
vávaly,	doplňovaly,	hledaly	obrázky,	přemýšlely,	prostě	se	radovaly	a	společně	se	bavily.	

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY 

Krásný	a	příjemný	svátek	žen	všem	dívkám	a	ženám	přejí	starosta	Ing.	Bohumír	Nikl	a	místostarosta	Ing.	František	Němec
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DĚTSKÉ ODDĚLENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY 

•	 Ve	středu	22.	února	odpoledne	 jsme	společně	s	dětmi	prožily	
zábavné	odpoledne	s	pohádkou	pro	nejmenší	děti.

•	 V	pondělí	13.	února	dopoledne	dětské	oddělení	navštívily	děti	
z	mateřské	školy	s	paní	učitelkou	Markétou	Bartákovou.

•	 V	úterý	14.	února	si	maminky	s	dětmi	v	herničce	prohlédly	kni-
hy	pro	nejmenší	a	společně	s	dětmi	strávily	hravé	dopoledne.

•	 Ve	středu	15.	února	dopoledne	strávily	v	dětském	oddělení	pří-
jemné	chvíle	 s	knihou	děti	 z	5.	B	 s	paní	učitelkou	Naděždou	
Smejkalovou.

Mikulášská besídka Horní Studenec

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA CHILE

Ve	středu	1.	2.	2023	se	poprvé	po	rekonstrukci	Kulturního	zaří-
zení	Ždírec	nad	Doubravou	konala	cestopisná	přednáška	na	téma	
Chile	–	nikdy	není	pozdě.	Přednášejícím	byl	cestovatel	Jiří	Kafka,	
který	opustil	fotbal	a	začal	cestovat	po	světě.	Hlavní	myšlenkou	
přednášky	bylo,	že	každý	může	začít	cestovat	kdykoliv,	a	to	i	na	
vlastní	pěst	a	bez	cestovky,	bez	znalosti	jakéhokoliv	cizího	jazy-
ka.	Přednáška	byla	zaměřena	právě	na	takovouto	první	zkušenost	

Jiřího	Kafky,	který	ve	svých	50	letech	na	vlastní	pěst,	bez	znalosti	
jazyka	vycestoval	právě	do	Chile.	V	rámci	přednášky	jsme	navští-
vili	hlavní	město	Santiago,	nejbarevnější	město	Chile	Valparaiso,	
pláže	ve	Viňa	del	Mar,	lachtany	v	San	Antonio,	pohoří	Andy	a	ješ-
tě	mnoho	dalšího.	Atmosféru	Jižní	Ameriky	si	do	čítárny	městské	
knihovny	přišlo	užít	téměř	20	návštěvníků.

Hana Lédlová
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

Výtvarná soutěž Hledáme mladého grafika

POZVÁNKY

Země	 mocná	 nebo	 ne-
mocná?	 bylo	 téma	 vý-
tvarné	soutěže	Hledáme	
mladého	 grafika.	 Žáky	
zlákaly	k	účasti	také	za-
jímavé	a	hodnotné	ceny.	
Počtem	 zúčastněných	

jsme	 se	 umístili	 na	 třetím	 místě.	 Z	počtu	
415	prací	porota	vybrala	20	nejlepších.	Žá-
kyně	sedmého	ročníku	Radka	Ligmajerová	
obsadila	s	obrázkem	želvy	pod	vodou,	která	
plave	k	hladině	plné	odpadků,	desáté	místo	
a	obdržela	zajímavé	ceny.	Radce	blahopře-
ji	 a	 doufám,	 že	 její	 úspěch	bude	motivací	
k	účasti	i	pro	ostatní	žáky.	

Marcela Vomelová

Oceněná práce – Radka LigmajerováRadka Ligmajerová



4 NASE NOVINY



5NASE NOVINY



6 NASE NOVINY



7NASE NOVINY

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Provoz prodejny COOP v Horním Studenci je zachován

Modernizace veřejného osvětlení ve Ždírci nad Doubravou

Na	 základě	 jednání	 vedení	 COOP	 družstva	
HB	a	města,	která	probíhala	prakticky	přes	
celé	4.	čtvrtletí	roku	2022,	se	nám	podařilo	
dosáhnout	potřebného	k	tomu,	aby	byl	zacho-
ván	provoz	prodejny	v	Horním	Studenci.

Tato	 prodejna	 přechází	 s	 platností	 od	
1.	2.	 2023	 do	 tzv.	 vzájemné	 spolupráce.	
Prodejnu	 jako	 takovou	 bude	 provozovat	
paní	Marie	 Josková	 jako	OSVČ.	 Jinak	 se	
nic	jiného	na	provozu	prodejny	nemění.

Provoz	Pošty	Partner	bude	na	prodejně	
rovněž	 zachován.	 Ze	 strany	 města	 jsme	
projevili	 zájem,	 aby	 i	 tato	 služba	 zůstala	
pro	zákazníky	obce	Horní	a	Nový	Stude-
nec	přístupná.

Novou	 provozovatelkou	 Pošty	 Partner	
bude	v	prostorách	prodejny	COOP	rovněž	
od	1.	2.	2023	jako	OSVČ	paní	Petra	Něm-
cová.	Smlouvu	na	provoz	Pošty	Partner	má	
již	s	Českou	poštou	podepsanou.	

Chtěl	bych	poděkovat	paní	Marii	Josko-
vé	a	paní	Petře	Němcové,	že	budou	nadále	
provozovat	prodejnu	COOP	a	Poštu	Part-
ner	v	Horním	Studenci.

Z	důvodu	zhoršení	ekonomické	situace	
prodejny,	kde	se	náklady	zvyšují	zejmé-
na	 v	 energiích,	 stagnující	 jsou	 také	 trž-
by,	 zastupitelstvo	 města	 podpoří	 provoz	
prodejny	 na	 rok	 2023	 finanční	 částkou	
76	tis.	Kč	a	provoz	Pošty	Partner	částkou	
110	tis.	Kč.	

Prodejna	 COOP	 v	 Horním	 Studenci	 je	
velice	dobře	zásobena	zbožím,	jak	potravi-
nami,	drogerií,	tak	ostatním	zbožím,	co	je	
pro	domácnost	potřeba.	Co	zrovna	není	na	
skladě	 prodejny,	 lze	 objednat	 a	 ve	 velice	
krátké	době	je	na	prodejně	k	dostání.	

Zlepšení	 ekonomické	 situace	 prodejny	
a	Pošty	Partner	v	Horním	Studenci	je	po-
třeba	podpořit	hlavně	zvýšením	tržeb.

Žádám	proto,	aby	občané	a	spolky	No-
vého	a	Horního	Studence	více	navštěvova-
li,	nakupovali	v	prodejně	COOP	a	využí-
vali	více	služeb	Pošty	Partner.	

Ing. Bohumír Nikl, starosta

Jedná	se	o	1.	etapu	modernizace	veřej-
ného	osvětlení	 ve	Ždírci	 nad	Doubra-
vou,	a	to	ve	Ždírci	n.	D.	a	Stružinci.	Po-
užitá	osvětlovací	tělesa	budou	splňovat	
všechny	legislativně	závazné	požadav-
ky	dané	platnou	legislativou	ČR	a	po-
žadavky	 ČSN	 z	 hlediska	 bezpečnosti	
provozu	 osvětlovací	 soustavy	 a	 z	hle-
diska	 vlivu	 osvětlovací	 soustavy	 na	
elektrickou	síť.	Jedná	se	o	svítidla	pro	
venkovní	osvětlení	(silniční,	přechodo-
vá	 a	parková),	 primárně	 navržená	 pro	
osazení	deskou	plošných	spojů	s	LED	čipy	
a	 čočkami.	 Svítidla	 budou	 mít	 deklaraci	
o	shodě	 (CE),	 deklaraci	 o	elektromagne-
tické	kompatibilitě	 (EMC),	protokol	o	IP,	
IK	a	certifikaci	ENEC.	Pro	silniční	a	pře-
chodové	svítidlo	ENEC+.

V	novém	stavu	je	navržen	harmonogram	
stmívání,	který	bude	probíhat	ve	dvou	stup-
ních	 respektujících	 zatížení	 komunikace.	
Harmonogram	 stmívání	 pro	 ulice	 např.	
Brodská,	 Žďárská,	 Chrudimská,	 náměstí	
9.	května	bude	od	zapnutí	veřejného	osvět-
lení	do	21	hod	a	od	5	hod	do	vypnutí	veřej-
ného	osvětlení	100%	intenzita	osvětlení,	od	
21.00	hod	do	5.00	hod	60%	intenzita	osvět-
lení.	Harmonogram	stmívání	pro	ulice	např.	
Školní,	Spojovací,	Družstevní,	Nad	Řekou	
bude	 od	 zapnutí	 veřejného	 osvětlení	 do	
21.00	a	od	6.00	do	vypnutí	veřejného	osvět-
lení	100%	intenzity	osvětlení,	od	21.00	hod	
do	00.00	hod.	60%,	od	00.00	do	4.00	hod.	

40%	a	od	4.00	do	6.00	hod.	60%	intenzity	
osvětlení.	 Instalovaný	 příkon	 u	 všech	 no-
vých	svítidel	nepřekročí	hodnotu	10	039	W.	
Hodnota	nově	instalovaného	příkonu	je	po-
žadována	dle	energetického	posudku	a	ne-
smí	být	překročena.

Roční	 náklady	 na	 elektrickou	 energii	
veřejného	osvětlení	ve	Ždírci	n.	D.	a	Stru-
žinci	 před	 realizací	 modernizace	 jsou	 té-
měř	600	tis.	Kč.	Vypočítaná	roční	úspora	
po	modernizaci	 veřejného	 osvětlení	 bude	
73	%.	 Za	 elektrickou	 energii	 veřejného	
osvětlení	 zaplatíme	 142	 tis.	 Kč.	 Celková	
roční	úspora	bude	438	tis.	Kč.

Při	 modernizaci	 veřejného	 osvětlení	
bude	 vyměněno	 307	 ks	 svítidel.	 Z	 toho	
13	 ks	 parkových	 svítidel	 JIPOL	 VENER	
20W/2700K,	 14	 ks	 přechodových	 sví-
tidel	 JIPOL	 GUIDA	 40	 –	 70	 W/4000K	
a	280	ks	svítidel	silničních	JIPOL	GUIDA	
20	–	 50	W/2700	 K.	 Při	 modernizaci	 ve-

řejného	 osvětlení	 bude	 nataženo	 také	
téměř	2	km	 svodového	kabelu,	 vymě-
něno	59	ks	nástavců	na	ocelové	stožáry	
a	31	ks	výložníků	na	přechodové	a	be-
tonové	stožáry.

Na	 tuto	 modernizaci	 veřejného	
osvětlení	 ve	 Ždírci	 nad	 Doubravou	
a	Stružinci	byla	vypsána	veřejná	zakáz-
ka.	Přihlásily	se	dvě	firmy.	Ve	výběro-
vém	řízení	podala	nejnižší	nabídkovou	
cenu	 firma	 Osvětlení	 a	 energetické	
systémy,	 a.	s.,	 Novodvorská	 1010/4,	

142	00	Praha	4.	Celková	cena	zakázky	je	
3	859	295	Kč	s	DPH.

Město	 žádalo	na	 tento	projekt	 o	 dotaci	
z	Národního	programu	obnovy	2022,	které	
vyhlašovalo	 Ministerstvo	 průmyslu	 a	 ob-
chodu	ČR.

