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MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA HAVLÍČKŮV KRAJ SLAVÍ 15 LET OD ZALOŽENÍ
Místní akční skupina (MAS) Havlíčkův
kraj byla založena jako obecně prospěšná
společnost 8. března 2006 s cílem podpořit rozvoj venkovského regionu v daném
území na principech partnerství mezi neziskovým a ziskovým sektorem a místními samosprávami. Cílem MAS je přispět
k rozvoji a spolupráci v regionu MAS
Havlíčkův kraj, o.p.s., podpora rozvoje
malého a středního podnikání, zlepšení
kvality života v regionu a zvýšení jeho
přitažlivosti, podpora rozvoje cestovního
ruchu a agroturistiky a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví regionu.
V současné době má MAS 105 členů.
Zahrnuje v sobě 64 samosprávných obcí,
z nichž 43 obcí leží v okrese Žďár nad Sázavou, 17 obcí v okrese Havlíčkův Brod
a 4 obce v okrese Chrudim. MAS zaujímá rozlohu 710 km2 a má více jak 59 tis.
obyvatel.

Schůze MAS 2021

V programovém období 2007–2013 dostala MAS k dispozici 31 mil. Kč, které byly
rozděleny do 58 projektů z Programu rozvoje venkova.
V programovém období 2014–2020 bylo
celkové čerpání dotací z fondů EU a národních veřejných fondů na nové výzvy
120,4 mil. Kč. Jednalo se čerpání dotací
v integrovaném regionálním programu
(IROP), v programu rozvoje venkova
(PRV), v operačním programu zaměstnanost (OP zaměstnanost) a v operačním
programu životního prostředí (OPŽP).
MAS se také aktivně podílí na kulturně-společenských aktivitách v kraji (Zelené
srdce Česka, vydání zdravé kuchařky, Bez
stromečku nejsou Vánoce, Čistou řeku Sázavu a Oslavu…).

Školení MAS, Podmoklany 2011
Děkuji všem 12 zakladatelům, kteří před
15 lety MAS Havlíčkův kraj založili,
hlavně Ing. Jiřímu Uchytilovi a panu Janu
Martincovi.

Děkuji paní Jaroslavě Hájkové, všem zaměstnancům MAS a členům orgánů MAS
za práci pro náš region.
Ing. Bohumír Nikl, předseda správní rady

PODPOŘENÉ PROJEKTY Z MAS HAVLÍČKŮV KRAJ VE ŽDÍRCI N. D.

Za období od roku 2007 do roku 2013
bylo podpořeno ve Ždírci nad Doubravou
a jeho místních částech celkem 10 projektů. V tomto období se čerpalo z Programu
rozvoje venkova (PRV). Na tyto projekty
se získalo 5 520 679 Kč z dotací MAS
Havlíčkův kraj. Jednalo se např. o přístavbu MěÚ, nástavbu mateřské školy,

opravu pomníku padlých na náměstí, opravu schodů u kostela v Horním Studenci.
Za období od roku 2014 do roku 2020 byly
podpořeny 4 projekty. V tomto období se
čerpalo z Operačního programu IROP,
Zaměstnanost, Životní prostředí a Programu rozvoje venkova. V tomto období se
na projekty získalo celkem 7 900 213 Kč

z dotací. Jednalo se o výstavbu cyklostezky v ul. Chotěbořské, nákup elektromobilu
pro pečovatelskou službu, vybudování přechodu pro chodce na Kohoutově a výsadba
stromové aleje nad Horním Studencem.
Ing. Bohumír Nikl
starosta

Projekty realizované s podporou MAS Havlíčkův kraj 2018–2020
Podpořený projekt
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Rok realizace

Celkové náklady

Kč

Dotace MAS
Havlíčkův Kraj Kč

Přechod pro chodce Kohoutov

2018

537 956

349 671

Elektromobil pro pečovatelskou službu

2019

1 368 000

1 299 000

Cyklostezka v ulici Chotěbořská

2020

7 934 000

5 775 000

Alej nad Horním Studencem

2020

560 638

476 542

Alej Studenec

Přechod Kohoutov

Cyklostezka Chotěbořská

Elektromobil slouží DPS
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SPOLEČNÉ AKCE A PREZENTACE MAS

Karel Havlíček Borovský nar. 31. 10. 1821
v Borové, dnešní Havlíčkově Borové,
český básník, novinář a politik.

MAS Havlíčkův kraj neslouží pouze na
rozdělování peněz, jde nám také o to,
abychom dokázali pěstovat v našem regionu společnou sounáležitost. Až do roku
2020 jsme alespoň jednou za rok zorganizovali nebo se spoluúčastnili na některé
akci v regionu. Tuto snahu nám však překazil covid-19 a nouzový stav. Po dobu
existence MAS jsme spolupořádali např.
Dny MAS, 11. ročníků vánoční výstavy
stromečků s názvem „Bez stromečku nejsou Vánoce“. Ta jedenáctá byla právě ve
Ždírci nad Doubravou. Jakmile to situace
dovolí, bude 12. ročník v Sobíňově. Jedna
výstava v Přibyslavi byla i velikonoční –
„Hody, hody, doprovody …“. Na projekty
uskutečněné přes MAS se přijela podívat
také delegace z Finska, pořádali jsme
různé semináře, setkání starostů, Čistou
řeku Sázavu a Oslavu aj.

Vydali jsme informační materiál o obcích
Havlíčkova kraje a o realizovaných projektech a tři díly brožury, která propaguje
regionální výrobce z našeho území. Na
podporu turistického ruchu jsme s MAS
Hlinecko zdárně realizovali projekt spolupráce „Poznejte zelené srdce Česka“ – obsahoval knihu pověstí ze Žďárských vrchů,
puzzle, stolní rodinnou hru a pexeso.
Veškeré informace o nás naleznete na
www.havlickuvkraj.cz.
Spolupracujeme s MASkami z Kraje Vysočina, účastníme se celostátních setkání
a seminářů.
Pro představu o našich akcích zveřejňujeme několik fotografií z archívu MAS.
Jaroslava Hájková
ředitelka Havlíčkův kraj, o.p.s.

Hody, hody, doprovody, Přibyslav 2011

Den MAS Modlíkov 2012

Křižánky 2013

Prezentační akce MAS v Havlíčkové Borové 2012
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SPOLEČNÉ AKCE A PREZENTACE MAS

Křižánky 2013

Klimatour 2014

Stromečky v Kameničkách 2014

Čistá řeka Sázava Hamry nad Sázavou 2014

Den MAS Polnička 2015

Bez stromečku nejsou Vánoce, Ždírec nad Doubravou 2019

Rozhovor s panem Janem Martincem, jedním ze zakladatelů místní akční skupiny
Jak a kde se zrodila myšlenka založit
místní akční skupinu (MAS)?
S myšlenkou využití peněz na rozvoj venkova z prostředků Ministerstva zemědělství přišel ředitel Zemědělské a.s. Krucemburk Ing. Jiří Uchytil, člen rady města.
Informaci o podmínkách čerpání peněz
4

získal na MZ, kde působil v poradním
orgánu ministra. Možnost získání financí
z dalších zdrojů mě nadchla a společně
s Ing. Uchytilem a dotačním poradcem
panem Zdeňkem Chládem jsme zahájili
jednání o založení místní akční skupiny
(MAS).

Kdo byli zakladatelé?
Podmínkou pro založení MAS bylo založit obecně prospěšnou společnost, jejímiž
členy budou obce s celkovým počtem obyvatel nad 10 tisíc, územně propojené. Vytipovali jsme několik okolních obcí a vyjeli jednat o založení MAS. Nejprve do
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MAS HAVLÍČKŮV KRAJ
Přibyslavi, Havlíčkovy Borové a poté do
Krucemburku, Vojnova Městce a Modlíkova s nabídkou na spolupráci obcí, spolků
a podnikatelů na komunální úrovni. Myšlenka se vedení obcí líbila a po získání některých podnikatelů a spolků pro naši věc
byly podmínky pro založení MAS splněny.
To vše se odehrálo v době zhruba dvou
týdnů. „Otců zakladatelů“ bylo celkem 12.
Proč název „Havlíčkův kraj“?
Hledali jsme název, který by nás všechny
nějak spojoval. Napadlo mě využít jméno
Karla Havlíčka Borovského, který cestoval
po této části Vysočiny a většinu obcí za
svého života navštívil, a název Havlíčkův
kraj byl na světě.

Co bylo cílem MAS? Co jste očekávali
od jejího založení?
Cíl byl jasný. Získat pro venkov další peníze na rozvoj infrastruktury a zvelebení
obcí a zlepšení vybavení firem. To se také
ke spokojenosti všech podařilo.
Vzpomínáte si, na jakém území MASka
působila v počátcích svého vzniku a na
jakém území působí nyní?
Působnost byla dána katastrálním územím
šesti zakládajících obcí. Dnes je rozloha
MAS několikanásobně větší, odpovídající
rozloze pětašedesáti současných členských
obcí z okresů Havlíčkův Brod, Žďár nad
Sázavou a Chrudim.

V čem vidíte přínos organizace MAS
pro území jednotlivých obcí?
Přínosem je zisk finančních prostředků za
uplynulých 15 let činnosti MAS v řádech
milionů, a to nejenom do obecních rozpočtů, ale i pro rozvoj podnikatelů, kulturních zařízení a ve prospěch a pro rozvoj
spolkové činnosti na území MAS.
Co MASce přejete do budoucna?
Co přát do budoucna? Dostatek zdrojů na
financování projektů, zapálené a pracovité zaměstnance MAS, kteří budou umět
dobře využívat nabízené peníze, a pro věc
nadšené představitele Místní akční skupiny Havlíčkův kraj.
Jaroslava Hájková,
ředitelka Havlíčkův kraj, o.p.s

15 let trvání MAS z pohledu zakladatele – žadatele
Když mě někdy na podzim roku 2005 oslovil, plný nadšení, bývalý starosta města Jan
Štefáček s tím, že vzniká síť organizací na
celonárodní úrovni, přes kterou bude možné čerpat evropské peníze, nevěděla jsem
o tom zhola nic. Ale protože doba byla
hektická a peníze žádné, přidala jsem se
k němu a připojili jsme se k dalším okolním obcím a organizacím, které MASku založily. Stali jsme se také členy první správní
rady. Začátky opravdu nebyly jednoduché,
trvalo poměrně dlouhou dobu, než byla
vyhlášena první výzva a mohly se podávat
první žádosti o dotace. Ale naše víra, že se
to povede, a hlavně úsilí pana Martince a
poradenské firmy pana Chláda, se vyplatily,
a my jsme mohli přihlásit naše projekty.