Žádost	o	dotaci	byla	úspěšná	a	podpoře-
na	částkou	2	809	000	Kč,	to	je	téměř	73	%.

Předání	rekonstrukce	a	inovace	veřejné-
ho	osvětlení	ve	Ždírci	nad	Doubravou	fir-
mou	Osvětlení	a	energetické	systémy,	a.s.,	
Praha	je	do	30.	6.	2023.

Ing. Bohumír Nikl, starosta

Veřejné osvětlení v ulici Žďárská
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Na	 území	 města	 Ždírec	 nad	 Doubravou	 probíhá	 ve	 spolupráci	
s	Diakonií	Broumov	sběr	použitého	textilu	a	obuvi	do	speciálních	
kontejnerů	na	sběrných	hnízdech.

V	 roce	 2022	 bylo	 takto	 sebráno	 a	 předáno	 k	 dalšímu	 použití	
28,6	tun	použitého	textilu.	Všem	občanům	patří	velký	dík	za	takto	
odevzdané	oděvy,	které	po	 roztřídění	 ještě	poslouží	 lidem	v	so-
ciální	nouzi,	ve	které	 se	nacházejí.	Vytříděný	 textil	 je	 rozesílán	
jako	materiální	pomoc	lidem	v	České	republice,	východní	Evropě	
a	v	zemích	třetího	světa,	zejména	v	Africe.

Na	webu	Diakonie	Broumov	naleznete	přesnější	 instrukce,	 jaký	
textil	 nebo	obuv	 je	možné	do	 sběrných	kontejnerů	vkládat.	Pár	
základních	požadavků	zde	uvádím:	„Rádi	bychom	Vás	tímto	po-

prosili,	pokud	to	bude	možné,	zda	byste	textil	před	darováním	pro-
hlédli	a	vyřadili	některé	věci,	které	my	nemůžeme	již	dále	využít	
a	musíme	je	likvidovat	na	skládce,	což	je	pro	nás	opravdu	velmi	
finančně	náročné.	Jedná	se	zejména	o	bundy	či	kabáty	s	rozbitým	
zipem,	s	dírou,	poškozené	od	molů.	U	některých	věcí	poškození	či	
roztržení	nevadí,	například	u	bavlněných	věcí	(mikiny,	ložní	prá-
dlo,	ručníky,	…)“.

CO MŮŽETE DAROVAT DO KONTEJNERŮ PRO 
DIAKONII BROUMOV?

•	 Veškeré	oděvy	–	dámské,	pánské,	dětské	–	nepoškozené,	
s	fungujícími	zipy

•	 Obuv	–	nepoškozená	(zavázaná	v	igelitové	tašce)
•	 Kabelky,	batohy	–	pouze	nepoškozené	a	s	funkčním	zipem
•	 Lůžkoviny,	prostěradla,	ručníky,	utěrky	–	čisté	i	mírně	

poškozené
•	 Přikrývky,	polštáře	a	deky	–	pouze	péřové
•	 Záclony,	závěsy	–	nepoškozené
•	 Látky	–	minimálně	1	m	čtvereční,	prosíme,	nedávejte	nám	

odřezky	a	zbytky	látek
•	 Knihy	–	ideálně	dětské,	ale	i	pro	dospělé	čtenáře
•	 Znečištěný	a	vlhký	textil	není	vhodné	vkládat	do	kontejnerů

Kontejnery	 jsou	 pravidelně	 vyvážené	 i	 přes	 omezené	 možnosti	
Diakonie	Broumov.	Více	informací	naleznete	na	webu	
www.diakoniebroumov.org

Ing. František Němec, místostarosta

SBĚR POUŽITÉHO TEXTILU A OBUVI VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU PRO DIAKONII BROUMOV

Poruchy veřejného osvětlení

Tašky na třídění odpadů 

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Městský	 úřad	 žádá	 obyvatele,	 aby	 při	 jakémkoliv	 zjištění	 závady	na	 veřejném	osvětlení	 volali	 bezplatnou	 linku	 správce	 osvětlení,	
tj.	společnost	OES	-	800	101	109,	dispečink.

KAM S NÍM?

Město	 Ždírec	 nad	 Doubravou	 pořídilo	
tašky	na	 třídění	 odpadů	v	domácnostech.	
K	dispozici	 jsou	tašky	pro	třídění	papíru,	
skla,	 plastů	 a	 kovových	 odpadů.	 Tašky	
mají	2	velikosti:	20	nebo	40	litrů.	

Občané	města	a	místních	částí	si	mohou	
tašky zdarma vyzvednout na podatelně	
městského	úřadu.	

Při	 třídění	 odpadů	 prosím	 sešlápněte	
obaly	tak,	aby	v	nádobách	zabíraly	co	nej-
méně	 místa.	 Do	 kontejneru	 se	 pak	 vejde	
více	odpadu,	který	přinesou	do	kontejne-

ru	 další	 obyvatelé,	 a	 odvoz	 odpadu	 bude	
efektivnější.	Děkujeme.

Do kontejnerů na kovové odpady	vha-
zujte	plechovky	od	potravin	a	krmiv,	nápo-
jové	plechovky,	hliníková	víčka	od	kelím-
ků	a	ostatní	kovové	předměty.	Nevhazujte	
obaly	 se	 zbytky	 potravin	 nebo	 obaly	 od	
nebezpečných	 látek	 (barvy,	 lepidla,	 che-
mikálie	–	tyto	patří	na	sběrný	dvůr).

Ing. František Němec, místostarosta
Tašky tříděný odpad

Diakonie Broumov
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SLUŽBY MĚSTA INFORMUJÍ

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

Informativní setkání – vědecký projekt SEMACRET

NA AKTUÁLNÍ TÉMA 

Dne	15.	2.	2023	proběhlo	na	městském	úřa-
dě	 ve	 Ždírci	 nad	 Doubravou	 informativní	
setkání,	 na	 kterém	byli	 občané	 informová-
ni	 o	 aktivitách	 mezinárodního	 vědeckého	
projektu	SEMACRET.	Setkání	se	zúčastnili	
také	zástupci	Ministerstva	životního	prostře-
dí,	CHKO	Žďárské	vrchy	či	zástupci	města	
Ždírec	 nad	 Doubravou.	 Projekt	 se	 zabý-
vá	 výzkumem	 strategických	 surovin	 z	 tzv.	
magmatických	 ložisek	 nerostných	 surovin.	
Jde	 zejména	o	 suroviny	 jako	 je	měď,	 nikl,	
kobalt	 či	 platinové	 kovy,	 které	 jsou	 nutné	
pro	 rozvoj	 moderních	 technologií	 a	 na	 je-
jíchž	dodávkách	je	Evropa	silně	závislá.

Ranský	masiv	byl	vybrán	jako	jedna	z	re-
ferenčních	lokalit	vzhledem	k	přítomnosti	
typových	 magmatických	 ložisek	 a	 dobré-
mu	 stavu	 prozkoumanosti,	 které	 umožní	
vylepšení	ložiskového	modelu	a	ověřování	
inovativních	 metod	 průzkumu,	 které	 pak	
mohou	být	použity	při	průzkumu	kdekoliv	
na	světě.

Na	 setkání	 dostali	 prostor	 k	 informování	
také	 zástupci	 společnosti	 (GET	 s.r.o.	 &	
AD	 FUTURE	 MINERALS	 s.r.o.),	 která	
je	držitelem	průzkumné	licence	v	prostoru	
ranského	masivu.

Obě	 skupiny	 informovaly	 občany	 o	me-
todách	 bezzásahových	 výzkumných	 pra-
cí,	 které	 budou	 v	 rámci	 projektu	 prová-
děny	 –	 šlo	 zejména	 o	 pozemní	 a	 letecké	
geofyzikální	 měření	 či	 odběr	 menšího	
množství	 vzorků	 hornin,	 půdy	 či	 rostlin.	
Po	 přednáškách	 proběhla	 dlouhá	 diskuse	
mezi	účastníky	setkání	a	zástupci	projektu	
i	průzkumné	společnosti	na	téma	ložisko-
vého	 průzkumu	 či	 obecně	 i	 o	 potřebách	
strategických	 surovin	 pro	 současné	 i	 bu-
doucí	generace.

Mgr. Vojtěch Wertich, Ph.D.
Výzkumný pracovník
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Únorové posezení s písničkou

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA

VÝBĚR ZE ZÁPISU 
Z 8. SCHŮZE RADY MĚSTA 
KONANÉ 25. 1. 2023

Smlouva o dílo 
Rada	 města	 schvaluje	 smlouvu	 o	 dílo	
s	firmou	VČE	–	montáže,	a.	s.	Pardubice.	
Předmětem	smlouvy	je	provedení	díla	„St.	
úpravy	 MK	 ul.	 Ke	 Stadionu,	 Ždírec	 nad	
Doubravou,	 SO401	 –	 Veřejné	 osvětlení“	
Cena	za	dílo	je	1	074	775	Kč	bez	DPH.	

Žádost o skácení stromů
Rada	města:	
1)	souhlasí	s	kácením	stromů	v	okolí	BD	

Družstevní	 406	 na	 pozemku	 par.	 č.	
233/45	dle	žádosti	SVJ	Družstevní	406,	

2)	nařizuje	 náhradní	 výsadbu	 dřevin	 na	
stejném	pozemku.

Uzavírka silnice I/37
Rada	 města	 bere	 na	 vědomí	 plán	 opravy	
silnice	č.	I/37	v	úseku	Ždírec	nad	Doubra-
vou	–	Dlouhý	v	termínu	od	1.	7.	2023	do	
31.	10.	2023	a	úplnou	uzavírku	opravova-
ných	 úseků	 silnice.	 Rada	 města	 navrhuje	
projednat	 s	 investorem	 stavby	 možnosti	
zajištění	 dopravní	 obslužnosti	 Nového	
a	Horního	Studence.	

VÝBĚR ZE ZÁPISU 
Z 9. SCHŮZE RADY MĚSTA 
KONANÉ 8. 2. 2023

Investiční činnost 
Rada	města:
1)	schvaluje	 cenovou	 nabídku	 zpracování	

zadávací	 dokumentace	 k	 VŘ	 a	 orga-
nizace	 VŘ	 pro	 akci	 „Úsekové	 měření	
rychlosti	v	obci	Údavy“,	kterou	předlo-
žil	Svazek	obcí	Podoubraví,	Chotěboř.	
Cena	za	zpracování	dokumentace	a	VŘ	
je	16	000	Kč,

2)	schvaluje	 cenovou	 nabídku	 kolotoče	
a	vahadlové	 houpačky	 pro	 dětské	 hři-
ště	 Nový	 Studenec,	 kterou	 předloži-
la	 firma	 Bonita	 Group	 Service	 s.r.o.,	
Čedlosy.	Cena	 za	 dílo	 včetně	montáže	
je	72	600	Kč	bez	DPH.	

Projekční práce – ZTV pro 2 RD Benátky
Rada	 města	 schvaluje	 cenovou	 nabídku	
projekčních	 prací	 ZTV	 pro	 2	 RD	 Benát-
ky,	kterou	předložila	firma	DMC	Havlíč-
kův	Brod	s.r.o.	Cena	za	projekční	práce	je	
111	500	Kč	bez	DPH.	