S jakou naivitou jsem se sama pustila do
vyplňování žádosti snad ani nebudu popisovat. Dnes bych tuto práci s radostí přenechala profesionálům, ale nezištně mi tehdy
poradil pan Chlád a paní Hájková a všechno dobře dopadlo. V roce 2009 jsme se
díky podpoře ze strany MAS i souhlasu
s dofinancováním projektu ze strany zastupitelstva města mohli pustit do velké akce
– rekonstrukce elektroinstalace v Kulturním domě Přibyslav.
V několika předešlých letech se již začalo nad naším kulturním stánkem smrákat. Revizní zprávy ohledně elektrických
rozvodů v budově bývaly již s vykřičníkem, na větší opravy nebyly peníze. Díky
dotaci jsme získali nejen nové rozvody

v celé budově, ale i novou zvukovou kabinu s technickým vybavením na úrovni,
divadelní osvětlení a zvukové zařízení pro
kinotechniku. Bude to letos již 12 let, ale
vše bezchybně slouží dodnes a doufám, že
po covidové epizodě, kdy máme kulturní
dům pro veřejnost téměř rok zavřený, bude
sloužit i nadále.
Velké díky patří všem, kteří měli před
15 lety odvahu a pustili se do založení
MAS Havlíčkův kraj, vytrvali i přes všechny byrokratické překážky a pokračovali
v její činnosti až do současnosti.
Za KZM Přibyslav Zdeňka Valnerová

Ohlédnutí za 15letým působením MAS (místní akční skupiny) Havlíčkův kraj
Patnáct let od založení je v životě neziskové organizace docela dobrou příležitostí
k oslavě. Jenomže máme kvůli covid-19
nouzový stav, je zakázáno se shromažďovat, hospodu nám neotevřou a na veřejnosti je zakázáno zpívat. Nezbylo nám tedy
nic jiného, než zavzpomínat a podělit se
s vámi o naše malé výročí prostřednictvím
stránek v novinách.
8. března 2006 se sešlo 12 zakladatelů
a založilo obecně prospěšnou společnost
Havlíčkův kraj, o.p.s. Do svého názvu si
zvolili jméno Karla Havlíčka Borovského,
který k našemu regionu neodmyslitelně
patří a od jehož narození v letošním roce
uplyne 200 let. Vznik MAS nebyl tak jednoduchý, jak by se na první pohled mohlo
NASE NOVINY

zdát. Dva roky probíhaly administrativní přípravy a nebýt tehdy vysokého pracovního nasazení bývalého starosty pana
Martince, pana Ing. Uchytila a ostatních
nadšenců, nevím, zda by vůbec nezisková organizace tohoto zaměření vznikla.
Za pomoci poradenské firmy do dvou let
spatřila světlo světa naše integrovaná strategie území. Snaha byla završena v dubnu
2008, kdy jsme byli vybráni mezi prvními 48 MAS a získali finanční prostředky
z programu LEADER 2007–2013.
S rozjezdem naší kanceláře pomohlo
Město Ždírec nad Doubravou, které věřilo v dobrou věc! Na rok jsem našla azyl
v jedné garsonce v pečovatelském domě,
po roce se sice kancelář přestěhovala do

Havlíčkovy Borové, ale sídlo MAS zůstalo
oficiálně ve Ždírci nad Doubravou. Dodnes vzpomínám na začátky ve Ždírci moc
hezky. Poznala jsem mnoho dobrých lidí,
koho jsem potkala, s tím jsem se pozdravila, usmívali jsme se na sebe a zaměstnanci
z Městského úřadu a Kulturního zařízení
města mě „vzali“ jako bych k nim odjakživa patřila.
S prvním rozdělováním peněz do území
jsme začali na podzim roku 2008. Dotační
období mělo být ukončeno v roce 2013,
ale „úřednický šiml“ se vzepjal a některé
projekty se dokončovaly až v roce 2015.
To už se „rozjíždělo“ čerpání z peněz určených na období 2014–2020. Mezitím
vším se také rozrůstalo území, na kterém
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MAS HAVLÍČKŮV KRAJ
MAS působila. Začínalo 12 zakladatelů,
působili jsme na území 14 obcí a až do
roku 2012 jsme tento počet drželi. Pak se
k nám začaly přidávat další a další obce,
ze čtrnácti jich rázem bylo 64. Neustále
jsme v kanceláři „vyzobávali“ statistické
údaje do naší další strategie. Zažádali jsme
o kontrolu standardů naší Společnosti. Podali jsme na Ministerstvo pro místní rozvoj
(MMR) naši novou integrovanou strategii.
Podařilo se a jako sedmnáctá MAS z České republiky jsme v roce 2016 obdrželi
akceptační dopis s vyčíslením finančních
prostředků, které můžeme do konce roku
2020 rozdělit. A protože zase zasáhlo
něco, co jsme neočekávali, prodlužuje se
čerpání těchto peněz až do roku 2023.
A opakuje se to, co už jsme zažili. Na
podzim roku 2020 jsme prošli novou standardizací, přidala se k nám ještě jedna obec.
Působíme tedy na území 65 obcí. Připravu-

jeme novou strategii, vyzobáváme statistické údaje, připravujeme se na žadatele, ale
musíme dokončit to rozdělané. Když mluvím s někým, kdo nikdy nic nečerpal, tak si
připadám, že hovořím cizí řečí a dotyčný si
musí myslet, že jsem se pomátla a používám
slova, která se v běžném životě nepoužívají.
Ale nestěžuji si. Každé zaměstnání má své
pro a proti a já jsem moc ráda, že jsem dostala příležitost být na MASce. Mám radost,
když se práce daří, když můžeme někomu
pomoci, když vidím, že podpořený projekt
funguje. Pokud půjde všechno hladce, tak
bychom mohli první výzvy z nového období 2021–2027 vyhlašovat v prvním pololetí
2022. Předtím nám ale musí Ministerstvo
pro místní rozvoj schválit opět novou strategii.
Získat finanční pomoc prostřednictvím
dotací není v naší republice jednoduchá
záležitost. MASky jsou příležitostí i pro

drobné a menší žadatele, zemědělce, řemeslníky, kteří za sebou nemají odborné
firmy zajišťující administraci žádosti o dotaci a následnou realizaci a s naší pomocí
získají tolik potřebnou podporu pro své
projektové záměry. Z takové práce mám
dobrý pocit a každému žadateli získané
finanční prostředky ze srdce přeji.
Děkuji všem členům orgánů MAS a také
všem zaměstnancům, že svědomitě napomáhají zdárnému pokračování toho, co
před 15 lety „otcové zakladatelé“ začali.
Přála bych si, aby MASka žila minimálně dalších 15 let a mohli jsme si všichni
společně říci, že Havlíčkův kraj je „Region
spokojeného života pro všechny“.
Jaroslava Hájková
ředitelka Havlíčkův kraj, o.p.s.

Kolik MASka přinesla dotačních peněz do území?
Čerpáno z Programu rozvoje venkova (PRV) – období 2007–2013
(V tomto období se peníze čerpaly pouze z PRV.)
Název opatření

Výše dotace v Kč

Podpora rozvoje zemědělských podniků

Za období od roku 2007 do roku
2013 jsme mezi 58 projektů rozdělili přibližně 31 mil. Kč. Ve
Ždírci nad Doubravou a jeho
místních částech bylo podpořeno celkem 10 projektů, na které
připadlo 5 520 679 Kč v dotacích.

5 000 000

Podpora lesnictví

500 000

Podpora drobného podnikání v MAS Havlíčkův kraj
Zlepšení kvality života v regionu Havlíčkův kraj
Cestovní ruch – záruka prosperity

1 600 000
17 700 000
700 000

Kulturní a historické dědictví – bohatství regionu Havlíčkův kraj

4 500 000

Podpora společenských funkcí lesa

1 000 000

Celkové částky čerpání dotací v období 2014–2020
(Operační programy IROP, Zaměstnanost, Životní prostředí a Program rozvoje venkova.)
Název opatření

Výše dotace
v Kč

Název opatření

Výše dotace
v Kč

Žďár nad Sázavou

39 428 313

Hodíškov

2 995 800

Svratouch

956 498

Ždírec nad Doubravou

20 032 509

Žižkovo Pole

2 625 000

Bohdalov

930 553

Přibyslav

16 244 135

Nové Veselí

1 495 893

Sobíňov

819 540

Název opatření

Výše dotace
v Kč

Velká Losenice

7 759 800

Obyčtov

1 400 778

Havlíčkova Borová

469 550

Krucemburk

6 133 261

Vojnův Městec

1 196 675

Sněžné

232 466

Křižánky

5 505 750

Vatín

1 124 603

Kameničky

4 941 041

Svratka

1 091 836

Fryšava pod
Žákovou horou

211 750

Ostrov nad Oslavou

3 531 722

Česká Bělá

1 027 450

Pohled

179 100

K 31. 12. 2020 v období 2014–2020 bylo do území rozděleno 120 334 023 Kč.
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NA AKTUÁLNÍ TÉMA
Tříkrálová sbírka 2021 on-line stále probíhá
Tříkrálová sbírka letos ve Ždírci nad Doubravou vynesla 35 257 Kč.
Sbírka probíhá až do 30. dubna 2021 v on-line prostoru na internetu.
Pokud byste chtěli přispět do Tříkrálové sbírky, je to stále ještě možné, na internetu
www.trikralovasbirka.cz nebo převodem na účet: 66008822/0800, VS: 77705004.
Využít můžete i rychlou QR platbu přes bankovnictví v mobilním telefonu:
Přispět můžete i pomocí DMS.
Pošlete DMS ve tvaru DMS KOLEDA 30 nebo DMS KOLEDA 60 nebo DMS KOLEDA 90 na číslo: 87 777
Ing. František Němec, místostarosta

VČELKA sociální služby o.p.s. v Hlinsku
VČELKA sociální služby o.p.s. otevírá
nové středisko v Hlinsku, které naleznete na adrese Adámkova třída 190, 539 01
Hlinsko. Organizace byla založena v roce
2010. Od roku 2018 se stala součástí
sdružení pečujících organizací Včelka,
která působí v sedmi krajích ČR. Za rok
2019 VČELKA celkem poskytla služby
960 uživatelům v rozsahu 84 688 hod.

Tým Včelky je složen z terénních pracovníků v sociálních službách, kteří klientům
pomáhají s osobní hygienou, s oblékáním
a svlékáním oblečení, s přípravou a podáním jídla a pití, se zajištěním chodu jejich
domácnosti. Dále nabízíme také podporu
a pomoc při procvičování paměti a dalších kognitivních funkcí (koncentrace,
pozornost, rychlost myšlení, řečové funkce, schopnost učinit rozhodnutí, schopnost
pochopení informací), nácvik jemné motoriky, procvičování dolních končetin a pomoc při nácviku chůze.

porovali, popř. rozvíjeli zachovanou míru
soběstačnosti konkrétního klienta.

Rozsah sjednaných služeb vždy vyplývá
z individuálních schopností a možností
klienta tak, aby byly zajištěny jeho potřeby, ale zároveň tak, abychom stále pod-

Za VČELKA sociální služby, o. p. s.

Cena za poskytnutou hodinu péče je
130 Kč. Klient hradí pouze čas, který u něj
pečovatelka stráví, nikoli čas, který stráví
na cestě za ním.
V případě zájmu o naše služby kontaktujte
vedoucí střediska na
tel. čísle +420 601 152 605
nebo na emailové adrese:
vareckova@pecevcelka.cz.