Záležitosti ZŠ a MŠ
Rada	města	bere	na	vědomí	finanční	vypo-

řádání	dotací	přijatých	pro	ZŠ	a	MŠ	Ždí-
rec	nad	Doubravou	prostřednictvím	Kraje	
Vysočina:
1)	dotace	od	MŠMT	v	rámci	výzvy	Adap-

tační	skupiny	pro	děti	cizince	migrující	
z	Ukrajiny	2022,	kde	byla	využita	část-
ka	119	801,02	Kč,

2)	dotace	od	MŠMT	v	rámci	výzvy	Šablo-
ny	II	s	využitou	částkou	2	335	266	Kč.	

Pachtovné LDO Přibyslav
Rada	města	bere	na	vědomí:
1)	informaci	o	úhradě	6.	splátky	pachtov-

ného	od	LDO	Přibyslav,
2)	informaci	o	všech	splátkách	pachtovné-

ho	ve	výši	236	450	Kč	na	1	členský	po-
díl	od	LDO	Přibyslav,	který	pro	město	
Ždírec	nad	Doubravou	v	roce	2022	činil	
7	093	500	Kč.

Prodejna COOP a Pošta Partner Horní 
Studenec
Rada	města:	
1)	bere	 na	 vědomí	 žádost	 od	 společnosti	

COOP	družstvo	HB	na	snížení	podpory	
provozu	 prodejny	 v	 Horním	 Studenci	
o	24	000	Kč,

2)	bere	na	vědomí	informaci	o	změně	pro-
vozovatele	Pošty	Partner	v	Horním	Stu-
denci,	 navrhuje	 zastupitelstvu	 schválit	
novému	 provozovateli	 Pošty	 Partner	
paní	 Petře	 Němcové	 podporu	 ve	 výši	
110	 000	Kč	 na	 rok	 2023	 (od	 1.	 2.	 do	
31.12).	

Služby pověřence GDPR
Rada	 města	 schvaluje	 objednání	 služeb	
pověřence	pro	ochranu	osobních	údajů	po-
dle	Obecného	nařízení	o	ochraně	osobních	
údajů	 (GDPR)	 u	 Svazku	 obcí	 Podoubra-
ví,	 Chotěboř.	 Služby	 budou	 poskytovány	
v	období	od	1.	1.	–	31.	12.	2023	za	částku	
700	Kč/měsíčně.	

Žádost o finanční příspěvek
Rada	města	projednává	žádost	o	finanční	pří-
spěvek	od	společnosti	Centrum	pro	neslyšící	
a	nedoslýchavé	kraje	Vysočina,	o.	p.	s.,	Jihla-
va,	a	schvaluje	poskytnutí	peněžitého	daru	ve	
výši	3	000	Kč.	

VÝBĚR ZE ZÁPISU 
Z 2. SCHŮZE ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA KONANÉ 16. 2. 2023

Rozpočtové opatření č. 2/2023
Zastupitelstvo	města	schvaluje	přijetí	roz-
počtového	 opatření	 č.	 2/2023,	 kterým	 se	
navyšují	celkové	příjmy	rozpočtu	o	částku	

2	383	206,90	Kč	a	celkové	výdaje	rozpočtu	
o	 částku	 23	 318	 910,37	Kč.	 Financování	
činí	20	935	703,47	Kč.	

Podpora provozu prodejny COOP 
v Horním Studenci
Zastupitelstvo	města:
1)	bere	na	vědomí	změnu	žádosti	od	spo-

lečnosti	COOP	družstvo	HB	na	snížení	
podpory	 provozu	 prodejny	 v	 Horním	
Studenci	v	roce	2023,

2)	ruší	 dotaci	 pro	 firmu	 COOP	 družstvo	
HB	 schválenou	 usnesením	 zastupitel-
stva	města	č.	8/01/22	v	příloze	č.	1	ve	
výši	100	000	Kč,	

3)	schvaluje	dotaci	ve	výši	76	000	Kč	pro	
firmu	 COOP	 družstvo	 HB	 a	 veřejno-
právní	 smlouvu	 s	 firmou	COOP	druž-
stvo	HB	za	účelem	poskytnutí	dotace	ve	
výši	76	000	Kč	na	úhradu	nákladů	sou-
visejících	 s	provozem	prodejny	COOP	
Horní	Studenec	v	roce	2023.	

Podpora provozu Pošty Partner v Hor-
ním Studenci
Zastupitelstvo	města:
1)	bere	na	vědomí,	 že	novým	provozova-

telem	Pošty	Partner	v	prodejně	COOP	
v	Horním	Studenci	je	paní	Petra	Něm-
cová,	

2)	schvaluje	darovací	 smlouvu	s	paní	Pe-
trou	Němcovou,	Podmoklany,	na	částku	
110	 000	 Kč,	 za	 účelem	 zajištění	 pro-
vozu	Pošty	Partner	v	Horním	Studenci	
v	období	únor	až	prosinec	roku	2023	na	
základě	žádosti.

Obecně závazná vyhláška 1/2023 o míst-
ním poplatku z pobytu
Zastupitelstvo	města	schvaluje	Obecně	zá-
vaznou	vyhlášku	1/2023	o	místním	poplat-
ku	z	pobytu	a	stanovuje	sazbu	poplatku	na	
10	Kč	za	každý	započatý	den	pobytu.

Ing. František Němec, místostarosta

KLUB SENIORŮ

Únorové	 posezení	 s	 písničkou	 se	 kona-
lo	7.	2.	2023	s	velkou	účastí.	Tento	den	
pí	E.	 Hofmanová	 oslavila	 80.	 narozeni-
ny.	 Všichni	 jí	 popřáli	 hodně	 zdraví	 do	
dalších	let.

Klub seniorů
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE

Zápis do první třídy základní školy
proběhne v úterý 4. dubna 2023	a	před-
pokládáme,	 že	 přivítáme	 zhruba	 40	 no-
vých	 žáčků	 a	 žákyň.	 V	 minulých	 třech	
letech	 probíhal	 zápis	 spíše	 v	 individuali-
zované	 formě,	 a	 tak	 jsme	 se	 rozhodli,	 že	
letos	bude	vše	jinak.	Zápis	bude	probíhat	
ve	 dvou	 částech.	Dopolední	 program	 pro	
děti	připravují	společně	kolegyně	z	mateř-
ské	 školy	 a	prvního	 stupně.	 Bude	 to	 pře-
kvapení,	a	tak	víc	prozrazovat	zatím	nebu-
deme.	Odpolední	program	od	13	hodin	se	
bude	podobat	„klasickému“	zápisu.	Rodi-
če	 s	dětmi	 se	 setkají	 s	 učitelkami,	 probe-
rou	vše	podstatné,	dostanou	krásný	dárek	
na	uvítanou	a	nakonec	se	stanou	oficiálně	
novými	žáky	naší	školy.	Veškerou	potřeb-
nou	 administrativu	 zvládneme	 předem	
a	pro	větší	komfort	zajistíme	i	jednoduchý	
rezervační	 systém.	 Podstatné	 informace	
i	formuláře	 najdou	 rodiče	 na	 webu	 školy	
a	budou	též	k	dispozici	i	v	mateřské	škole.	
Těšíme	se	na	příjemné	setkání	v	důležitý	
den	každého	malého	člověka.

Kulatý stůl o vzdělávání
Pravidelná	 a	 tradiční	 akce	 Kulatý	 stůl	
o	vzdělávání	ve	Ždírci	nad	Doubravou	se	
uskuteční	 v úterý 29. března 2023 od 
17 hodin ve školní knihovně v 2. patře 
pavilonu P3.	Dovolím	si	říci,	že	tentokrát	
máme	k	diskuzi	opravdu	významné	zále-
žitosti,	které	budou	ovlivňovat	vzdělávání	
v	České	 republice	 a	pochopitelně	 i	 u	nás	
ve	Ždírci	 nad	Doubravou	 v	 následujících	
letech	i	desetiletích.	Rádi	bychom	rodičům	
představili	celý	koncept	a	také	kroky,	které	
připravujeme	už	v	příštím	roce	a	v	dalších	
školních	letech	je	bude	naše	škola	realizo-
vat.	Na	minulém	setkání	v	listopadu	2022	
jsme	 některé	 záměry	 rodičům	 naznačili	
a	proběhla	i	velmi	zajímavá	diskuze.	Ško-
da,	že	byli	přítomni	pouze	tři	zástupci	ro-
dičovské	 veřejnosti.	 Věřím,	 že	 tentokrát	
bude	účast	mnohem	vyšší	a	bude	odpoví-
dat	 významu	 vzdělávání,	 který	 současná	
společnost	často	podceňuje.	Těšíme	se	na	
viděnou	a	na	smysluplnou	diskuzi.

Únor a březen ve škole
Kromě	 běžného	 vzdělávacího	 programu	
probíhají	 průběžně	 další	 zajímavé	 akce.	
Některé	 zmiňuji	 v	 jiných	 místech	 textu	
a	další	přidávám	nyní.	Pro	žáky	prvních	až	
devátých	 tříd	připravujeme	 různé	preven-
tivní	programy	na	téma	dopravní	výchovy,	
první	pomoci	i	programy	zaměřené	na	kli-
ma	 školy.	 Nejlepší	 geografové	 zamíří	 na	
okresní	kolo	olympiády	v	zeměpisu.	Jarní	
prázdniny	proběhly	 v	 týdnu	od	20.	 2.	 do	
26.	2.	2023,	a	nyní	už	nás	čeká	březen	plný	
aktivit.	 Podrobnější	 informace	najdete	 na	
webu	školy.	Snad	jen	zdůrazním,	že	školní	
parlament	připravuje	dvě	velké	akce	–	sou-
těž	ve	vaření	pro	třídy	2.	stupně	a	sportová-
ní	pro	žáky	1.	stupně.

Přijímací zkoušky se blíží
Již	 několikrát	 jsem	psal	 o	 tom,	 že	 našim	
padesáti	 budoucím	 absolventům	 se	 blíží	
chvíle,	kdy	budou	muset	podstoupit	první	
vážnou	zkoušku.	Přijímací	řízení	je	v	sou-
časnosti	založeno	především	na	výsledcích	
jednotných	 testů	 z	 matematiky	 a	českého	
jazyka.	 Jsou	 samozřejmě	 střední	 školy,	
kde	 není	 takový	 převis	 zájmu	 budoucích	
studentů,	 ale	 o	 určitý	 typ	 studia	 (přede-
vším	gymnaziálního)	je	stále	velký	zájem.	
Konkurence	 bude	 letos	 o	 to	 vyšší,	 že	 do	
středních	škol	začínají	přicházet	silné	roč-
níky	a	kapacity	středních	škol	se	význam-
ně	nemění.	Přeji	našim	deváťákům	dosta-
tek	 trpělivosti	 a	 elánu	 do	 závěrečné	 fáze	
přípravy.

LVK 2023
Lyžařský	 kurz	 letos	 proběhl	 na	 přelomu	
ledna	 a	 února	 v	 Jeseníkách	 ve	 středisku	
Karlov	pod	Pradědem.	Kurzu	se	zúčastni-
lo	 37	dětí	 a	 čtyři	 pedagogičtí	 pracovníci.	
Počasí	 nebylo	 úplně	 ideální,	 bylo	 velmi	
větrno.	Nicméně	 to	 zásadní,	 sníh,	 nechy-
běl.	Sportovní	i	společenská	a	kulturní	část	
programu	byla	zcela	naplněna.	Velké	po-
děkování	zaslouží	všichni	pedagogičtí	pra-
covníci.	 Jmenovitě	 Lucie	 Pátková,	 která	
jako	vedoucí	kurzu	má	vše	od	začátku	do	
konce	 na	 starosti.	 Myslím,	 že	 především	
rodiče	 nakonec	 velice	 oceňují,	 že	 koneč-
ná	 částka	 za	 šestidenní	 kurz	 přesáhla	 jen	
lehce	 částku	 6	 000	Kč.	Děkujeme	 též	 za	
příspěvek	na	dopravu,	který	žákům	ve	výši	
400	 Kč	 poskytl	 Spolek	 Přátelé	 školy	 ve	
Ždírci	nad	Doubravou.	Bylo	by	nefér,	kdy-
bych	se	nezmínil	o	dalších	pedagogických	
pracovnících.	Velké	díky	patří	též	Romanu	
Kučerovi,	Martinu	Ležákovi	a	Svatavě	Vé-
vodové.	

Otevřená škola
Naše	 škola	 se	 otevírá	 pedagogické	 veřej-
nosti.	Navštěvují	nás	zástupci	různých	škol	
z	 Vysočiny,	 Jihomoravského	 i	 Pardubic-
kého	 kraje.	 Jen	 v	 únoru	 jsme	 realizovali	
tři	 různé	 programy.	 Další	 velký	 program	
nás	čeká	v	březnu,	kdy	budeme	pro	školy	
z	celé	 Vysočiny	 prezentovat	 výuku	 infor-
matiky	na	prvním	stupni.	V	květnu	ve	spo-
lupráci	s	MAS	Královská	stezka	otevřeme	
školu	pro	kolegy	a	kolegyně	z	Havlíčkob-
rodska.	Velice	nás	 těší,	že	učitelé	z	mno-
ha	škol	u	nás	hledají	inspiraci	a	my	máme	
radost,	že	ji	můžeme	sdílet	a	také	získávat	
zkušenosti	 a	dovednosti	 kolegů	 z	jiných	
škol.

Mapa školy
V týdnu od 20. do 24. března 2023 pro-
běhne rozsáhlé dotazníkové šetření 
MAPA ŠKOLY.	 Anonymní	 dotazníky	
jsou	připraveny	pro	žáky,	rodiče,	pedago-
gické	 i	provozní	 zaměstnance	 školy.	 Vě-
řím,	že	se	i	těm	nejmenším	žákům	základ-
ní	školy	podaří	vyplnit	dotazník	s	pomocí	
rodičů	v	režimu	on-line.	V	 letošním	 roce	
jsme	se	rozhodli	rozšířit	šetření	i	do	mateř-
ské	školy.	Zpracování	i	komplexní	zprávu	
nám	 provede	 společnost	 SCIO.	 Poslední	
šetření	 MAPA	 ŠKOLY	 jsme	 prováděli	
v	roce	2018,	její	výsledky	jsou	stále	k	dis-
pozici	na	webu	školy.

Závěr
Jsme	 na	 prahu	 jara,	 dny	 se	 prodlužují	
a	objevuje	se	i	více	sluníčka.	Snad	nám	to	
přinese	i	více	radosti	a	spokojenosti	a	pře-
devším	 zdraví.	 Letos	 nás	 nepronásleduje	
COVID,	ale	 jiná	respirační	a	další	dětská	
onemocnění.	Ve	spojení	s	nedostatkem	ně-
kterých	léčiv	to	přinášelo	rodičům	i	dětem	
velké	potíže.	Tak	doufejme,	že	s	nastupují-
cím	jarem	vše	odezní	a	budeme	se	radovat	
z	každého	krásného	dne	a	setkání	s	milými	
a	přátelskými	lidmi.

Ota Benc, ředitel školy

Lyžařský kurz
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Slovo hejtmana

CO NOVÉHO NA VYSOČINĚ

Rok	 2023	 je	 už	 v	 plném	 proudu	 a	 před	
námi	 je	 řada	 nových	 úkolů	 a	 výzev,	 se	
kterými	 se	 chceme	 utkat	 a	 vypořádat.	
Tak	proč	nezačít	těmi	dobrými	zprávami?	
Mám	jich	pro	Vás	hned	sedm.	

Pomáháme!	 Logistický	 tým	 Kraje	 Vy-
sočina	 převezl	 do	 partnerského	 regionu	
Zakarpatské	 oblasti	 Ukrajiny	 tři	 sanitky.	
Starší	vozidla	musela	být	z	autoprovozu	zá-
chranky	vyřazena,	ale	využití	najdou	u	na-
šich	východních	přátel.	Kraj	připravuje	pro	
Zakarpatí	opakovanou	dodávku	trvanlivých	
potravin.	Ty	budou	zakoupeny	za	finanční	
dar	50	000	eur,	který	věnoval	náš	další	part-
ner	–	francouzský	region	Grand	Est.

Slavíme!	Krajské	Horácké	divadlo	Jihlava	
v	 únoru	 uvedlo	 tisící	 premiéru.	 Pravidel-
ní	 diváci	 této	 jediné	 profesionální	 scény	
v	regionu	využívají,	mimo	jiných	benefitů	
poskytovaných	 divadlem,	 i	 možnost	 svo-
zových	 autobusů.	 Kraj	 Vysočina	 divadlu	
schválil	příspěvek	ve	výši	4,5	miliónu	ko-

run	na	pořízení	nového	autobusu.	Za	diva-
dlem	se	bude	tedy	z	celého	regionu	jezdit	
už	brzy	komfortněji.	

Podporujeme!	 Krajští	 zastupitelé	 začát-
kem	února	 schválili	 dalších	 13	 dotačních	
programů	 Fondu	 Vysočiny.	 Mezi	 nově	
schválenými	 dotačními	 programy	 figuru-
je	 například	 program	 Venkovské	 služby	
2023,	 v	 rámci	 něhož	 kraj	 podporuje	 za-
chování	 služeb	 v	 nejmenších	 obcích	 do	
500	obyvatel.	Celkem	jeden	milión	korun	
z	 krajského	 rozpočtu	 si	 mezi	 sebe	 letos	
rozdělí	obce,	které	plánují	vybudovat	nebo	
modernizovat	zastávky	veřejné	linkové	do-
pravy.	Velký	zájem	ze	strany	žadatelů	oče-
kává	Kraj	Vysočina	o	dotace	na	cyklodo-
pravu	a	cykloturistiku.	Celkem	20	miliónů	
korun	 různou	měrou	pomůže	 s	 přípravou	
projektové	 dokumentace	 na	 cyklostezky	
i	se	 samotným	 budováním	 nebo	 zlepšo-
váním	stavu	současné	cykloinfrastruktury	
včetně	singletrailových	tras	a	pumptracků.	
Možná	právě	u	vás.

Pečujeme!	Kraj	Vysočina	otestoval	a	nyní	
už	 používá	 speciální	 aplikaci	 společného	
pořadníku	 čekatelů	 na	 služby,	 respektive	
na	přijetí	do	pobytových	sociálních	zaříze-
ní.	Zapojené	organizace	 (domovy	pro	se-
niory,	ústavy)	jsou	navzájem	informovány	
o	duplicitních	žádostech	i	o	nástupech	kli-
entů	do	 jednotlivých	domovů.	Zároveň	 je	
zavedeno	pravidlo	provedení	prvního	soci-
álního	šetření	do	30	dnů	od	podání	žádostí	
a	sdílení	záznamů	z	těchto	šetření.	Kraj	tak	
zásadně	zpřesnil	počty	žadatelů	o	umístění	
v	pobytových	sociálních	zařízeních.	Rych-
lost	umístění	je	dána	preferovanou	lokali-
tou,	 někdy	 je	uvolněné	 lůžko	vhodné	 jen	
pro	některé	čekatele	–	pro	muže	nebo	pro	
ženy,	pro	ležící	klienty	nebo	naopak	pro	ty,	
kteří	nejsou	imobilní.	V	některých	lokali-
tách	se	také	rychlost	umístění	liší	mezi	do-
movem	pro	seniory	a	domovem	se	zvlášt-
ním	režimem.

Zlepšujeme!	 Elektronické	 odbavování	
cestujících,	 kteří	 přestupují	 na	 linkách	

Vážení	spoluobčané,	v	 rámci	svého	man-
dátu	poslankyně	jsem	se	v	tomto	příspěv-
ku	 rozhodla	Vás	 seznámit	 s	 věcmi,	 které	
jsme	 v	 Poslanecké	 sněmovně	 schválili	
v	minulém	roce	a	přiblížit	Vám	výhled	do	
letošního	roku.

Začátkem	roku	jsme	se	potýkali	s	pande-
mií,	 kterou	 minulá	 vláda	 nezvládala	 úpl-
ně	 přesvědčivě.	 Situaci	 se	 nám	 podařilo	
uklidnit	 a	vrátit	 život	 zpět	do	normálněj-
ších	 kolejí.	 Nejvýznamnější	 vliv	 na	 naší	
práci	v	uplynulém	roce	měla	válka,	kterou	
rozpoutalo	 Rusko	 na	 Ukrajině.	 Napade-
nou	zemi	opustilo	více	jak	8	milionů	lidí.	
Tisíce	 z	 nich,	 převážně	 žen	 a	 dětí,	 přišlo	
i	k	nám	na	naši	vrchovinu	a	bylo	potřeba	
se	 o	 ně	 postarat.	 Kromě	 uprchlické	 vlny	
se	 nás	 všech	 dotkla	 nejvíce	 energetická	
krize	 a	 inflace,	která	 své	kořeny	měla	 již	
v	minulém	volebním	období.	Vláda	spolu	
s	poslanci	zareagovala	a	připravila	Deštník	
proti	drahotě,	který	pomáhá	s	vyššími	ce-
nami	v	celé	ekonomice	těm,	kteří	to	nejví-
ce	potřebují.	Zároveň	připravila	řadu	opat-
ření	v	energetice,	například	úsporný	tarif,	
odpuštění	poplatků	za	obnovitelné	zdroje	
a	zastropování	cen	elektřiny	a	plynu.	Ne-
polevovali	jsme	ani	v	pomoci	těm	nejslab-

ším,	pro	které	jsme	navíc	zvýšili	pravidel-
ný	příspěvek	na	dítě,	3x	jsme	valorizovali	
důchody,	zvýšili	jsme	existenční	a	životní	
minimum,	příspěvek	na	bydlení,	 schválili	
jsme	jednorázový	příspěvek	na	každé	dítě	
do	18	let	a	řadu	dalších	věcí.	Pro	živnost-
níky	a	podnikatele	jsme	zrušili	silniční	daň	
a	 zvýšili	 limit	 pro	 registraci	 DPH,	 který	
hned	začátkem	roku	využilo	přes	30	tisíc	
občanů.	No	a	také	jsme	zrušili	EET,	které	

způsobilo	zavření	řady	hospod,	které	často	
byly	kulturním	místem	menších	obcí.