Bc. Adéla Vařečková, vedoucí střediska

Společnost Včelka sociální služby je registrovaným poskytovatelem terénních
služeb. Jejím hlavním cílem je poskytovat terénní sociální služby tak, aby klienti
mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí a mohli udržovat sociální
vazby se svým okolím. Pomoc, podpora
a péče vychází z individuálních potřeb
klientů, zaměřuje se na podporu jejich
samostatnosti a neprohlubuje závislost na
sociální službě.
Včelka sociální služby poskytuje pečovatelskou službu, osobní asistenci a sociálně
aktivizační služby. Aby bylo možno zajistit
v domácím prostředí plný komfort klienta,
jsou služby poskytované v případě osobní
asistence nepřetržitě a v případě pečovatelské služby celoročně včetně sobot, nedělí a svátků v intervalu od 7.00 do 20.00
hodin. Služby jsou poskytovány v přilehlých městech a obcích ve vzdálenosti do
20 km od Hlinska.
NASE NOVINY

VČELKA sociální služby – služební auto
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
VÝBĚR ZE ZÁPISU
Z 61. SCHŮZE RADY MĚSTA
KONANÉ 20. 1. 2021
Žádost o dotaci od MMR – Rekonstrukce a modernizace knihovny
Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci od MMR z podprogramu Podpora
obcí s 3001 – 10000 obyvateli na projekt
„Rekonstrukce a modernizace knihovny“.
Žádost o dotaci od MO – Oprava pomníku na Rudě
Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby
od Ministerstva obrany v rámci programu
ISPROFIN č. 107 290 „Zachování a obnova historických hodnot I“. Předpokládaná
cena opravy je 187 tis. Kč. Výše dotace
bude 149 tis. Kč.
Žádosti o dotace – Fond Vysočiny
Rada města schvaluje podání žádostí o dotaci z Fondu Vysočiny z programu:
1) Sportoviště 2021 pro nákup tribuny ve
sportovním areálu u školy,
2) Odpady 2021 pro investice do odpadového systému,
3) Obnova venkova Vysočiny 2021 pro
opravu cest v místní části,
4) Cyklodoprava a cykloturistika 2021 na
projekt cyklostezky do Údav,
5) Bezpečná silnice 2021 na výstavbu čekárny u hřbitova,
6) Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2021,
7) Infrastruktura cestovního ruchu 2021
na zimní lyžařské stopy.
Investiční činnost
Rada města:
1) schvaluje cenovou nabídku na nátěr
střešní plechové konstrukce na víceúčelovém domě č. p. 119 Ždírec nad
Doubravou, kterou předložila firma Milan Jáger, Krucemburk. Cena za dílo je
138 600 Kč,
2) schvaluje cenovou nabídku instalace a montáže kamerového systému ve
městě Ždírec nad Doubravou, kterou
předložila firma OK COMP s.r.o. Cena
za dílo je 113 649 Kč včetně DPH,
3) schvaluje cenovou nabídku na provedení
strojního podřezání vlhkého zdiva s vložením izolace pro zamezení průniku vlhkosti vnitřním zdivem na objektu v Horním Studenci č.p. 70, kterou předložila
firma Jirout a Říha s.r.o., Lázně Bohdaneč. Cena za dílo je 102 658 Kč bez DPH.
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Vlajka pro Tibet
Rada města projednala žádost Spolku
Lungta a rozhodla, že město Ždírec nad
Doubravou se připojí k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a vyvěsí 10. března
2021 tibetskou vlajku na budově radnice.
Parkování vozidel na chodnících a veřejné zeleni
Rada města:
1) projednává informaci o špatném parkování vozidel, především stání automobilů na chodnících a veřejné zeleni, které
není v souladu se zákonem o silničním
provozu č. 361/2000 Sb.,
2) pověřuje starostu jednáním s Městskou
policií Chotěboř na opakovaných kontrolách stání automobilů na chodnících
a na veřejné zeleni.

VÝBĚR ZE ZÁPISU
Z 62. SCHŮZE RADY MĚSTA
KONANÉ 4. 2. 2021
Cenová nabídka pro veřejnou zakázku
– Stavební úpravy MK K Doubravce
Rada města:
1) schvaluje cenovou nabídku přípravy
zadávací dokumentace k výběrovému
řízení a vedení VŘ zakázky „Stavební
úpravy MK K Doubravce“, kterou předložil Svazek obcí Podoubraví. Cena za
služby je celkem 8 000 Kč. Pověřuje
starostu podpisem objednávky.
Příkazní smlouva č. 2020049 pro projekt „Chodník Nové Ransko“
Rada města:
1) schvaluje cenovou nabídku – zpracování žádosti o dotaci, zadávací dokumentace, organizace zadávacího řízení,
správy žádosti o dotaci – pro projekt
„Chodník Nové Ransko“, kterou předložila firma IPI s.r.o., Žďár nad Sázavou.
Cena za služby je celkem 50 000 Kč
bez DPH,
2) schvaluje podmínky Příkazní smlouvy
č. 2020049,
3) pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Investiční činnost
Rada města:
1) schvaluje cenovou nabídku dendrologickému průzkumu (hodnocení dřevin)
na pozemcích města Ždírec nad Doubravou, kterou předložila firma MY TREE,
Bc. Jiří Hemza, DiS., 591 01 Žďár nad
Sázavou. Cena za dílo je 2 200 Kč,
2) schvaluje cenovou nabídku provedení

projektové dokumentace opravy mostu
přes Doubravu č. 09-M na komunikaci ze Ždírce nad Doubravou k Pobočnému rybníku, kterou předložila firma
MOSTAŘSKÁ s.r.o., Pardubice – Spojil. Cena za dílo je 69 000 Kč bez DPH,
3) schvaluje cenovou nabídku elektrického zvonění na hasičské zbrojnici
v místní části Údavy, kterou předložila
firma ELEKON, s.r.o., Vyškov. Cena za
dílo je 57 596 Kč včetně DPH.
Ceny SKO v roce 2021
Rada města bere na vědomí informaci od
fimy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
o navýšení ceny za uložení na skládku
odpadu u směsného komunálního odpadu
z 920 Kč/t na 1020 Kč/t a objemného odpadu na 2200 Kč/t.
Splnění podmínek trvalého pobytu
Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy s 23 občany, kteří se přihlásili k trvalému pobytu ve Ždírci nad
Doubravou v období od 1. 11. 2020 do
31. 12. 2020 a splnili tak podmínky stanovené usnesením rady města č. 10/52/20
z 14. 10. 2020.
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
Rada města neschvaluje poskytnutí příspěvku společnosti STŘED, z. ú. Třebíč
na provozování Linky důvěry.
Projektová dokumentace odkanalizování obcí Horní Studenec, Nový Studenec,
Údavy
Rada města schvaluje:
1) zpracování projektové dokumentace
v rozsahu „podklad pro návrh řešení“
odkanalizování místních částí Horní Studenec, Nový Studenec, Údavy
a obce Podmoklany, vybudování nového společného kanalizačního řadu s vyústěním do nově zřízené společné ČOV
nebo domovní ČOV,
2) cenovou nabídku zpracování projektové
dokumentace, kterou předložila firma
ECO DOTACE s.r.o., Brno – Štýřice,
cena za dílo je celkem 60 000 Kč bez
DPH.
Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku – rozpočet 2021
Rada města schvaluje rozpočet Fondu financování a obnovy vodohospodářského
majetku pro rok 2021.
Příjmy a výdaje fondu jsou ve výši
589 080 Kč.
NASE NOVINY

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
VÝBĚR ZE ZÁPISU
Z 63. SCHŮZE RADY MĚSTA
KONANÉ 11. 2. 2021
Veřejná zakázka č. 01/2021 – „Novostavba hasičské zbrojnice“
Rada města:
1) rozhoduje, na základě doporučení hodnotící
komise, o vítězi veřejné soutěže č. 01/2021
– „Novostavba hasičské zbrojnice“: zvítězila
firma STINTER CZ, s.r.o., Praha 2, nabídková cena: 14 701 556,19 Kč bez DPH,
2) pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

VÝBĚR ZE ZÁPISU
ZE 14. SCHŮZE
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
KONANÉ 11. 2. 2021
Zpráva o činnosti rady města v období
od 17. 12. 2020 do 11. 2. 2021
Zastupitelstvo města projednává činnost
rady města v období od 13. zasedání do
14. zasedání ZM a schvaluje ji bez připomínek.
Rozpočtové opatření č. 1/2021
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové
opatření č. 1/2021, kterým se navyšují celkové příjmy rozpočtu města o 300 000 Kč,
celkové výdaje o 1 749 439,06 Kč a financování se navyšuje o 1 449 439,06 Kč.
Prodej pozemku v k.ú. Horní Studenec
p. č. 708/63
Zastupitelstvo města:
1) souhlasí s prodejem pozemku parc.
č. 708/63 v k.ú. Horní Studenec o výměře 102 m2 žadateli panu L. B. dle
žádosti MŽ/93/2021-1,
2) stanovuje prodejní cenu na 50 Kč/m2 +
DPH,

3) vklad vlastnictví do katastru nemovitostí uhradí kupující.
Směna pozemků v k.ú. Staré Ransko p.
č. 409/19 a v k.ú. Slavětín p. č. 49/21
Zastupitelstvo města:
1) schvaluje směnu lesních pozemků: geometricky oddělená část pozemku parc.
č. 409/19 o výměře 1 524 m2 z pozemku parc. č. 409/3 v k.ú. Staré Ransko
ve vlastnictví podílnických obcí LDO
Přibyslav se smění za geometricky oddělenou část pozemku parc.č. 49/21
o výměře 1 524 m2 z pozemku parc.
č. 49/13 v k.ú. Slavětín ve vlastnictví
obce Slavětín,
2) schvaluje podmínky Směnné smlouvy
mezi podílnickými obcemi LDO Přibyslav a obcí Slavětín,
3) pověřuje starostu podpisem Směnné
smlouvy.
Návrh na pořízení změny územního plánu č. 6
Zastupitelstvo města:
1) souhlasí s pořízením změny č. 6 ÚP
Ždírec z podnětu pana V. P., Benátky,
na části pozemku č. parcelní 598 v k.ú.
Benátky u Ždírce nad Doubravou z plochy KZ (krajinná zemědělská) na plochu
VZ (výroba a skladování – zemědělská
a lesnická prvovýroba) a na pozemku
č. parcelní stavební 128 v k.ú. Benátky
u Ždírce nad Doubravou z plochy SV
(smíšená venkovská) na VZ (výroba
a skladování – zemědělská a lesnická
prvovýroba),
2) souhlasí s pořízením změny č. 6 ÚP
Ždírec tzv. zkráceným postupem v souladu s § 55a a § 55b zákona č. 183/2006
Sb., ve znění pozdějších předpisů,
3) stanovuje, že poměrnou část nákladů
na pořízení změny č. 6 ÚP uhradí pan
V. P., Benátky,

4) určuje tzv. určeného zastupitele pana
Ing. Bohumíra Nikla pro spolupráci při
pořizování změny č. 6 ÚP Ždírec nad
Doubravou.
Dotace na přestavbu knihovny z programu Rekonstrukce a přestavba veřejných
budov
Zastupitelstvo se zavazuje dofinancovat do
plné výše z vlastních zdrojů rozdíl mezi
celkovou cenou za přestavbu knihovny
a poskytnutou dotací od MMR z programu Rekonstrukce a přestavba veřejných
budov.
Vstup do Sdružení místních samospráv
ČR
Zastupitelstvo města:
1) schvaluje přistoupení města Ždírec nad
Doubravou do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2
písm. e zákona o obcích č. 128/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl.
3 Stanov Sdružení místních samospráv
České republiky,
2) ukládá starostovi vyplnění příslušné
přihlášky a její zaslání spolu s tímto
usnesením na adresu sídla Sdružení
místních samospráv ČR, a to ve lhůtě
jednoho týdne od jednání zastupitelstva
města.
Rozpočet za rok 2020 a realizace investičních akcí k 11. 2. 2021
Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledek rozpočtu za rok 2020 a informaci
o realizaci investičních akcí k 11. 2. 2021.
Ing. František Němec, místostarosta

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Jak dopadla výzva „Staň se občanem Ždírce“
Na výzvu „Staň se občanem Ždírce“, která byla vyhlášena v říjnu
loňského roku, se nám do konce roku 2020 přihlásilo 23 lidí, kteří
se stali občany města s trvalým pobytem. Město každému přihlášenému vyplatí odměnu 3 tis. Kč. Městu tito přihlášení občané
přinesou do rozpočtu města v roce 2021 zhruba 250–300 tis. Kč.
Samozřejmě k tomu musíme ještě připočítat poplatek za odpady,
a jestli některý z těchto občanů je majitelem psa, tak poplatek
za psa.
NASE NOVINY

S touto výzvou pro občany už máme své zkušenosti z let 2016
a 2017. V roce 2016 se nám přihlásili 22 občané a v roce 2017
43 občané. V roce 2021 ještě tuto úspěšnou výzvu zopakujeme.
Ing. Bohumír Nikl, starosta
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Chybné parkování a poškozování zeleně
V našich ulicích se nachází stále víc a víc parkujících osobních
automobilů. Někteří občané automobily parkují na svém pozemku, a to je velmi dobře. Stále ale přibývá případů, kdy vozidla parkují na ulici, nebo dokonce na veřejné zeleni. Parkování na zeleni
je obecně zakázáno, protože tím dochází k jejímu poškozování.
Upozorňujeme, že řidiči parkující na veřejné zeleni se dopouští
záboru veřejného prostranství, a za toto jednání hrozí pokuta až
50 000 Kč.