A	co	nás	čeká	v	letošním	roce?	Základem	
bude	 boj	 proti	 inflaci,	 budeme	 se	 snažit	
cílit	 k	 vyrovnanému	 státnímu	 rozpočtu	
v	příštích	letech,	už	letos	plánujeme	snížit	
strukturální	deficit	o	70	mld.	Kč.	Pokračo-
vat	 bude	 pomoc	 domácnostem	 s	 cenami	
energií,	 chceme	 zjednodušit	 systém	DPH	
a	zrušit	 některé	 daňové	 výjimky,	 ve	 kte-
rých	je	už	složité	se	vyznat.	Chceme	také	
například	prosadit	eDokladovku,	díky	kte-
ré	budete	mít	možnost	nahrání	dokladů	do	
mobilního	telefonu.

Dovolte	 mi	 na	 konci	 velké	 díky	 zejména	
Vám,	občanům,	kteří	zodpovědně	přistupu-
jete	k	šetření	elektřiny	a	plynem,	které	šetří	
jak	vaše	peníze,	tak	výdaje	ze	strany	státu.	
Díky	patří	i	Vám,	kteří	jste	v	průběhu	války	
jakýmkoliv	 způsobem	 pomohli	 lidem	 utí-
kajícím	před	válečným	konfliktem.	

Kdybyste	 cokoliv	 potřebovali,	 jsem	 Vám	
k	dispozici	na	e-mailu	decroix@decroix.cz.	

Eva Decroix

Co se děje ve Sněmovně?
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INZERCE

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.

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

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

•	 Nabízím	hlídání	dětí	ve	Ždírci	nad	Doubravou	a	okolí.		
Tel.:	721	855	892

•	 Pronajmu	byt	2	+	KK	od	dubna	2023,	Ždírec	nad	Doubravou,	
Jižní	623.	Tel.:	603	142	931

CO NOVÉHO NA VYSOČINĚ 

Veřejné	 dopravy	 Vysočiny,	 postupně	 za-
vádí	 všichni	 smluvní	 dopravci.	 Příznivě	
se	odrazí	v	 rychlosti	odbavení	cestujících	
a	navíc	 systém	bude	 využíván	 i	 na	mezi-
krajských	linkách.	V	rámci	Veřejné	dopra-
vy	Vysočiny	je	možné	ve	všech	dopravních	
prostředcích	–	vlacích	 i	 autobusech	platit	
jízdné	do	500	Kč	bezkontaktně.	

Přispíváme!	Dobrovolní	hasiči	z	Újezdu,	
Červené	Řečice,	Krásné	Hory	a	Velké	Bí-

teše	obdrželi	od	Kraje	Vysočina	příspěvek	
na	pořízení	nových	dopravních	automobi-
lů	v	celkové	výši	1,2	miliónu	korun.	Obci	
Vanůvek	 kraj	 posílá	 téměř	 dva	 milióny	
na	 novostavbu	 hasičské	 zbrojnice.	 Další	
podpory	budou	následovat	 a	kraj	 je	bude	
schvalovat	v	průběhu	roku.

Hýbeme se!	V	týdnu	od	17.	do	23.	dubna	
2023	 nás	 čeká	 akce	 Vysočina	 v	 pohybu.	
Veřejnost	 bude	 moci	 ZDARMA	 využít	

vnitřní	 sportoviště	 na	 území	 celého	 regi-
onu.	 Provozovatelům	 sportovišť,	 která	 se	
k	 akci	 připojila,	 poskytne	 Kraj	 Vysočina	
finanční	kompenzaci	a	mediální	podporu.	

Více	informací	na	www.vysocinavpohybu.cz.

Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina

ROZPIS POHOTOVOSTNÍCH SLUŽEB STOMATOLOGŮ

4.,	5.	března	2023 MUDr.	Milan	Hanusek U	Stadionu	2187,	Havlíčkův	Brod 722	068	222

11.,	12.	března	2023 MDDr.	Filip	Hejtmánek Jahodova	2240,	Havlíčkův	Brod 792	339	455

18.,	19.	března	2023 MUDr.	Tomáš	Richter Jiráskova	669,	Chotěboř 569	626	481

25.,	26.	března	2023 MDDr.	Ondřej	Havlíček Sázavská	427,	Habry 777	730	557

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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•	 7.	3.	–	16.	3.	registrace	nových	čtenářů	
zdarma.

•	 7.	3.	–	16.	3.	amnestie	pro	zapomnětlivé	
čtenáře	–	každý	dlužník,	který	v	 tomto	
týdnu	 navštíví	 knihovnu	 a	 v	 pořádku	
vrátí	 zapomenuté	 knihy,	 bude	 osvobo-
zen	od	zaplacení	upomínky	z	prodlení.

•	 Úterý	7.	3.	Den	otevřených	dveří.	Přijď-
te	 se	 podívat	 na	 naši	 nově	 opravenou	
knihovnu.	

•	 Neděle	5.	3.	2023	od	15.00	hodin	pohád-
ka	„Jak	šel	kozlík	do	světa“,	loutkové	di-

Březen měsíc čtenářů 

Kulturní zařízení města v roce 2022 navštívilo celkem 9 495 návštěvníků

V	městské	knihovně	v	roce	2022	probíhala	
kompletní	rekonstrukce.	Z	tohoto	důvodu	
byla	 knihovna	pět	měsíců	 zcela	 uzavřena	
(červenec	–	listopad).

V	 prostorách	 galerie	 Doubravka	 nad	
městskou	 knihovnou	 bylo	 po	 celou	 dobu	
otevřeno	pouze	Turistické	informační	cen-
trum	(zde	proběhla	výměna	oken,	instala-
ce	klimatizace).

•	 Městskou	 knihovnu	 navštívilo	 celkem 
5 375	 čtenářů,	 kteří	 si	 vypůjčili	 6	 790	
svazků	(6	184	sv.	knih,	556	časopisů,	50	
sv.	jiných	dokumentů).	Knihovna	v	roce	
2022	nakoupila	593	svazků	knih	pro	dět-
ské	a	dospělé	čtenáře	a	hry	do	dětského	
oddělení	v	hodnotě	cca	130	000	Kč,	ča-
sopisy	v	hodnotě	cca	20	000	Kč.
Městská	knihovna	měla	297	registrova-
ných	čtenářů,	z	toho	87	čtenářů	do	15	let	

vadélko	Kozlík.	Vstupné	50	Kč	dospělí,	
děti	zdarma.	Sál	městského	kina,	pořádá	
městská	knihovna.

•	 Čtvrtek	9.	3.	2023	od	17.00	hodin	Ver-
nisáž	 výstavy	 ZUŠ	 Chotěboř.	 Výstava	
potrvá	do	6.	4.	2023.

•	 Pátek	17.	3.	od	16.00	hodin	autorské	čtení	
O	princezně	Bledulíně.	O	sobě	a	o	knize	
bude	 hovořit	 rodák	 z	 Benátek	 Dominik	
Barvínek,	autor	knihy	a	Nikol	Loskotová,	
ilustrátorka	knihy.	Dětské	oddělení	měst-
ské	knihovny,	vstup	zdarma.

•	 Středa	15.	3.	2023	od	9.00	do	11.00	ho-
din	 Hravá	 knihovna.	 Přijďte	 si	 s	 dětmi	
prohlédnout	knihy	pro	nejmenší,	pohrát	
si	v	herničce	a	vyrobit	bledulku.

•	 Úterý	 28.	 3.	 od	 16.30	 Mgr.	 Michal	
Kamp.	Téma:	Hilsneriáda	a	pobyt	Masa-
ryka	na	Chotěbořsku	(tématem	je	hlav-
ně	věčně	si	podobná	iracionální	nenávist	
k	jinakosti).	 Čítárna	 městské	 knihovny,	
vstupné	50	Kč.

V	 roce	 2023	 pro	 své	 čtenáře	 knihovna	
nakoupí	nové	knihy	a	časopisy	v	hodnotě	
120	000	Kč.	Nyní	je	v	knihovně	ve	Ždír-
ci	 nad	 Doubravou	 k	 zapůjčení	 více	 jak	
20	000	svazků	knih.	Nové	knihy	si	můžete	
prohlédnout	v	On-line	katalogu	na	adrese	
www.zdirec.cz	(knihovna).

Knihovna	půjčuje	i	několik	druhů	časopisů	
(Zahrádkář,	Domov,	Reflex,	Epocha,	Vlasta,	

Květy,	Lidé	a	země,	Žena	a	život,	Dekor,	
Creative	Amos,	Tina,	Interview,	Svět	ženy,	
Čtyřlístek	pro	děti…).

•	 Roční poplatek do městské knihovny 
pro dospělého čtenáře je 100 Kč

•	 Dětský čtenář zaplatí roční poplatek 
v hodnotě 30 Kč

•	 Lidé, jejichž jediným příjmem je sta-
robní nebo invalidní důchod, držitelé 
průkazu ZTP a ZTP/P v knihovně za-
platí za rok 80 Kč

Každý	dospělý	a	každý	(již	zdatný)	dětský	
čtenář,	který	navštěvuje	knihovnu,	by	měl	
vlastnit	svoji	osobní	průkazku.	

Knihovna je pro čtenáře otevřena od 
ÚT – PÁ od 7.45 do 11.30 a od 12.15 do 
17.00 hodin.

Kontakt: www.zdirec.cz, 569 694 620, 
770 158 227. 

Těšíme	se,	že	si	do	naší	knihovny	najdete	
cestu,	se	vším	rády	poradíme.

Za knihovnu 
Zdena Lédlová

(zakoupených	průkazů,	na	jeden	průkaz	
v	rodině	mnohdy	chodí	více	členů).

•	 Městské	 kino	 navštívilo	 746 diváků	
(promítání	filmů	pro	děti,	rozloučení	se	
školou,	vánoční	koncert	ZŠ).	

•	 Galerii	 Doubravka	 navštívilo	 140 ná-
vštěvníků.	 Během	 roku	 2022	 byly	
uspořádány	3	výstavy	a	2	vernisáže	(od	
července	2022	do	konce	listopadu	slou-
žily	prostory	turistickému	informačnímu	
centru).

•	 Turistické	 informační	centrum	navštívi-
lo	celkem	1 133 návštěvníků.	
Z toho	TIC	navštívilo	781	turistů,	inter-
net	využilo		20	návštěvníků,	kopírovací	
aj.	služby	využilo	332	občanů.

•	 Kulturní,	 vzdělávací,	 sportovní	 akce	
a	 koncerty	 pořádané	 KZM	 navštívilo 
2 101 diváků.

•	 Ostatní	akce,	kde	není	hlavní	pořadatel	

KZM,	navštívilo	(toto	číslo	není	zahrnu-
to	v	celkové	návštěvnosti	KZM).

Za KZM Zdena Lédlová

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU 
OTEVÍRACÍ DOBY V KZM

Upozorňujeme občany, že z tech-
nických důvodů bude v městské 
knihovně, TIC a galerii Doubravka 
v pondělí 3. 4. ZAVŘENO a ve stře-
du 5. 4. 2023 otevřeno od 12.15 do 
17.00 hodin (dopoledne zavřeno).

Děkujeme za pochopení.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Římskokatolická farnost Krucemburk

Bohoslužby v březnu 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

ÚMRTÍ:
Milada	Nováková,	Ždírec	nad	Doubravou
	 	 									Čest její památce.

NAROZENÍ:
Laura	Procházková,	Ždírec	nad	Doubravou
Tereza	Pátková,	Kohoutov	

Rodičům upřímně blahopřejeme 
a holčičkám přejeme do života hodně 

zdraví, štěstí a lásky.

VZPOMÍNKA:
Dne	3.	února	jsme	vzpomněly	třetí	výročí	úmrtí	paní	Kamily	
Padrtové	z	Nového	Ranska.

Se smutkem v srdci stále vzpomíná sestřenice Alena z Teplic 
a paní Marie Janovská z Nového Ranska.

Dne	20.	února	2023	tomu	bylo	1	rok,	co	nás	na-
vždy	opustil	pan	František	Béna.

Stále vzpomíná manželka a synové s rodinami.

Roky tiše plynou, jak klidné řeky proud,
jen bolest stále trvá, nedá zapomenout.
Dne	1.	března	2023	uplynulo	již	20	let,	kdy	nás	
navždy	 opustil	 pan	 Ladislav	 Šťastník	 ze	 Ždírce	
nad	Doubravou.	

Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Za vše dobré, co vykonal,
tichý spánek buď mu přán.
Dne	 14.	 března	 uplyne	 osm	 let,	 co	 nás	 navždy	
opustil	 náš	 tatínek,	 dědeček	 a	 pradědeček,	 pan	
Miloslav	Janda	z	Nového	Ranska.

S láskou vzpomínáme.

Pracoval vždy do únavy,
klidu sobě nedopřál.
Srdce jeho zlaté bylo,
každému jen blaho přál.
Dne	26.	března	2023	uplyne	sedm	let,	co	nás	navždy	opustil	
náš	manžel,	tatínek,	dědeček,	pan	Jaromír	Janda	z	Benátek.

S láskou vzpomíná manželka a děti s vnoučaty.

Dne	25.	3.	2023	to	bude	8	let,	kdy	nás	opustil	pan	
Miloslav	Bouška	ze	Stružince.	Kdo	jste	ho	znali,	
vzpomínejte	s	námi.

Děti, vnoučata a pravnoučata. 

PODĚKOVÁNÍ:
Městskému	úřadu	ve	Ždírci	 nad	Doubravou	za	milé	blahopřání	
a	dárek	k	narozeninám	děkují
Anna Pochopová a Ludmila Sotonová, Ždírec nad Doubravou

Josef Jáger, Benátky

Děkuji	zastupitelům	městského	úřadu	za	návštěvu,	blahopřání,	
dárky	a	krásné	květiny	v	den	mých	narozenin.

Alena Šafránková

Děkuji	touto	cestou	MUDr.	Marii	Prokšové,	MUDr.	Petru	Pro-
kšovi	a	 jejich	sestřičkám	za	pomoc	při	péči	o	naši	maminku	
Miladu	Novákovou..

 Rodina Nejedlých
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Hasiči Ždírec bilancovali

V	 lednu	 tohoto	 roku	 se	 po	 delší	 pauze	
mohla	 uskutečnit	 valná	 hromada	 naše-
ho	 sboru,	 která	 nejen	 bilancovala	 uply-
nulý	 rok,	 ale	 předložila	 také	 plán	 na	 rok	
následující.	 Valná	 hromada	 se	 tentokrát	
uskutečnila	v	nových	prostorách	hasičské	
zbrojnice	 a	kromě	 členů	 našeho	 sboru	
se	 jí	 zúčastnili	 i	 vážení	 hosté	 z	 řad	měs-
ta,	 okresního	 a	 krajského	 sdružení,	 firem	
a	okolních	sborů.

Vezmeme-li	 část	 bilanční,	 tak	 byl	 rok	
2022	 po	 vynucené	 pauze	 v	 předchozích	
letech	pro	náš	 sbor	 rokem	velmi	aktivním	
a	v	souvislosti	s	dokončením	výstavby	nové	
hasičské	zbrojnice	také	rokem,	který	se	za-
píše	do	novodobé	historie	našeho	sboru.

Starosta	sboru	se	společně	s	veliteli	JPO	
II	aktivně	účastnil	kontrolních	dnů	na	stavbě	
a	společně	koordinovali	stavební	práce	s	po-
třebami	výjezdové	 jednotky,	komunikovali	
s	 investorem,	 tj.	 s	městem	a	zhotovitelem.	
Nebylo	 vždy	 vše	 jednoduché.	 Dokončení	
a	 podzimní	 předání	 s	 následným	 přestě-
hováním	 pak	 byla	 pro	 náš	 sbor	 historicky	
největší	 událost	 za	 posledních	 několik	 let	
či	desetiletí.	Tato	moderně	vybavená	zbroj-
nice	 zajistila	 vhodné	 podmínky	 fungování	
primárně	 pro	 výjezdovou	 jednotku,	 odpo-
vídající	jejím	dnešním	potřebám	k	různým	
typům	 výjezdů.	 K	 tomu	 jednotce	 začalo	
sloužit	rovněž	nové	výjezdové	vozidlo	Sca-
nia,	které	bylo	předáno	současně	s	hasičár-
nou.	 Nová	 prostorná	 a	moderní	 zbrojnice	
zajišťuje	 zázemí	 také	 pro	 činnost	 sboru	
a	skýtá	nám	možnosti	dále	se	rozvíjet.	Pro-
to	se	na	tomto	místě	patří	poděkovat,	jak	za	
výstavbu	hasičárny,	tak	i	za	nové	výjezdové	
vozidlo,	a	to	především	investorovi	–	městu	
Ždírec	n.	D.	a	dále	všem	osobám	či	firmám,	
kteří	se	na	tom	podíleli.

Naši	aktivní	činnost	je	možné	rozdělit	do	
několika	kategorií,	a	to	především:	zajištění	
fungování	sboru	a	jednotky,	činnost	s	mlá-
deží,	 pořádání	 kulturních	 a	 sportovních	
akcí,	charitativní	činnost,	účast	a	spolupo-
řádání	(ne)veřejných	a	ostatních	akcí.

Pokud	se	podíváme	na	činnost	mládeže,	
tak	ta	byla	a	je	velmi	pestrá.	Kromě	prázd-
nin	 se	 mladí	 hasiči	 scházeli	 každý	 týden	
minimálně	 jednou	 a	 v	 teplých	 měsících	
i	vícekrát,	a	to	především	před	soutěžemi.	
S	jejich	aktivitou	se	v	NN	můžete	sezna-
movat	 průběžně.	Zde	 jen	namátkou	malý	
výčet	akcí	z	loňského	roku.	Mladí	hasiči	se	
zúčastnili	celkem	dvanácti	soutěží	–	např.	
Hlineckých	piškvorek,	Havlíčkobrodského	
turné	 MH,	 hry	 Plamen,	 soutěže	 PS8	 ve	
Volči,	O	pohár	města	Heřmanův	Městec,	
zimního	halového	kvarteta	v	Golčově	 Je-
níkově.	Kromě	tréninků	a	soutěží	však	MH	
v	loňském	roce	žili	také	mnoha	zábavnými	
a	naučnými	aktivitami.	Patřilo	mezi	ně	ví-
tání	prázdnin,	hasičský	fotbal	ve	Svratce,	
schůzka	s	kynologem	a	pejskem	určeným	
k	 záchraně	 osob,	 zajištění	 pohádkového	
lesa,	zajištění	her	na	oslavách	v	Údavech,	
procházky	a	výlety	nejen	po	okolí,	vánoč-
ní	přespání	v	hasičárně,	zdravotnický	kurz	
pod	patronací	ČČK	Havlíčkův	Brod	a	pře-
devším	několikadenní	 soustředění	 v	Hro-
tovicích	 s	 nabitým	programem,	 kde	 si	 to	
všichni	náramně	užili.

V	loňském	roce	se	naši	členové	zapojili	
do	 charitativní	 akce	 „Pomozme	 Ukraji-
ně“,	 kde	 zajišťovali	 ve	 spolupráci	 s	 měs-
tem	hmotnou	sbírku	pro	válkou	zasaženou	
Ukrajinu.	Náš	sbor	dále	finančně	podpořil	
i	několik	sbírek	či	konkrétních	osob.

Po	zhruba	dvouleté	pauze	náš	 sbor	po-
řádal	nebo	se	podílel	na	pořádání	různých	

akcí	 pro	 veřejnost	 v	 našem	 městě	 nebo	
jeho	okolí.	Na	konci	dubna	to	bylo	pálení	
čarodějnic,	 v	 červnu	 soutěž	 MH	 s	 účastí	
kolem	 450	 dětí	 a	 Ždírecký	 okruh,	 násle-
dovalo	 výročí	 založení	 klubu	 Centrum	
pro	 rodinu	Doubravka,	 letní	 zábava,	 lou-
čení	 s	prázdninami	 a	především	 slavnost-
ní	 předání	 nové	 hasičárny	 a	 výjezdového	
vozidla.	Účastnili	jsme	se	uctění	památky	
konce	2.	světové	války	čestnou	stráží,	vý-
ročí	oslav	90	 let	 založení	SDH	v	Novém	
Ransku,	120	let	v	Údavech,	svěcení	prapo-
ru	SDH	v	Podmoklanech.

O	výjezdové	jednotce	JPOII	jste	se	do-
zvídali	 každý	 měsíc	 v	 NN	 výčtem	 zása-
hů	za	uplynulý	měsíc.	Zde	 je	však	nutno	
podotknout,	 že	 členové	 jednotky	 strávili	
mnoho	 hodin	 i	 na	 údržbě	 techniky,	 růz-
ných	 školeních	 a	 kurzech,	 preventivních	
akcích,	ukázkách	pro	veřejnost	či	např.	na	
letních	táborech,	ale	i	účastí	na	kontrolních	
dnech	při	stavbě	nové	hasičárny.	Jednotka	
v	 loňském	 roce	 vyjížděla	 celkem	 ke	 113	
událostem.	 Asi	 největší	 a	 nejnáročnější	
mimořádnou	 událostí	 byl	 požár	 v	 areálu	
fa	 Intermont,	 kde	 jednotka	 strávila	 něko-
lik	desítek	hodin	a	zasahovalo	tu	21	členů	
jednotky.	S	tímto	zásahem	se	jednotka	při-
hlásila	 do	 ankety	Dobrovolní	 hasiči	 roku	
2022	a	umístila	se	v	ní	na	3.	místě.	Zde	je	
potřeba	poděkovat	 těm,	kteří	pro	nás	hla-
sovali,	protože	o	umístění	rozhoduje	veřej-
né	hlasování.

Chtěli	 bychom	 poděkovat	 za	 rok	 2022	
všem	 těm,	 kteří	 nás	 podporovali,	 fandili	
nám	 nebo	 jinak	 pomáhali.	 Naše	 činnost	
nepoleví	a	my	budeme	vždy	tam,	kde	nás	
bude	potřeba.	

SDH a JPOII Ždírec n. D.

SDH ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU
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V	 prvním	 měsíci	 roku	 jednotka	 vyjížděla	 na	 žádost	 Krajského	
operačního	střediska	Kraje	Vysočina	k	devíti	mimořádným	udá-
lostem.	Zasahovali	 jsme	u	dvou	požárů	sazí	v	komíně	a	požáru	
čelního	nakladače.	Vyjeli	jsme	také	ke	třem	dopravním	nehodám,	
dvakrát	jsme	otevírali	zabouchnutý	byt	a	v	jednom	případě	jsme	
na	žádost	záchranné	služby	zasahovali	s	přístrojem	AED	(automa-
tický	externí	defibrilátor)	při	resuscitaci	osoby.