Na chybné parkování vozidel na zeleni se zaměří strážníci městské
policie a na nevhodné parkování budou řidiče upozorňovat. V případě opakování přestupku budou majitele vozidel pokutovat!
Prosím, parkujte vozidla tak, aby nedocházelo k poškozování zeleně. Děkujeme.
Ing. František Němec, místostarosta

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
V únoru po jarních prázdninách
Jarní prázdniny v letošním roce připadly
hned na začátek února. V lednu jsme si dělali naděje, že by mohly být předělem a po
návratu bude možno velkou část dětí vzdělávat běžným způsobem ve škole. Bohužel
naděje nebyla naplněna, a tak i v polovině února chodí do školy jen žáci prvních
a druhých tříd a pochopitelně téměř v běžném režimu naši předškoláci. Pomyslné
světlo na konci tunelu se neobjevilo, tudíž
většina dětí zůstává doma a dominantní je
distanční výuka. Je to frustrující a především pro menší děti velmi obtížné. Nevíme, co bude dál a jak dlouho bude trvat
současná situace. Musíme se však snažit
hledat způsoby, jak děti do školy dostat
i v současných podmínkách. Doufám, že
již brzy budeme moci rodičům a dětem
nabídnout povzbudivější zprávy.
Naši žáci se zapojili do soutěží v chemii, zeměpisu a anglickém jazyce
I ve složitých podmínkách se dají realizovat různé soutěže a olympiády. Velké díky
patří právě učitelům, kteří tyto akce s dětmi realizují a naše děti jsou velmi úspěšné.
Tomáš Kavalír ze třídy 9. A se v soutěži
Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR
probojoval z krajského kola do regionálního finále v Pardubicích. Po loňském úspěchu Pavla Prudkého je to další důkaz, že
i nepříliš oblíbený obor chemie může být
přitažlivý a zajímavý. Paní učitelka Renata Jarošová se o to dlouhodobě snaží (jako
příklad může sloužit i kroužek Zábavné
experimentování) a je potěšitelné, že se
jí to opravdu daří. Tomášovi patří velká
gratulace a paní učitelce Renatě Jarošové
velké poděkování za její dlouhodobou výbornou práci.
Okresní kolo olympiády v anglickém
jazyce přineslo první místo pro Honzu
Štefáčka, třída 8. A a čtvrté místo pro Ni10

kol Coufalovou, třída 7. A. Oběma žákům
blahopřeji a děkuji za skvělou reprezentaci školy. Velmi rád přidávám poděkování
i našim učitelům anglického jazyka. Tyto
individuální úspěchy, výborné výsledky
v tzv. Cambridgských testech a testování
SCIO SCATE dosvědčují dlouhodobou
příkladnou práci našich učitelů anglického
jazyka – Zdeňka Drápalíka, Renaty Jarošové, Dany Mikanové Mastilové a Craiga
Sturgise. Milé kolegyně a kolegové, velice
vám děkuji.
Vyšší kola olympiády v zeměpise ještě
neproběhla. Věřím však, že v březnu bude
možno přidat další pochvaly žákům i učitelům.
Přijímací zkoušky na střední školy
Letošní rok budou přijímací zkoušky pro
všechny žáky mimořádně obtížné. Musím
však s radostí oznámit, že drtivá většina
žáků devátých tříd i v domácích podmínkách usilovně pracuje. Nyní v polovině
února žákům rozdáváme předpřipravené
přihlášky s dalšími instrukcemi. Přihlášky musí být předány na střední školy na
začátku března. Přejeme všem deváťákům
hodně trpělivosti a poté především úspěšné přijímací řízení na vybranou školu. Aktuální podmínky přijímacího řízení jsou
na webu školy a především výchovná poradkyně Markéta Zrzavá poskytuje žákům
individuální podporu a rady podle potřeby.
Zápis do první třídy základní školy
S malým předstihem upozorňuji na konání zápisu do první třídy školního roku
2021/2022. Zápis se týká dětí narozených
od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a případně
starších, které měly odklad. Naopak i rodiče
mladších dětí mohou požádat o předčasné
přijetí do základní školy. Předpokládáme, že
zápis se uskuteční v první polovině dubna
2021. Jaké budou podmínky, je zatím velmi

nejisté a určitě budeme podávat průběžné
informace na webových stránkách školy.
Speciální pedagog a asistent pedagoga
ve škole
Určitě se shodneme na tom, že distanční
výuka a vůbec všechny současné okolnosti zvláště těžce doléhají na děti s různými
speciálními potřebami. Pro jejich rodiče je
vše ještě výrazně obtížnější. Máme štěstí,
že v naší škole pracují dvě speciální pedagožky, které mohou poskytnout účinnou
pomoc. Od letošního školního roku u nás
působí paní Eva Stloukalová, speciální
pedagožka s velkými zkušenostmi v této
oblasti. Myslím, že si zaslouží velké ocenění a poděkování za práci, kterou odvádí. Mnoho rodičů a dětí s ní individuálně
spolupracuje. Paní Stloukalová provádí též
diagnostiku a podporu v mateřské škole.
Velkou pomoc žákům i rodičům poskytuje
též druhá speciální pedagožka Michaela
Bibenová a všech třináct asistentů pedagoga, kteří v naší škole pracují. Možná stojí
za zmínku, že jsme jediná škola v dalekém
širokém okolí, která má takto propracovaný a fungující systém podpory žáků.
Závěr
Když máme letos to výročí narození Karla Havlíčka Borovského, tak mě napadá,
jak by asi reagoval na současnou situaci.
Jako břitký ironik by jistě přidal nejeden
epigram. Z díla KHB jsem si dovolil jeden
vybrat:
Každý dělej svoje,
milý pane můj:
sedlák žito z hnoje
a ty z žita – hnůj.
Ota Benc, ředitel školy
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NA AKTUÁLNÍ TÉMA
CO NABÍZÍME

podpora v době ukončení léčby
a převedení na paliativní léčbu

Sociální poradenství

PORADNA

podpora pro rodiny nemocných

informace o nároku na sociální
dávky a jiné možnosti ﬁnančního
zabezpečení

podpora při sdělování diagnózy rodině
doprovázení dlouhodobě pečujících

pomoc při vyřizování invalidního,
vdovského či vdoveckého důchodu

Poskytuje odborné psychosociální
poradenství a doprovázení
v náročné životní situaci v době
vážného onemocnění nebo těžké
životní ztráty.

pomoc při vyřízení příspěvku na péči,
v případě potřeby doprovod na úřady
informace o možnostech pracovního
uplatnění v návaznosti na limity
onemocnění
pomoc při postupném návratu
do zaměstnání nebo při hledání
nového pracovního místa

Pokud se vy nebo vaši blízcí nacházíte
v takto náročné životní situaci,
nabízíme vám naše služby. Můžete
využít jednorázovou konzultaci
nebo dlouhodobější doprovázení
nesnadným životním obdobím.

podpora dlouhodobě pečujících

KONTAKT

Psychologické poradenství

nevyléčitelně nemocným v paliativní péči
rodinám a blízkým nemocných
dlouhodobě pečujícím

odborné psychologické poradenství
a psychoterapie
podpora v době diagnostiky
onemocnění, v době čekání
na diagnózu, v průběhu léčby
a po ukončení léčby

+420 728 469 580
Psychologické poradenství
poradna@hospicmezistromy.cz
www.hospicmezistromy.cz

podpora v procesu přechodu
do invalidního důchodu

rodičům po perinatální ztrátě

podpora při návratu do zaměstnání

nabízí své služby:

Sociální poradenství

+420 722 615 937

pozůstalým

Alzheimer poradna Vysočina

Konzultace probíhají buď přímo v poradně, v případě hospitalizace v nemocnici,
nebo vás můžeme navštívit u vás doma,
pokud vám váš aktuální zdravotní stav
nedovoluje do poradny přijít.

PORADENSTVÍ JE BEZPLATNÉ

podpora pozůstalých

onkologicky nemocným v jakékoliv fázi
jejich onemocnění

doprovázení při perinatální ztrátě

Zaručujeme mlčenlivost, klademe důraz
na zachování důstojnosti a respektujeme
přání klienta.

poradenství o možnostech života
se zdravotním omezením

PORADNA JE URČENA

doprovázení pozůstalých

Najdete nás v areálu Nemocnice
Havlíčkův Brod, budova č. 13., vchod C,
3. patro, vedle ambulance bolesti.

VÝZVA PRO OBČANY

 Všem, kdo mají obtíže s pamětí, zapomínáním,
soustředěním, plánováním činností.

Píše se kronika zámku Nový Studenec

 Všem, kteří mají doma blízkého, jehož chování se
začíná měnit, chová se nestandardně. Stále něco
hledá, bloudí, opakuje již řečené nebo obtížně
hledá slova a komunikace vázne.

Kdo má jakékoliv materiály (fotografie, články,
pohlednice), ale i vzpomínky, zážitky z vyprávění svých
blízkých, prosím, kontaktujte nás.

 Všem, kteří doma pečují o nemocného
s onemocněním demencí.
Naleznete nás na kontaktních místech v

Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Třebíči, Pelhřimově,

Děkujeme. Zámek Nový Studenec.
email: zameknovystudenec@seznam.cz
telefon: 737398848

Žďáru nad S., Světlé nad S., Humpolci, Ždírci,
Přibyslavi, Mitrově, Moravských Budějovicích.
Více informací na:

www.alzheimerporadnavysocina.cz
Tel.: 733 629 018

NASE NOVINY

11

SLUŽBY MĚSTA INFORMUJÍ
POZOR, změna v provozu ukládání
dřevního odpadu, nábytku a trávy!
Provoz sběrných zařízení
Provoz sběrného dvora pro ukládání nábytku a větví
Na sběrný dvůr je možné ukládat nábytek a větve. Nábytek je
třeba na sběrný dvůr ukládat bez kování, zámků, kovových částí
a skleněných výplní. S větvemi není možné přivážet hlínu, kamení a jiné nečistoty. Pro další zpracování dřevěného odpadu je toto
omezení nezbytné!
Otvírací doba je od 1. 12. 2020 omezena a materiál bude kontrolovat pracovník služeb města.
Otvírací doba pro dovoz nábytku a větví:
Středa a pátek: 13.00–16.00
Ing. František Němec, místostarosta

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: Vosecký Pavel – tel.: 777 180 231
Suchý František – tel.: 777 834 172

PROVOZ SBĚRNÝCH ZAŘÍZENÍ
UKLÁDÁNÍ DŘEVNÍHO ODPADU, NÁBYTKU A TRÁVY

celý rok
Středa

13.00–16.00

Pátek

13.00–16.00
Služby města tel.: 608 320 077

KAM S NÍM?
Vývoz žlutých popelnic s plasty a nápojovými kartony bude probíhat v roce 2021
pravidelně vždy v ÚTERÝ.
Pozor!
Některé věci do popelnice opravdu nepatří!
Dotaz: Je nějak postižitelný občan, který do komunálního odpadu
dává plasty, papíry, vyřazené elektrospotřebiče a další?
Odpověď: Pokud fyzická osoba odkládá odpad nebo movitou věc,
které předává do obecního systému v rozporu s obecním systémem
(na jiná místa, do jiných kontejnerů apod.), dopouští se mj. přestupku
podle zákona o odpadech, za který mu lze uložit pokutu až do výše
50 000 Kč. Dle povahy odpadu (např. nebezpečný odpad) se může
jednat i o jiné, závažnější skutkové podstaty přestupku, za něž lze
uložit i vyšší sankce.
(Zdroj: Sdružení místních samospráv ČR)
Bioodpad
Prosíme, vhazujte do hnědých kontejnerů pouze bioodpad.
Často se v hnědých kontejnerech na sběrných místech objevují
odpady, které tam nepatří. Obsah takového kontejneru pak nemůže být vyvezen na kompostárnu, ale musí být odvezen na
skládku, kde za něho musíme platit vysoké poplatky. Dopravní
náklady jsou pak také mnohem vyšší. Prosíme, třiďte odpady
správně. Děkujeme.

SVOZ BIOODPADU V ZIMĚ
V zimních měsících jsou vyváženy hnědé popelnice 240 l od
domů a kontejnery 1100 l na sběrných místech přibližně jednou
za 3–4 týdny. K ukládání bioodpadů přes zimu využívejte hlavně
kontejnery 1100 l na sběrných místech.
Vývoz bude prováděn s ohledem na počasí, a to pouze v případě mírného zimního počasí bez mrazů.
O vývozech Vás budeme informovat na webových stránkách města, městským rozhlasem a na facebooku.
Ing. František Němec, místostarosta

Prosím, uklízejme po svých zvířecích miláčcích!
Psí exkrementy v sáčku nejsou bioodpad, do hnědých popelnic nepatří! Děkujeme.
Ing. František Němec, místostarosta
12
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CO NOVÉHO NA VYSOČINĚ
Co se letos postaví z krajského rozpočtu
na Havlíčkobrodsku?
Krajští zastupitelé na svém posledním zasedání v roce 2020 schválili rozpočet na
rok 2021 tak, jak jsme ho s kolegy z původního vedení a krajského úřadu pro
letošní rok připravili. Jedinou smutnou
změnou je položka v hodnotě 1,5 mil. Kč
na nové politické funkce, což je v náročné koronavirové době na pováženou. Kraj
Vysočina bude stejně jako v minulosti
hospodařit s vyrovnanými zdroji a výdaji,
tentokrát ve výši 14 miliard korun. Důležitý je přitom fakt, že na kapitole nemovitý
majetek dosahují předpokládané investice

rekordních 1,2 mld. Kč. Těší mě, že s největší pravděpodobností dojde k realizaci
většiny připravených investičních projektů, které dají lidem práci, zajistí podporu
ekonomiky a zlepší život u vás na Havlíčkobrodsku.
Přehled nejvýznamnějších investic
V havlíčkobrodské nemocnici se opraví
garáže a dvůr, počítá se s rekonstrukcí
energocentra i se stavebními úpravami
hlavní budovy. Rekonstruovat se budou
výtahy, dojde ke stavebním úpravám na
oddělení ARO a v plánu je také vyhotovení dvou studií – na výstavbu parkovacího

domu u nemocnice a na přístavbu hlavní
budovy.
Důležité jsou také modernizace a opravy krajských silnic a mostů. V případě
Havlíčkobrodska počítejte s omezením
a následně komfortně zrekonstruovanými
úseky například na silnici II/130 Golčův
Jeníkov – křižovatka s dálnicí D1, konkrétně v délce 1,8 km mezi odbočkami
Nezdín a Číhošť. Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny má v plánu opravu silnice I/34 Herálec-Květinov – konkrétně od
křižovatky na Koječín až po křižovatku
I/34. V Dolní Krupé u Pilského rybníka
se bude rekonstruovat most v havarijním
stavu a rekonstrukcí projde i most v Jiříkově, a to včetně opravy navazujícího
havarijního silničního úseku.
Domov ve Věži se dočká opravy fasády
staré budovy a projektová dokumentace
představí možnosti plánované nové budovy, v Domově pro seniory Havlíčkův Brod
se zase počítá se stavebními úpravami
a novým výtahem.
Na Akademii ve Světlé nad Sázavou dojde k opravě podlahy tělocvičny. Na brodské Obchodní akademii a Hotelové škole
vznikne nové gastrostudio a na VOŠ, OA
a SOUT v Chotěboři se bude připravovat
dostavba dílen odborného výcviku.
Martin Kukla
zastupitel Kraje Vysočina

CO NOVÉHO NA VYSOČINĚ
Informace k očkování proti COVID-19 na Vysočině
Na Vysočině bylo spuštěno očkování proti
nemoci COVID-19 přesně 2. ledna 2021.
Očkování se na pokyn Ministerstva zdravotnictví ČR ujalo všech pět krajem zřizovaných nemocnic, v nichž se postupně očkují obyvatelé tzv. první prioritní skupiny.
Do té patří lékaři, zdravotníci nemocnic
jak krajských, tak státních i soukromých,
záchranáři, praktičtí lékaři a ambulantní
specialisté z terénu, klienti pobytových
sociálních služeb, personál, který se o seniory a osoby se zdravotním postižením
v těchto zařízeních stará, a samozřejmě
všichni senioři starší 80 let. U nás na Vysočině jde o více než 40 tisíc lidí. Ministr zdravotnictví přislíbil, že tato skupina
NASE NOVINY

bude navíc rozšířena i o obyvatele domovů
s pečovatelskou službou. Očkování této
velké skupiny se odehrává v podmínkách
stanovených metodickým pokynem vydaným a již několikrát aktualizovaným ministerstvem zdravotnictví. Pro urychlení proočkovanosti vyčlenily nemocnice speciální
mobilní týmy, které několikrát týdně vyjíždí do domovů pro seniory. Naším cílem je
v souladu se státní strategií ochránit přednostně před novou nemocí dvě nejohroženější skupiny naší populace – zdravotníky
a seniory. Do 12. února dodal stát pro Kraj
Vysočina celkem 27 460 dávek očkovacích
látek od společností Pfizer/BioNTech, Moderna a vakcíny AstraZeneca.

Ve spolupráci s krajskými nemocnicemi
a samosprávami (zatím) okresních měst se
Kraj Vysočina intenzivně připravuje na otevření velkých očkovacích center. Chceme
být připraveni na situaci, kdy začne Ministerstvo zdravotnictví ČR dodávat do krajů
opravdu velké množství vakcíny. První očkovací centrum se otevřelo už 17. února 2021
v Pelhřimově v Kulturním domě Máj, který
pro účely očkovacího centra přizpůsobilo
město Pelhřimov. Toto očkovací místo nahradilo původní, umístěné v hlavní budově
zdejší nemocnice, jejíž kapacity jsou výrazně limitovány probíhající stavbou nového
nemocničního pavilonu. Jakmile bude Vysočina disponovat dostatečným množstvím
13
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očkovací látky, bude pelhřimovské očkovací centrum fungovat minimálně osm hodin denně pět dní v týdnu. Jeho maximální
denní kapacita je nastavena na 500 až 800
osob. V obdobném kapacitním formátu je
připravováno očkovací centrum v Třebíči.
Město pro očkování vybralo, přebudovalo
a nabídlo objekt Kulturního domu Fórum.
S provozem tohoto centra počítá Kraj Vysočina a Nemocnice Třebíč od poloviny března. Spolupráce měst je pro zdar budování očkovacích center klíčová, bez jejich rychlého
jednání a odpovědného přístupu by příprava
center neproběhla tak hladce. Další očkovací
centra budou postupně otevírána v Jihlavě
(ATX centrum v průmyslové zóně Hruškové Dvory), ve Žďáře nad Sázavou (sportovní hala Bouchalky) a v Havlíčkově Brodě,
kde Kraj Vysočina využije volné kapacity
pavilonu onkologie Nemocnice Havlíčkův

Brod. Otevření těchto očkovacích center je
naplánováno předběžně na druhou polovinu března 2021. Podmínkou jejich spuštění
je ale dostatečné množství dodávek vakcíny
s jistotou tzv. revakcinace druhou dávkou.
Dodávky vakcín jsou podmínkou i pro otevření případně dalších center na Vysočině
v dalších městech, která chtějí být na takovou situaci připravena.

nebo dokonce vědomé porušování pravidel
představuje pro celou naši společnost stále
velkou zdravotní hrozbu. Věřím, že všichni
chápeme, že tato nemoc zdaleka neohrožuje jen seniory a nemocné, ale že ohrožuje
nás všechny, náš normální život, po kterém
všichni voláme a toužíme. Děkuji proto Vám
všem, kteří se chováte odpovědně a chráníte
sebe i své okolí.

Očkování proti nemoci COVID-19 snad lze
v současné situaci považovat za jednu z možností, jak se ubránit dalšímu šíření nákazy.
Nemyslím si však, že by to v průběhu nejbližších měsíců mělo být důvodem k obcházení nebo dokonce porušování doporučených
hygienických i epidemiologických opatření.
Dokud se nemoc nepřestane nekontrolovaně
šířit, neseme odpovědnost společně a bez výjimek. Je třeba mít na paměti, že ignorování

Informace o očkovacích centrech Kraje
Vysočina jsou postupně zveřejňovány na
www.ockovanivysocina.cz.

INFORMACE K OČKOVÁNÍ

INFORMACE K OČKOVÁNÍ
Očkování je jedním z nejúčinnějších prostředků k omezení vzniku a šíření
nákazy v populaci. V minulosti se díky rozsáhlým očkovacím kampaním
podařilo řadu infekčních onemocnění významně potlačit nebo zcela
zlikvidovat (např. přenosná dětská obrna). To by se mělo podařit i v případě
onemocnění COVID-19. Čím vyšší je procento očkované populace, tím nižší
je počet osob, které se mohou nakazit a onemocnění šířit dál.

1

Co si vzít s sebou do očkovacího centra?
Doklad o totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).
Průkaz zdravotní pojišťovny.
Pokud je to možné, vyplněný dotazník (ke stažení na
www.ockovanivysocina.cz). Tiskopisy budou k dispozici i v očkovacím centru.
Vhodný oděv (jednoduše přístupná horní část paže).

2

Jak se chovat v očkovacím centru?
Dodržujte čas rezervace, není třeba přicházet v předstihu, očkovací látka
je pro Vás rezervována.
Dodržujte pokyny personálu, pohybujte se podle značení.
Po celou dobu mějte zakrytá ústa a nos (rouška, respirátor).
Používejte dezinfekci na ruce.
Délka pobytu v očkovacím centru se odhaduje na cca 40 minut, po tuto
dobu se doporučuje nekonzumovat potraviny a nápoje (sníží se tak riziko
případné nákazy).

3

Jak očkování probíhá?
Před samotným očkováním budete vyšetřeni zdravotníkem, který Vám
položí pár otázek týkajících se zdravotního stavu a případných alergií. Na
otázky odpovídejte pravdivě.
Očkování se aplikuje do svalu v oblasti ramene.
Po očkování je třeba vyčkat určenou dobu v čekárně. V případě nevolnosti
informujte okamžitě personál.
Termín aplikace druhé dávky očkování Vám bude automaticky přidělen při
rezervaci prvního termínu. Do očkovacího centra se dostavte v určený den
a přesný čas.

Vítězslav Schrek
hejtman Kraje Vysočina

4

Co dělat po očkování?
Po očkování i následující den je vhodné dodržovat klidový režim.
Přestože první očkovací dávka poskytuje určitý stupeň ochrany před
onemocněním COVID-19, stále je tu riziko nákazy. Dodržujte i nadále
všechna hygienická opatření (roušky, rozestupy, časté mytí a dezinfekce
rukou).