První	 tři	 lednové	pátky	 jsme	se	společně	s	 jednotkou	HZS	ze	
stanice	Chotěboř	seznamovali	s	novou	výrobní	halou	CLT	panelů	
ve	společnosti	Stora	Enso,	zde	jsme	byli	seznámeni	s	dokumen-
tací	 zdolávání	 požáru	 celé	 haly,	 protipožárních	 bezpečnostních	
systémů,	technologií,	které	jsou	v	hale	využívány	a	zdroji	hasební	
vody.

Každý	 týden	 také	probíhala	kontrola	provozuschopnosti	 tech-
niky	a	technických	prostředků	ve	výbavě	našich	CAS	dle	služby	
v	jednotlivých	směnách.

Na	naší	druhé	CAS	24	MAN	proběhla	výměna	olejů	a	akumu-
látorů,	které	nám	bohužel	dosloužily.

Byla	provedená	i	oprava	naší	zásahové	stříkačky	PS	12.
V	sobotu	28.	1.	2023	se	devět	našich	členů	společně	s	vedoucí	

mládeže	a	dvěma	děvčaty	z	dorostu	zúčastnilo	kurzu	nazvaného	
,,FATALE“,	který	byl	zaměřen	na	specifika	poskytování	předne-
mocniční	neodkladné	péče	v	odloučeném	nebo	nehostinném	pro-
středí	 s	 improvizačními	 pomůckami.	 Nejprve	 jsme	 si	 poslechli	
a	následně	 vždy	ve	 skupinách	vyzkoušeli	 na	modelových	 situa-
cích	extrakční	techniky	na	krátké	vzdálenosti,	kontrolu	končetino-
vých	a	spojnicových	typů	krvácení,	zprůchodnění	dýchacích	cest,	
diagnostiku	 a	 následnou	 fixaci	 poranění	 trupu,	 zajištění	 oběhu	
a	terapii	 šoku,	 techniky	prevence	hypotermie,	přípravu	pacienta	
na	transport	a	na	závěr	i	samotný	transport	pacienta.

Výjezdy:
7. 1. 2023	 v	10.18	hod	otevření	 rodinného	domu	 (potraviny	na	
sporáku)	ve	Ždírci	n.	D.	Na	místě	spolupráce	s	HZS	Chotěboř.

11. 1. 2023	v	10.47	hod	ohlášen	požár	sazí	v	komíně	v	rodinném	
domě	v	obci	Sobíňov.	Požár	se	obešel	beze	škody.	Na	místě	jsme	
spolupracovali	s	HZS	Chotěboř	a	JSDH	Krucemburk	a	Sobíňov.

12. 1. 2023	v	8.59	hod	ohlášen	požár	kolového	nakladače	v	are-
álu	firmy	ve	Ždírci	n.	D.	Jednotky	provedly	lokalizaci	a	likvidaci	

Činnost JPO II v lednu 2023

požáru	za	pomoci	2	C	proudů	a	pěny.	Škoda	způsobená	požárem	
byla	odhadnuta	na	500	tisíc	Kč.	Jednotka	na	místo	události	vyjela	
s	oběma	CAS,	po	pár	minutách	bylo	naše	druhé	družstvo	z	událos-
ti	prostřednictvím	KOPIS	Kraje	Vysočina	přeposláno	k	dopravní	
nehodě	k	obci	Chotěboř,	dále	na	místě	zasahovala	jednotka	HZS	
Havlíčkův	Brod	společně	s	JSDH	Krucemburk.

12. 1. 2023	v	9.15	hod	jednotka	byla	s	CAS	24	MAN	přeposlána	
z	předchozí	události	k	ohlášené	dopravní	nehodě	dodávky	s	pří-
věsem	na	silnici	 II/345	u	obce	Chotěboř.	Nehoda	se	obešla	bez	
zranění	osob.	Na	místě	jsme	provedli	zabezpečení	místa	nehody	
i	vozidla	proti	dalšímu	pohybu.	Dále	jsme	spolupracovali	na	vy-
proštění	vozidla	z	příkopu	a	zprůjezdnění	komunikace.	Spoluprá-
ce	s	HZS	Chotěboř	PČR	a	specializovanou	firmou.

17. 1. 2023	v	10.43	hod	otevření	bytu	(potraviny	na	sporáku)	ve	
Ždírci	n.	D.	Spolupráce	s	HZS.

18. 1. 2023	v	7.13	hod	na	základě	žádosti	ZZS	Kraje	Vysočina	
jsme	vyjeli	k	poskytnutí	předlékařské	pomoci	s	využitím	AED	do	
příjezdu	ZZS	do	obce	Sobíňov.

23. 1. 2023	v	7.44	hod	ohlášen	požár	sazí	v	komíně	v	obci	Chotě-
boř.	Požár	lokalizován	jednotkou	HZS.	Jednotka	po	cestě	k	zásahu	
prostřednictvím	KOPIS	Kraje	Vysočina	odvolána	zpět	na	základnu.

30. 1. 2023	ve	12.10	hod	jednotka	vyjela	na	ohlášenou	dopravní	
nehodu	nákladního	automobilu	se	zraněním	na	silnici	I/37	k	obci	

SDH ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU



19NASE NOVINY

Dlouhý.	Na	místě	 jedna	zraněná	osoba,	která	byla	z	kabiny	vy-
proštěná	bez	použití	HVZ	a	předána	do	péče	ZZS.	Zajištění	místa	
nehody,	provedení	protipožárních	opatření.	Zamezení	úniku	pro-
vozních	kapalin	a	přečerpání	PHM	z	poškozené	nádrže.	Vyproš-
tění	a	odtah	vozidla	provedla	specializovaná	firma.	Na	místě	jsme	
spolupracovali	 s	HZS	Hlinsko,	Chotěboř,	Havlíčkův	Brod,	ZZS	
a	PČR.
	
31. 1. 2023	v	4.24	hod	ohlášená	dopravní	nehoda	osobního	auto-
mobilu	mimo	komunikaci	na	silnici	I/37	u	obce	Údavy.	Událost	se	
obešla	bez	zranění	osob	i	bez	úniku	provozních	kapalin.	Jednotka	
provedla	vyproštění	vozidla	z	příkopu	lanovým	navijákem.

Další	informace	na	našem	Facebooku	či	Instagramu	Hasiči	Města	
Ždírec	nad	Doubravou.

Za JPO II Erik Urban

SDH KOHOUTOV

Zdravíme	poprvé	v	letošním	roce	a	přejeme	hodně	zdraví	v	novém	roce.

Měsíc	leden	byl	ve	znamení	Tříkrálové	sbírky,	které	se	zúčastnili	i	naši	svěřenci	–	s	flét-
ničkou	a	zpěvem	potěšili	každou	domácnost.	

7.	1.	2023	na	výroční	schůzi	jsme	zhodnotili	uplynulý	rok,	předali	vyznamenání	někte-
rým	členům	sboru	a	naplánovali	akce	na	nadcházející	rok.

3.	2.	2023	jsme	přijali	pozvání	kamarádů	z	JPO	II	na	exkurzi	jejich	nové	hasičárny	a	pro-
hlídku	výjezdového	vozidla	Scania.	Největší	nadšení	bylo	samozřejmě	z	vozidla,	mladí	
hasiči	prolezli	každičkou	škvíru	a	vše	si	osahali.	Byl	to	zážitek	nejen	pro	ně,	ale	i	pro	do-
spělé,	hlavně	tatínky…	Měli	jsme	možnost	zhlédnout	i	videozáznam	z	přímého	výjezdu	
k	požáru.	Musím	upřímně	říct,	že	smekám	před	jejich	prací,	obětavostí	a	celkovou	připra-
veností	k	jakémukoliv	zásahu,	ať	se	jedná	o	požár,	dopravní	nehodu,	záchranu	lidského	
života…	Velký	obdiv	a	respekt…	Ještě	jednou	děkujeme	za	pozvání.

Tento	večer	jsme	zakončili	posezením	u	dortíku	a	kávy/čaje	ve	vedlejší	Kavárně	s	úsměvem.

Vedoucí mládeže Kohoutov

SDH ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU
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Začátek roku 2023 u mladých hasičů

Naši	první	schůzku	v	roce	2023	jsme	strá-
vili	 v	 hasičské	 zbrojnici,	 kde	 především	
mladší	děti	malovaly	obrázky	s	hasičskou	
tématikou.	 Sešla	 se	 nám	 spousta	 pove-
dených	 kreseb,	 které	 odešleme	 na	 OSH	
v	Havlíčkově	Brodě	a	zapojíme	se	 tak	do	
soutěže	 Požární	 ochrana	 očima	 dětí,	 kte-
rou	každoročně	vypisuje	Sdružení	hasičů	
Čech,	Moravy	a	Slezska.	

21.	1.	2023	jsme	s	dorostem	vyrazili	na	
první	 soutěž	 letošního	 roku	–	na	uzlovou	
štafetu	 do	 Svratouchu.	 Jedno	 družstvo	
a	tři	 jednotlivci	 postupně	 vázali	 tesařský	

uzel,	 lodní	 uzel,	 plochou	 spojku	 a	 úvaz	
na	 proudnici.	 Vázalo	 se	 celkem	 na	 pěti	
stojanech	 a	všichni	 na	 to	měli	 dva	poku-
sy.	 Družstvo	 se	 umístilo	 mezi	 dorostenci	
na	druhém	místě,	jednotlivci	pak	obsadili	
páté,	osmé	a	desáté	místo.	Vyvrcholením	
soutěžního	dne	pak	byla	soutěž	vedoucích,	
ve	 které	 i	 oni	 předvedli	 své	 umění,	 jak	
ovládají	vázání	jednotlivých	uzlů.	

V	 sobotu	4.	2.	2023	vyrazili	mladí	ha-
siči	 na	 29.	 ročník	 Memoriálu	 Ladislava	
Dymáčka	 –	 turistického	 pochodu	 Zim-
ním	Podoubravím.	Šli	 jsme	cestou	kolem	

Pobočného	rybníka	přes	Nové	Ransko	do	
Sobíňova,	 kde	 byl	 naším	 cílem	 kultur-
ní	 dům.	Tam	 jsme	 se	 všichni	 občerstvili,	
děti	dostaly	pamětní	listy	a	vypravili	jsme	
se	na	zpáteční	cestu	přes	Březinku	kolem	
studeneckého	hřbitova.	Na	cestu	nám	sví-
tilo	sluníčko,	místy	nám	to	pěkně	klouza-
lo,	místy	jsme	se	pořádně	bořili	do	sněhu	
a	propadali	 se	 do	 zamrzlých	 kaluží.	 Ale	
i	tak	jsme	si	těch	12	km	užili	a	strávili	spo-
lečně	pěkné	sobotní	odpoledne.	

Vedoucí MH

SDH ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU – MLADÍ HASIČI

POZVÁNKA

SDH HORNÍ STUDENEC 

21.	1.	jsme	se	sešli	na	valné	hromadě,	na	které	bylo	přivítání	no-
vých	členů,	ohlédnutí	za	loňským	rokem	a	plán	akcí	na	rok	letoš-
ní.	O	jídlo	se	nám	postaral	Penzion	U	Pecinů.	Děkuji	zástupcům	
města	i	okolních	sborů	za	návštěvu.