5

Jaké jsou nežádoucí reakce po očkování?
V ojedinělých případech se po očkování může projevit bolest nebo otok
v místě vpichu, únava, bolest hlavy, bolest svalů či kloubů a méně často
i mírná teplota nebo zimnice. Příznaky obvykle do několika dní odezní.
Tyto reakce jsou však zcela běžné a mohou se vyskytovat i po jiných
očkováních. Závažné reakce po očkování jsou velmi vzácné.
Je důležité si uvědomit, že tyto dočasné reakce sice mohou být
nepříjemné, avšak samotná nemoc COVID-19 může zdraví významně
poškodit, a to nejenom případným závažným průběhem, ale i možnými
dlouhodobými následky.
V případě, že vedlejší reakce přetrvávají déle než tři dny, dochází k jejich
zhoršení či se projeví jiné příznaky, neprodleně kontaktujte svého
praktického lékaře.

6

Závěrečná doporučení
Před návštěvou doporučujeme posvačit, v očkovacím centru není
k dispozici občerstvení.
Na očkování není nutné osoby doprovázet, pokud to nevyžaduje jejich
zdravotní stav nebo pokročilý věk.
Příjezd k očkovacím centrům je viditelně označen.
Dotazy k provozu a fungování očkovacích center je možné konzultovat
na informační lince 564 602 602 každý den od 8 do 20 hodin. Při využití
této linky prosíme o trpělivost. I v případě, že slyšíte vyzváněcí tón,
mohou být všichni operátoři zaneprázdněni. Zkoušejte volat opakovaně.
Očkování je jedinou možností, jak epidemii onemocnění COVID-19 zastavit
a vrátit se k běžnému životu!

Očkovací centra
v Kraji Vysočina
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÍ:
Jan Jirák, Ždírec nad Doubravou
Gabriela Kalousová, Ždírec nad Doubravou
Rodičům upřímně blahopřejeme a miminkům přejeme
do života hodně zdraví, štěstí a lásky.

Římskokatolická farnost Krucemburk
V březnu se bohoslužby pro veřejnost konají
dle platných omezení proti šíření koronaviru.
Sledujte informace o aktuálním pořadu bohoslužeb na
www.krucemburk.farnost.cz

VZPOMÍNKA:
Dne 12. února 2021 tomu bylo již 14 let, kdy
nás opustil náš tatínek a dědeček, pan Milan
Otradovský.

A 23. února 2021 jsme si připomněli 3 roky
od úmrtí naší maminky a babičky, paní
Heleny Otradovské.
S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

VZPOMÍNKA:
V srdci Tě, dědečku, navždy budeme mít.
Vím, že tam „nahoře” nejsi sám,
tak opatruj se, vždyť s Tebou žít za to stálo.

VZPOMÍNKA:
Proč odešel jsi tak náhle, bez slůvka rozloučení, tam,
odkud není návratu?
I vítr ztichl v té chvíli, když vydechl jsi naposledy.
Těžko, přetěžko mně je bez Tebe, tatínku můj nejdražší.
Pracoval jsi vždy tak rád, klidu sobě nedopřáls.
Teď v nebi snad ten klid už máš, mně nezbývá
než utřít slzy a navždy už jen vzpomínat.
Dne 26. března 2021 uplyne pět let, co nás
navždy opustil náš manžel, tatínek, dědeček,
pan Jaromír Janda z Benátek.
S láskou vzpomíná rodina s vnoučaty.

VZPOMÍNKA:

Dne 14. března 2021 uplyne šest let, co
nás navždy opustil náš tatínek, dědeček,
pradědeček, pan Miloslav Janda z Nového
Ranska.
S láskou vzpomínáme.

VZPOMÍNKA:
Dne 24. března 2021 tomu bude 13 let, kdy
nás opustil manžel, tatínek, syn, pan Josef
Havlíček.
S láskou vzpomíná manželka, dcera s rodinou, syn, maminka a sourozenci.

PODĚKOVÁNÍ:

Vydal ses na cestu, kde každý chodí sám,
jen dveře vzpomínek nechal jsi dokořán.
Kytičku na hrob můžeme Ti dát,
chvilinku postát a tiše vzpomínat.

Děkuji městskému úřadu Ždírec nad Doubravou, osadnímu
výboru a SDH Údavy za blahopřání k mému životnímu jubileu.

Dne 29. března 2021 to budou tři roky, kdy
nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek,
dědeček a bratr, pan Vlastimil Klouček z Horního Studence.

PODĚKOVÁNÍ:

S láskou a úctou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

VZPOMÍNKA:
Dne 25. března 2021 to bude 6 let, kdy nás
opustil pan Miloslav Bouška ze Stružince.
Kdo jste ho znali, vzpomínejte s námi.
Děti, vnoučata a pravnoučata.

NASE NOVINY

František Joska, Údavy

Děkujeme rodině a představitelům Města Ždírec nad Doubravou
za přání a dárky k našim narozeninám.
Bohuslava a Karel Starých

PODĚKOVÁNÍ:
Městskému úřadu ve Ždírci nad Doubravou za milé blahopřání
a dárek k narozeninám srdečně děkují:
Květoslava Blažková, Marie Šedivá, Lydie Švandová, Soňa
Sidorová, Oldřich Málek, Luboš Mühlfait, Ždírec n. D.
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SDH ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU
ČINNOST JPO II V LEDNU 2021
Během prvního měsíce roku 2021 jednotka vyjížděla na žádost HZS Kraje Vysočina celkem k šesti zásahům.
Zásahy:
2. 1. 2021 ve 12.36 hod jsme vyjížděli
k dopravní nehodě OA, které bylo převrácené na střeše mimo vozovku v katastru
obce Horní Studenec. ZZS transportovala
2 zraněné osoby k dalšímu ošetření. Na
místě předlékařská pomoc, zabezpečení
proti požáru a úniku provozních kapalin.
Spolupráce s HZS, ZZS, PČR.
6. 1. 2021 v 18.22 hod jsme zasahovali
společně s kolegy z Chotěboře u nahlášené dopravní nehody OA do stromu se
zraněním 4 osob a s únikem provozních
kapalin v katastru obce Sobíňov. Na místě poskytnutí předlékařské první pomoci,
protipožární opatření a zajištění místa události. Spolupráce s HZS, ZZS (Chotěboř,
Havlíčkův Brod) a PČR.
11. 1. 2021 v 16.56 hod jsme v obci Oudoleň provedli nouzové otevření rodinného
domu.
19. 1. 2021 v 15.27 hod jsme odstranili
vrstvu sněhu a několik sněhových převisů
na hasičské zbrojnici.
20. 1. 2021 ve 14.41 hod jsme zasahovali
na žádost ZZS v obci Sobíňov. Na místě
pomoc při resuscitaci zraněné osoby. Dále
spolupráce s HZS Chotěboř, rychlou záchrannou pomocí, leteckou záchrannou
službou a Policií ČR.
28. 1. 2021 v 15.34 hod jsme provedli otevření osobního automobilu v obci Slavíkov.
Další činnost:
V lednu 2021 jsme v rámci výcviku a práce
s technikou v zimním období několikrát nastříkali led na naší požární nádrži a probíhala pravidelná údržba techniky. Nově, každý
pátek, probíhá také jak teoretická, tak praktická odborná příprava členů jednotky, a to
na doporučená témata GŘ HZS ČR.
Další informace najdete na našich stránkách www.sdh.zdirec.cz nebo na FB stránce Hasiči Města Ždírec nad Doubravou.
Za kolektiv JPO II
Erik Urban – zástupce velitele JSDH
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SDH ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU
Nové zásahové přilby
Na začátku února 2021 převzala jednotka JPO II od zástupců firmy Stora
Enso Wood Product Ždírec s.r.o. za přítomnosti starosty města Ždírce n. D.
Ing. Nikla 5 kusů odlehčených zásahových přileb Dräger HPS 3500 a k nim
i stejný počet svítilen Adalit L- 5RP. Přilby lze použít při technických zásazích, dopravních nehodách, ale také při požárech ve venkovním prostředí.
Firmě Stora Enso Wood Product Ždírec s.r.o. tímto děkujeme nejen za
krásný a praktický dar, ale i za roky trvající spolupráci a zejména za to, že
uvolňuje svoje zaměstnance, členy naší výjezdové jednotky, ze zaměstnání
při vyhlášení poplachu. Zaměstnanci této firmy tvoří většinu celé výjezdové
jednotky.
Erik Urban – zástupce velitele JSDH

POLICIE ČR INFORMUJE
Zbraňová amnestie potrvá šest měsíců
Zbraně a střelivo lze beztrestně odevzdat na kterékoliv policejní služebně

KRAJ VYSOČINA – Součástí novelizace
zákona o zbraních a střelivu, která nabyde účinnosti v sobotu 30. ledna, je i zánik
trestnosti nedovoleného ozbrojování. Tímto dnem byla vyhlášena v České republice „zbraňová amnestie“, která potrvá šest
měsíců.
V praxi to znamená, že každá osoba,
která v současné době přechovává bez povolení zbraň nebo střelivo do těchto zbraní, může tyto zbraně dobrovolně odevzdat
do 31. července letošního roku na kterýkoliv útvar policie bez trestního postihu za
nedovolené ozbrojování. Policisté přitom
nebudou od osoby, která zbraň nebo střelivo odevzdala, požadovat podání vysvětlení o způsobu jejich nabytí. Výjimkou jsou
NASE NOVINY

případy, kdy bude odevzdána munice, výbušnina nebo výbušný předmět. V tomto
případě se bude policista, který bude zbraň
přebírat, dotazovat na způsob nabytí. Ale
i v tomto případě platí zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování.
Pokud se zbraní nebyl spáchán trestný
čin, což policie prověří, bude moci osoba,
která zbraň odevzdala, požádat o registraci
je-li držitelem zbrojního průkazu nebo ji
prodat, převést na jinou osobu anebo přenechat do vlastnictví státu. Osobě, která
zbraň nebo střelivo odevzdala, vydá přebírající útvar policie jeden výtisk potvrzení
o převzetí zbraně nebo střeliva, ve kterém
jako důvod uvede „zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování“.
„Osobu, která zbraň nebo střelivo odevzdala, bude policista informovat o tom, že
zbraň nebo střelivo budou předány k dalšímu řízení příslušnému pracovišti odboru
služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
krajského ředitelství policie,“ doplnil plk.
Mgr. Petr Gruber, vedoucí odboru služby

pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství kraje Vysočina s tím, že
zbraně a střelivo mohou lidé odevzdat na
kterékoliv policejní služebně na území
České republiky, v případě našeho kraje
na kterékoli policejní služebně v Kraji Vysočina.
Pokud budou lidé chtít odevzdat zbraně
a střelivo přímo na pracovištích odboru
služby pro zbraně a bezpečnostní materiál,
musí tak učinit pouze v úřední dny a ve stanovené úřední hodiny, které zatím fungují
v omezeném režimu, a to vždy v pondělí
a středu v době od 11.00 do 16.00 hodin.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence
mjr. JUDr. Dana Čírtková
vedoucí oddělení – tisková mluvčí
tel.: 974 261 207
mobil: 725 375 094
e-mail: dana.cirtkova@pcr.cz
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POLICIE ČR INFORMUJE
V loňském roce zemřelo při dopravních
nehodách pět chodců
Bezpečnost chodců se řadí v Kraji Vysočina mezi priority dopravních policistů

KRAJ VYSOČINA – Bezpečnost chodců
se i v letošním roce řadí v Kraji Vysočina
mezi priority dopravních policistů Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.
Proto také v letošním roce budou pokračovat nejrůznější dopravně bezpečnostní
akce zaměřené na viditelnost pěších účastníků silničního provozu.
„Do dopravně bezpečnostních akcí budou
zapojeni především dopravní policisté,
kteří se budou v rámci kontrol zaměřovat
především na chodce, zdali dodržují všechna ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. V případě zjištěných
přestupků musí všichni účastníci silničního provozu, včetně chodců, počítat s příslušnými sankcemi,“ uvedl plk. Mgr. David Jirák, vedoucí odboru služby dopravní
policie Krajského ředitelství policie kraje
Vysočina.
V loňském roce šetřili policisté v Kraji
Vysočina celkem 81 dopravních nehod, na
nichž mělo účast 81 chodců. Při těchto dopravních nehodách bylo pět osob usmrceno, čtrnáct utrpělo těžké zranění a 58 chodců bylo při nehodách zraněno lehce. Pouze
čtyři chodci vyvázli z nehody bez zranění.
Počet dopravních nehod chodců se meziročně snížil a snížil se současně počet tragických nehod, při kterých chodec zemřel.
Tři chodci – účastníci dopravních nehod
– byli pod vlivem alkoholu.
Právě dopravním nehodám, které se
stávají za snížené viditelnosti, lze účinně
předcházet tím, že chodec bude důsledně
dodržovat pravidla pohybu chodců po komunikacích, který upravuje zákon o provozu na pozemních komunikacích. Chodec
musí užívat především chodníku a tam,
kde chodník není, se chodí po levé krajnici
nebo co nejblíže při levém okraji vozovky.
Chodci smějí jít v těchto případech nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti nebo v nebezpečných a nepřehledných
úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.
Tou nejzákladnější povinností je užití
reflexního prvku při nedostatečné viditelnosti. Jde o povinnost, která výrazně
přispívá ke snížení rizik střetů osob s vozidly na místech, která jsou nedostatečně
osvětlena a zároveň na nich chybí chodník.
Užitím reflexního prvku nebo oděvního
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prvku s reflexními doplňky se dosáhne
významného zviditelnění chodce, přičemž
tím dojde k větší bezpečnosti pro všechny
účastníky silničního provozu. S reflexními
prvky je chodec vidět až na vzdálenost
200 metrů, takže řidič má možnost adekvátně zareagovat. Reflexní prvek umístěný na viditelném místě musí mít každý
chodec, který se za snížené viditelnosti
pohybuje po pozemní komunikaci, na níž
není chodník ani veřejné osvětlení. Novelizované ustanovení zní: Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po
krajnici nebo po okraji vozovky v místě,
které není osvětleno veřejným osvětlením,
je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly
viditelné pro ostatní účastníky provozu na
pozemních komunikacích. Za nesplnění
povinnosti dané novelizovaným zákonem
lze uložit v příkazním řízení pokutu až
2 000 Kč. Každý chodec by vždycky měl
pamatovat na to, že reflexní prvky používá
proto, aby chránil sám sebe před případnou kolizí s vozidlem, jehož řidič chodce
v tmavém oblečení bez reflexních prvků
spatří mnohdy na poslední chvíli.
Chodec je povinen při přecházení vozovky použít přechod pro chodce vždy, když
je od něho vzdálen do padesáti metrů. Na
přechodu pro chodce se chodí vpravo.
Mimo přechod pro chodce je dovoleno pře-

cházet vozovku jen kolmo k její ose. Před
vstupem na komunikaci se chodec musí
přesvědčit, zda může vozovku bezpečně
přejít. Chodec smí přecházet vozovku jen
pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost
jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich
řidiče náhle změnit směr nebo rychlost jízdy. Dále nesmí vstupovat na přechod pro
chodce nebo na vozovku bezprostředně
před blížícím se vozidlem. Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na
vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat. Chodec také nesmí
překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na
vozovce. Chodci musí být také velice opatrní při přecházení nebo přebíhání silnice
v místech, kde není vyznačený přechod
pro chodce. Je důležité se dostatečně rozhlédnout a přesvědčit se, že mohu silnici
bezpečně přejít V případě, že vystupuji
z autobusu, který zastavil na zastávce na
okraji komunikace, silnici přecházím až
poté, co autobus odjel ze zastávky.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence
mjr. JUDr. Dana Čírtková
vedoucí oddělení – tisková mluvčí
tel.: 974 261 207
mobil: 725 375 094
e-mail: dana.cirtkova@pcr.cz

Statistika dopravní nehodovosti chodců v Kraji Vysočina v roce 2019
celkem

usmrceno

těžce zraněno

lehce zraněno

Územní odbor Pelhřimov

15

2

4

13

Územní odbor Havlíčkův Brod

19

2

1

19

Územní odbor Jihlava

24

3

6

17

Územní odbor Třebíč

31

0

1

31

Územní odbor Žďár nad Sázavou

27

2

5

22

Dálniční oddělení Velký Beranov

0

0

0

1

116

9

17

103

Kraj – celkem

Statistika dopravní nehodovosti chodců v Kraji Vysočina v roce 2020
celkem

usmrceno

těžce zraněno

lehce zraněno

Územní odbor Pelhřimov

10

0

3

6

Územní odbor Havlíčkův Brod

18

2

3

12

Územní odbor Jihlava

20

2

3

15

Územní odbor Třebíč

17

0

5

11

Územní odbor Žďár nad Sázavou

16

1

0

14

Dálniční oddělení Velký Beranov

0

0

0

0

Kraj – celkem

81

5

14

58
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ČERNOBÍLÁ KRONIKA
Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás seznámit s některými případy trestné činnosti, které
evidovali a šetřili policisté v průběhu prosince 2020 a ledna 2021
ve služebních obvodech útvarů Policie České republiky, obvodní
oddělení Chotěboř a policejní stanice Golčův Jeníkov.
Případy krádeží
Neznámý pachatel v době od 19.00 hod dne 8. 12. 2020 do
5.45 hod dne 9. 12. 2020 v obci Oudoleň rozbil nezjištěným způsobem pravé přední okénko u zaparkovaného vozidla, čímž na vozidle způsobil škodu 3 000 Kč. Z tohoto vozidla následně odcizil
černou koženou peněženku s doklady, platebními kartami a dále
pak hotovost ve výši 5 000 Kč. Jednáním neznámého pachatele
vznikla poškozenému celková škoda ve výši 8 200 Kč.
Neznámý pachatel v době od 7.00 hod dne 1. 12. 2020 do
16.00 hod dne 9. 12. 2020 po překonání oplocení areálu stavebnin
v Golčově Jeníkově vnikl na pozemek a zde odcizil celkem 452 ks
plastových plotovek různých rozměrů uskladněných na paletách.
Tímto jednáním vznikla poškozené společnosti škoda ve výši nejméně 23 700 Kč.
Případy řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu
Policisté z obvodního oddělení Policie České republiky v Chotěboři dne 7. 1. 2021 v ranních hodinách prováděli dohled nad
bezpečností a plynulostí silničního provozu v Chotěboři. Hlídka
zastavila a zkontrolovala na ulici Tyršova osobní motorové vozidlo tovární značky Citroën, který řídil šestapadesátiletý muž
z Chotěbořska. V rámci prováděné silniční kontroly byla policisty
provedena lustrace v informačních systémech Policie České republiky, kdy bylo zjištěno, že kontrolovaný řidič má uložen mimo
jiné zákaz činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vo-

INZERCE

Pojištění auta
(výpočet je možný i po telefonu)
ČSOB Pojišťovna, Náměstí TGM 321, 58301 Chotěboř
Martin Gron
tel.: 602767252
email: martingron@seznam.cz

zidel pro všechny skupiny od 16. 4. 2020 do 16. 10. 2021. Toto
rozhodnutí vydal Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou. V průběhu
prováděných úkonů byla muži zakázána další jízda a dále policisté
ve věci zahájili úkony trestního řízení.
Jednašedesátiletý muž z Jeníkovska dne 7. 1. 2021 v odpoledních hodinách úmyslně a vědomě vykonal jízdu jako řidič osobního motorového vozidla tovární značky Renault v Golčově Jeníkově minimálně po náměstí T. G. Masaryka, kde byl zastaven
a kontrolován hlídkou Policie České republiky, obvodní oddělení
Chotěboř. V rámci silniční kontroly byl řidič vyzván k provedení dechové zkoušky přístrojem Alcotest 7510, které se na výzvu podrobil. Tato zkouška vykázala u řidiče pozitivní hodnotu
1,15 promile alkoholu v dechu, opakovaná dechová zkouška vykázala pozitivní hodnotu 1,24 promile alkoholu v dechu. Policisté
vyzvali řidiče k provedení lékařského vyšetření spojeného s odběrem krve ve zdravotnickém zařízení. Této výzvě řidič odmítl
vyhovět. V průběhu prováděných úkonů byla muži zakázána další
jízda a policisté ve věci následně zahájili úkony trestního řízení.
Policisté z oddělení silničního dohledu Krajského ředitelství policie kraje Vysočina v Jihlavě dne 23. 1. 2021 v odpoledních hodinách prováděli dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu v obci Kraborovice. Hlídka zastavila a zkontrolovala osobní
motorové vozidlo tovární značky Škoda Felicia, které řídil jedenačtyřicetiletý muž z Malečska. V rámci silniční kontroly byl řidič
vyzván k provedení dechové zkoušky přístrojem Alcotest 7510,
které se na výzvu podrobil. Tato zkouška vykázala u řidiče pozitivní hodnotu 1,89 promile alkoholu v dechu, opakovaná dechová
zkouška vykázala pozitivní hodnotu 1,99 promile alkoholu v dechu. Policisté poučili řidiče o právu požadovat lékařské vyšetření
spojené s odběrem krve ve zdravotnickém zařízení. Toto vyšetření
řidič odmítl a požití alkoholu před jízdou doznal. V průběhu prováděných úkonů byla muži zakázána další jízda a policisté ve věci
následně zahájili úkony trestního řízení.
Případ poškození cizí věci
Neznámý pachatel v době od 16. 1. 2021 do 17. 1. 2021 v Krucemburku v ulici Tkalcovská postříkal černým sprejem hlavní stěnu
budovy zdejší továrny z přilehlé ulice Koželužské, a dále stejnou
barvou a v obdobném stylu postříkal sokly rampy situované u hlavní budovy téže továrny.
pprap. Ondřej Lauda
vrchní asistent

NABÍDKA PRÁCE

Na naší pobočce si můžete založit bankovní účet ČSOB.

Pořez kulatiny mobilním katrem
Josef Eis
tel.: 605 053 130
www.pila-pribyslav.cz
NASE NOVINY

Firma Jan Matějka-autodoprava ze Ždírce nad Doubravou přijme řidiče nákladních sklápěcích automobilů. Nabízíme práci
v rodinné firmě se zaměřením na zemní práce a stavebnictví.
Požadujeme řidičské oprávnění skupiny C (+E), profesní průkaz. Praxe nebo strojnický průkaz výhodou. Očekáváme spolehlivost, chuť pracovat a zodpovědný přístup ke svěřené technice. Bližší informace po telefonu nebo osobní schůzce.
Kontakt Jan Matějka (602 256 166)
autodoprava@email.cz,
www.zemni-prace-matejka.cz
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STK Chotěboř
Provádíme:
1. měření emisí vozidel do 3,5 t
2. technické kontroly osobních
a nákladních automobilů do 3,5 t,
motocyklů, čtyřkolek, přípojných
vozidel.
3. evidenční kontroly vozidel do 3,5 t
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Vážení motoristé a motoristky,
začíná nová motoristická sezona 2021.

Způsob provádění technických prohlídek
naleznete na www.stkinfo.cz.

Vše na jednom místě – STK a emise. Jen u nás bez čekání,
pokud použijete náš online rezervační (objednávkový)
systém. Vše naleznete na našem webu – www.stk-chotebor.cz
nebo se dozvíte na telefonním čísle 569 621 286, 721 133 042.

Možnost platby hotově nebo kartou.
Naši kvalitu práce zajišťujeme ve spolupráci
s německou ﬁrmou DEKRA automobil.
Vedoucí STK a emisí: Jan Pešek.