SDH	 Horní	 Studenec	 si	 Vás	 dovoluje	 pozvat	 12.	 3.	 od	 10	 do	
15	hodin	na	jarmark	s	jarní	a	velikonoční	tématikou.	Pro	děti	bude	
připraven	dětský	koutek.	Občerstvení	zajištěno.

Srdečně zveme.   Za SDH Horní Studenec Jana Culková 
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VETERÁNSKÝ nohejbalový turnaj trojic Ždírec nad Doubravou, odehrán 28. 1. 2023

Účast	11	trojic	hráčů	ze	širokého	okolí.	Podařilo	se	udržet	vysokou	herní	úroveň	turnaje	díky	hráčům	s	ligovou,	krajskou	a	okresní	
zkušeností.	Sportovně/kulturní	vystoupení	předvedla	singl	twirlerka	Ždírce	nad	Doubravou	Markéta	Adamová.

Poděkování	za	podporu	nohejbalu	v	Ždírci	nad	Doubravou	a	celého	sportovního	klubu	Tatran	patří	Městu	Ždírec	nad	Doubravou.	Děkuje-
me	i	vedení	Tatranu.	Zvláště	pak	děkujeme	VZP,	která	přispěla	do	cen	pro	33	hráčů.	Za	pomoc	a	organizaci	turnaje	samého	děkujeme	i	paní	
Zdeně	Lédlové	a	p.	Janu	Kolbabovi.	Za	výrobu	a	dodání	netradičních	medailí	patří	dík	i	p.	Standovi	z	Kněžic.	(www.drevenepredmety.cz).

Plánován	je	dvoudopadový	turnaj	trojic,	dne	18.	3.	2023	ve	Sportovní	hale	ZŠ	Ždírec	nad	Doubravou.	

Na	další	sportovní	akce	se	těší	hráči	nohejbalového	oddílu	Tatran	Ždírec	nad	Doubravou.
Za oddíl Mirek Ilich

PREZENČNÍ LISTINA TÝMŮ: POŘADÍ v turnaji

1.	PLÁCALOVÉ	VLAŠIM Krunert	Tomáš	a	Radek,	Dibelka	Míra 3.	místo

2.	AMATEŘI	JIHLAVA Straka	Jan,	Průcha	Kamil,	Sobotka	Marcel 1.	místo

3.	VILÉMOV Suchomel	Jiří,	Žaloudek	Václav,	Forejt	Luboš 11.	místo

4.	POLNÁ Kunswohl	Luboš,	Krejčí	Richard,	Frolík	Jan 5.	–	8.	místo

5.	DYNAMO	PARDUBICE Kopáček	Roman,	Hájek	Roman,	Roessler	Tomáš 5.	–	8.	místo

6.	OLEŠNICE Zimmermann	Josef,	Stojan	Jiří,	Císař	Bohuslav 5.	–	8.	místo

7.	TATRAN	–	KOLBY	team Kolbaba	Jan,	Vymetal	Petr,	Bacík	Pavel 2.	místo

8.	TŘI	ŠVAGŘI	Hamry	nad	Sázavou Cikrle	Čestmír,	Štohanzl	Petr,	Flesar	Zdenek,	Flesar	Mirek 10.	místo

9.	HLINSKO Popelka	Josef,	Hoffer	Tomáš,	Brožek	Petr 9.	místo

10.	MAJLANT Šlor	Robert,	Trojan	David,	Balon	Laďa 4.	místo

11.	TATRAN	Ždírec	nad	Doubravou Fiedler	Roman,	Tkadlec	Libor,	Ilich	Mirek 5.	–	8.	místo

Tatran	Ždírec	nad	Doubravou	 https://tatran.zdirec.cz/nohejbalovy-oddil/novinky/

Foto	a	video	z	turnajů	a	OPHB	 https://noheczdirec.rajce.idnes.cz/

TATRAN ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU NOHEJBAL

1. místo – Amateři Jihlava 2. místo – Kolby team
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Přehled koncertů a přednášek za rok 2022

Rozhodli	 jsme	 se	 při	 fungování	Kavárny	
s	úsměvem	založit	spolek,	který	by	orga-
nizoval	hudební	koncerty	a	občasné	před-
nášky	na	 jakékoli	zajímavé	 téma.	V	 roce	
2022	se	nám	podařilo	zorganizovat	něko-
lik	 hudebních	 koncertů.	 Hráli	 tu	 konzer-
vatoristé	z	Brna	v	čele	s	Jitkou	Břízovou,	
která	má	se	svými	kořeny	k	našemu	městu	

velmi	vřelý	vztah.	Jazzové	seskupení	The	
Half,	 které	 je	 složené	 taktéž	z	konzerva-
toristů,	a	ve	kterém	hraje	na	bicí	nástroje	
rodačka	 z	 našeho	 města	 Lenka	 Titzová,	
o	 které	 v	hudebním	 světě	 ještě	 rozhodně	
uslyšíme.	V	létě	nás	navštívila	také	popu-
lární	trojice	Hangover	z	Velkého	Meziříčí,	
jejíž	 repertoár	 se	 skládal	 z	 interpretace	

populárních	 skladeb	 současné	
hudební	 scény.	 Každý	 rok	 na	
Vánoce	 u	nás	 nesmějí	 chybět	
hudebnice	 a	 jejich	 smyčcové	
Family	Trio	ze	Sobíňova.	Dále	
Jazz	 band	 Erwina	 Schrödin-
gera	 z	 Broumovského	 výběž-
ku	 doplnil	 pestrou	 žánrovou	
mozaiku	 o	 jazzové	 standardy	
v	 zajímavém	 provedení.	 Zají-
máme	 se	 o	 všechny	 žánry,	 tak	
jsme	 nemohli	 vynechat	 lido-
vé	 písně	 a	dechovky	 v	 podání	
velmi	 talentovaného	 šestnácti-
letého	 akordeonisty	 Františka	
Trávníčka	 z	Vojnova	 Městce.	
V	 rámci	 spolku	 se	 také	 snaží-
me	sami	„muzicírovat“	a	dávat	
dohromady	muzikanty	z	okolí.	
Minulý	 rok	 s	 námi	 hostovala	
Adélka	 Bezoušková	 z	 neda-
lekého	 Vyhnálova,	 která	 nyní	
studuje	 hru	 na	 příčnou	 flétnu	
v	 Bruselu.	 Pokud	 nám	 v	létě	

přálo	počasí,	 snažili	 jsme	se	hudební	 se-
tkání	 realizovat	 venku,	 ve	 zbylých	 měsí-
cích	v	kavárně,	což	mělo	také	své	kouzlo.	
Povedlo	se	nám	také	zorganizovat	několik	
zajímavých	přednášek	Marcely	Němcové	
na	téma	osobního	rozvoje	a	Jany	Sekven-
cové	s	přiblížením	Kraniosakrální	terapie,	
což	v	nás	zanechalo	dlouho	trvající	pozi-
tivní	nádech.	Na	rok	2023	máme	připrave-
no	opět	spoustu	koncertů,	a	budeme	rádi,	
když	Vás	některé	také	zaujmou.	

Informace	a	rezervace	na	tel.:	777	602	665	
nebo	na	emailu	martin.briza@email.cz

Těšíme	se	na	Vás.

Spolek „Pikulka pro dobrou hudbu“ 

Naše	 organizace	 „Centrum pro neslyšící 
a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.“,	 po-
skytuje	 doplňkové	 služby	 spojené	 s	 užíváním	
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:

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

CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ KRAJE VYSOČINA

SPOLEK „PIKULKA PRO DOBROU HUDBU“ 
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TATRAN Ždírec – zimní soustředění

Za	výborné	zimní	soustředění	starších	žáků	a	starších	přípravek	v	do-
mácích	podmínkách	musíme	poděkovat	Městu	Ždírec	nad	Doubra-
vou,	Bowling	baru	Ždírec,	Restauraci	DIPP	a	panu	Klepetkovi.

Tatran Ždírec nad Doubravou

SPOLEK „PIKULKA PRO DOBROU HUDBU“  

SPORTOVNÍ OKÉNKO TATRAN ŽDÍREC N. D.
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Cvičení pro starší ženy Zdravotnické školení pro cvičitele a cvičitelky

Hodina žákyň ASPV s gymnastickými míči

SPV

V	oboru	ASPV	ve	Ždírci	nad	Doubravou	se	každé	pondělí	a	čtvrtek	
od	18.00	do	19.00	koná	cvičení	pro	starší	ženy	v	tělocvičně	zdejší	
základní	školy.	Cvičení	je	přizpůsobeno	schopnostem	a	potřebám	
účastnic,	zaměřuje	se	především	na	pohyblivost.	Cvičení	je	bezpeč-
né	a	má	také	sociální	aspekt,	který	může	vést	k	vytvoření	nových	
přátelství.	 Je	 to	 skvělá	 příležitost	 nejenom	 pro	 starší	 ženy,	 které	
chtějí	zlepšit	svou	kondici	a	užívat	si	aktivního	životního	stylu.

Přijďte	si	s	námi	zacvičit,	budeme	se	na	Vás	těšit.
Cvičitelky ASPV

Dne	3.	2.	2023	se	v	Kavárně	s	úsměvem	uskutečnilo	zdravotnické	
školení	pro	naše	cvičitele	a	cvičitelky.	Školení	vedl	zkušený	zdra-
votník	Radim	Fousek,	který	pracuje	na	záchranné	službě	v	Chotě-
boři.	Jeho	cenné	rady	a	znalosti	nám	pomohou	lépe	se	připravit	na	
různé	situace,	které	mohou	při	našich	hodinách	tělocviku	nastat.	

Děkujeme	Radimu	Fouskovi	 za	 jeho	 skvělé	 školení	 a	věříme,	 že	
nabyté	znalosti	nám	pomohou	zajistit	bezpečnost	při	 sportovních	
aktivitách.

Tým cvičitelů a cvičitelek ASPV

SPV – ženy INZERCE

INZERCE
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INZERCE



26 NASE NOVINY



27NASE NOVINY



Knihovnické hrátky, str. 2 Lyžařský kurz ZŠ, str. 11

Naše noviny – periodický tisk územního samosprávného celku. Měsíčník občanů Ždírce nad Doubravou a místních částí. Vydává Město Ždírec nad Doubravou, 
Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou, IČ: 00268542. Redakční rada: Anna Horáková (hlavní jazyková korektura), Jana Uchytilová, Dana Vavroušková, 
Ing. Nela Niklová, Mgr. Hana Lédlová (počítačový přepis, inzeráty). Předseda: Zdena Lédlová (počítačový přepis). Podepsané články vyjadřují názory autorů 
a nemusí být totožné se stanoviskem redakce a vydavatele. Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat, tiskové chyby vyhrazeny. Adresa 
redakce: MÚ Ždírec n. D., Školní 500, 582 63 Ždírec n. D., tel.: 569 694 620, e-mail: knihovna@zdirec.cz; mesto@zdirec.cz. Elektronický archiv NN: 
http://www.zdirec.cz/. Evidenční číslo MK ČR E 22668. Náklad 1340 výtisků. 
Grafická úprava, sazba a tisk Unipress Žďár n. S. Uzávěrka příštího čísla 13. 3. do 15.00 hodin 2023

FOTOOKÉNKO

Nohejbal Ždírec n. D. singl twirlerka, str. 21

SDH Kohoutov, str. 19 SDH Kohoutov, str. 19 

Nohejbal Ždírec n. D. – veteráni, str. 21