Pracovní doba:
1. 3. – 30. 11.
Po
Út
St
Čt
Pa

7.00 – 16.00
7.00 – 16.00
7.00 – 16.00
7.00 – 16.00
7.00 – 15.00

1. 12. – 28. 2.
Po
Út
St
Čt
Pa

7.00 – 16.00
7.00 – 14.00
7.00 – 16.00
7.00 – 15.00
7.00 – 15.00

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA STOMATOLOGŮ
ROZPIS POHOTOVOSTNÍCH SLUŽEB STOMATOLOGŮ – HLINECKO
6., 7. března 2021

MUDr. Eva Konývková

Nádražní 548, Hlinsko

469 312 039

13., 14. března 2021

MUDr. Michael Chlud

Smetanova 568, Skuteč

733 145 691

20., 21. března 2021

MUDr. Petr Foltan

Herálec 81

774 900 858

27., 28. března 2021

MUDr. Josef Cimburek

Tyršova 386, Skuteč

608 608 303

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY JSOU OD 9.00 DO 13.00 HODIN.
S ohledem na možnost výměny služeb mezi lékaři, která nám nebyla včas oznámena, nebo nebylo možné již zajistit její zveřejnění,
doporučujeme předem telefonicky ověřit aktuální stav na příslušném stomatologickém pracovišti.

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA STOMATOLOGŮ – HAVLÍČKOBRODSKO
6., 7. března 2021

MUDr. Kateřina Palánová

Humpolecká 244, Havlíčkův Brod

569 426 103

13., 14. března 2021

MUDr. Milan Hanusek

U Stadionu 2187, Havlíčkův Brod

722 068 222

20., 21. března 2021

MUDr. Filip Hejtmánek

Jahodova 2240, Havlíčkův Brod

792 339 455

27., 28. března 2021

MUDr. Irena Horáková

Kalinovo nábřeží 605, Havlíčkův Brod

569 434 445

Ordinační doba: So, Ne, svátek: 9.00–12.00 (Všední dny pohotovost v Jihlavě.)
Adresář – zubní pohotovosti v jednotlivých krajích ČR najdete na adrese:
https://www.zubni–lekari.cz/zubni–pohotovost.asp
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KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA
POZVÁNKA NA JARNÍ KONCERT
Kulturní zařízení města Ždírec nad Doubravou
a Žákovský komorní orchestr ŽAKO ze ZUŠ Chotěboř
zvou na JARNÍ KONCERT
v neděli 11. dubna 2021 od 16. 00 hodin
do kostela sv. Václava v Horním Studenci.
Orchestr pro posluchače nastudoval
mimo jiné skladby A. Vivaldiho, J. Haydna.
Pokud se Vám zdá, že na fotografii něco nebo někdo chybí,
přijďte se na děti podívat živě.
Vstupné dobrovolné.
Pevné zdraví všem!
www.kzm-zdirec.cz, e-mail: knihovna@zdirec.cz
tel.: 569 694 622, 770 157 228

GALERIE DOUBRAVKA
POZVÁNKA NA BESEDU
se Sdružením Krajina
Spolek Sdružení Krajina vás zve 2. března 2021 v 16.30 hodin
do Galerie Doubravka ve Ždírci nad Doubravou na krátkou
besedu o podmáčených loukách, o hospodaření na nich a ostatní naší činnosti.
Sdružení Krajina je spolek, jehož posláním je aktivně přispívat ke zlepšení stavu přírody, krajiny a životního prostředí ponejvíce ve Žďárských vrších, ale s působností i v jiných
lokalitách na Vysočině a v Pardubickém kraji.
Naší činností je péče o krajinu, hlavně kosení podmáčených
luk, výsadby stromů či obnova tůní, spolupracujeme s místními
hospodáři a snažíme se o zapojení veřejnosti do péče o krajinu.
Pokud vás tato témata zajímají, určitě přijďte na povídání.
Další informace naleznete na našich webových stránkách
www.sdruzenikrajina.cz nebo na facebooku Sdružení
Krajina.
Darina Coufalová
Akce se uskuteční, pouze pokud situace dovolí!
Kontakt: tel.: 569 694 620, 770 157 228 www.kzm-zdirec.cz

NASE NOVINY
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Začátek jara v knihovně
Jaro opět vystrkuje růžky, a březen je u nás v knihovně už několik
let i měsícem všech čtenářů. Pro naše čtenáře jsme prozatím nakoupily nové knihy v hodnotě 19 461 Kč.
Město ze svého rozpočtu v letošním roce pro nákup knih do
městské knihovny vyčlenilo 110 000 Kč, a pro nákup časopisů
20 000 Kč. Čtenáři tedy budou mít z čeho vybírat.
Jiné roky jsme pomyslně cestovali, společně si četli a seznamovali se se zajímavými lidmi. Pokud situace dovolí, vše
si vynahradíme na podzim v „Říjnu, měsíci knihy“, kdy také
společně oslavíme výročí narození českého básníka, novináře
a politika Karla Havlíčka Borovského, který se narodil 31. října
1821 v dnešní Havlíčkově Borové.
Zcela noví čtenáři v březnu obdrží jako bonus čtenářský
průkaz zdarma!
Na společné setkávání se svými čtenáři, i když za dodržování
přísných hygienických opatření, se těší knihovnice
Zdena Lédlová a Dana Josková.

MDŽ
Mezinárodní den žen (ve zkratce MDŽ),
připadající každoročně na 8. března, je
mezinárodně uznávaný svátek stanovený Organizací spojených národů k výročí
stávky newyorských švadlen v roce 1908.
V České republice je svátek od roku 2004
významným dnem.
Demonstrace žen na konci zimy, tradičně
o nedělích, se nejdříve konaly v USA na
popud tamní Socialistické strany USA;
velké shromáždění za volební právo žen
se konalo 8. března 1908 v New Yorku.
Svátek žen byl poprvé slaven 28. února
1909 po vyhlášení Americkou socialistickou stranou. Na první mezinárodní ženské
konferenci Druhé internacionály v Kodani
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v srpnu 1910 prosadila německá socialistka Klára Zetkinová pořádání mezinárodního svátku, tehdy ještě bez určení pevného
data. Od roku 1911, kdy byl poprvé slaven
v Německu, Rakousko-Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a USA, mezi jeho cíle patřilo
volební právo žen. Pevné datum nebylo
stanoveno, bývalo v únoru a březnu.
Datum 8. března se ustálilo až po první
světové válce, zejména pod vlivem velké
demonstrace v Petrohradě roku 1917 těsně předcházející únorové revoluci, která se
konala poslední neděli v únoru dle juliánského kalendáře, což odpovídá 8. březnu
kalendáře gregoriánského. Svátek se rychle rozšířil, jeho obsah kolísal od politické-

ho a feministického protestu po apolitickou obdobu Dne matek.
Od roku 1975 je svátek oficiálně uznán
Organizací spojených národů a je připomínán jako den mezinárodní solidarity žen za
rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj.
Zdena Lédlová
(zdroj Wikipedie)
Vše nejlepší ženám k MDŽ přeje
Redakční rada NN a Město Ždírec
nad Doubravou!

NASE NOVINY

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE – NABÍDKA KNIH
Po roce a půl usilovné práce se dočkala vydání publikace „Ždírec
nad Doubravou včera a dnes“. Kniha srovnává současný stav
s minulostí nejen ve Ždírci nad Doubravou, ale i v místních částech, Benátkách, Kohoutově, Novém Ransku, Novém a Horním
Studenci, Stružinci a Údavech.
Na vydání této publikace se podílel kolektiv autorů Milan Kopecký,
Josef Němec, Lukáš Vomela, Michal Kamp, Oldřich Milt a Jan
Martinec. Za odvedenou práci jim patří velké poděkování. Kniha
se za 250 Kč prodává v našem turistickém
informačním středisku
www.tvare-nakladatelstvi.cz
a knihovně.
Ing. Bohumír Nikl, starosta
ISBN 978-80-88041-29-0

ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU VČERA A DNES

Ždírec nad Doubravou včera a dnes

ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

9 7 8 8 0 8 8 0 41 2 9 0

včera a dnes

Milan Kopecký ◆ Josef Němec
Lukáš Vomela

Město Ždírec nad Doubravou v minulosti také vydalo knihy:
„Pamětní kniha obce ždírecké (1932–1946) aneb vývoj Ždírce
před rokem 1946 očima místního kronikáře“. Knihu k vydání
připravil Mgr. Petr Adam, Anna Horáková a Václav Fidler. Počítačový přepis Dana Josková. Obrazové materiály jsou z archivu
města Ždírec nad Doubravou a osobního archivu Václava Fidlera.
Knihu v roce 2010 vydalo Město Ždírec nad Doubravou a lze ji
zakoupit za 150 Kč v naší městské knihovně a TIC.

NASE NOVINY

„Pamětní kniha obce ždírecké II. (1946–1967). Knihu k vydání
připravil Mgr. Petr Adam, Anna Horáková, Václav Fidler, Zdena
Lédlová, Josef Němec a Jan Martinec. Počítačový přepis Dana
Josková. Obrazové materiály jsou z archivu města Ždírec nad
Doubravou, osobního archivu Václava Fidlera a Josefa Němce.
Knihu v roce 2015 vydalo Město Ždírec nad Doubravou a lze ji
zakoupit za 150 Kč v naší městské knihovně a TIC. Soubor knih
„Pamětní kniha obce ždírecké I. + II.“ lze zakoupit za 250 Kč.
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Kulturní zařízení města Ždírec nad Doubravou
Vás zve na

FILMOVÉ STŘÍPKY

Šimon Pečenka

Jan Rosák

14. dubna 2021 od 18:30 hodin
v sále kina ve Ždírci nad Doubravou

Hudebně - zábavná procházka
písněmi a zajímavostmi
stříbrného plátna...
Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 170 Kč.
Předprodej od 1. dubna 2021 v městské knihovně.
tel.: 569 694 620, 770 157 228, www.kzm-zdirec.cz
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INZERCE

Využijte možnosti
inzerce.
Příspěvky a dotazy posílejte
na adresu:
knihovna@zdirec.cz
tel.: 569 694 620,
770 157 228
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Prosperující firma v plastikářském průmyslu zabývající se vývojem a výrobou inovativních specifických plastových profilů s distribucí po celém světě hledá do rozšířujícího se provozu
vhodného kandidát na místo:

Přípravář výroby
popis práce

•
•
•
•

příprava výrobní linky podle zadání mistra
obsluha a jednoduchá údržba linky
čištění a zaskladnění forem
3-směnný provoz

požadavky

• manuální zručnost
• fyzická zdatnost

Extruindustrie CR s.r.o.
Průmyslová 505
582 63 Ždírec nad Doubravou
Tel: +420 569 695 002 nebo 720 934 596 p. Ing. Kadeřábek

zaměstnanecké výhody:

• práci ve stabilní rodinné firmě s mezinárodním působením
• vysoké finanční ohodnocení za směnný provoz
• příspěvek na stravování
• příspěvek na dojíždění
• docházkový bonus
• dny volna za odpracované roky
• firemní akce

annonce@extruindustrie.cz

www.extruindustrie.cz

Životopisy zaslané poštou z organizačních důvodů nazpět nezasíláme.

FOTOOKÉNKO

LAKOMA
PRÁŠKOVÁ LAKOVNA
JIHLAVA
● práškové lakování – komaxit
● tryskání/pískování
● provádíme i mokré lakování

MOŽNOST ZHOTOVENÍ
DO 24 HODIN!
Kontakt: 777 326 863
Zimní radovánky dětí ze ZŠ a MŠ
NASE NOVINY
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Masopustní týden – karneval v MŠ

Masopustní týden – karneval v MŠ

Doubrava 2021, foto Jaroslav Hamsa

Doubrava 2021, foto Jaroslav Hamsa

Doubrava 2021, foto Jaroslav Hamsa

Doubrava 2021, foto Jaroslav Hamsa
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