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Náměstí rozzářil vánoční strom

V knihovně proběhlo jednání Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o.p.s.

Děkujeme všem občanům, společnostem a firmám za projevená nebo zaslaná novoroční přání.
Za kolektiv zaměstnanců městského úřadu

Ing. Bohumír Nikl, starosta a Ing. František Němec, místostarosta

PODĚKOVÁNÍ

Od soboty 26. listopadu zdobí ždírecké náměstí vánoční strom, kte-
rému po rozsvěcení požehnal pan farář p. Pavel Seidl. Jako vánoční 
strom máme ozdobenou 23 m vysokou douglasku tisolistou. 

Mnoho návštěvníků ze Ždírce a okolí měli možnost strávit po-
hodové sobotní odpoledne na náměstí při slavnostním rozsvícení 
vánočního stromu. Byla to také příležitost pro klidné zastavení 
v uspěchaném předvánočním čase, pro setkání s přáteli.

Po sedmnácté hodině děti odpočítaly rozsvícení stromu. Hudeb-
ní program tradičně připravila Základní škola a Mateřská škola 
Ždírec n. D. Sboreček základní školy zazpíval a zarecitoval krásné 
vánoční písně a básně pod vedením paní Málkové a paní Marko-
vé. Žesťový orchestr Zelenohorských muzikantů ze Žďáru n. S. 
vytvořil svým vystoupením sváteční adventní náladu. Celou akci 
moderovala paní Jaroslava Půžová.

Poděkování za přípravu celé akce patří všem, kteří se na zdaři-
lém průběhu podíleli.

Ing. Bohumír Nikl, starosta

V prostorách nově rekonstruované knihovny proběhlo společné 
jednání Správní rady a Programového výboru Místní akční sku-
piny Havlíčkův kraj. Na programu jednání bylo plnění rozpočtu 
v roce 2022, vyplácení provozních dotací z ministerstva pro míst-
ní rozvoj a plánovaný rozpočet na rok 2023.

Na vybavení nábytkem dostalo město z dotací MAS Havlíč-
kův kraj z Programu rozvoje venkova z výzvy Živá obec celkem 
480 tis. Kč.

Ředitelka MAS Havlíčkův kraj paní Jaroslava Hájková napsala:

Dobrý den, vážená paní Lédlová, milá Hanko a vážený pane starosto,
chci Vám moc poděkovat za včerejší pohostinnost. Knihovnu máte 
moc krásnou, povedlo se to. Od rána mám „tisíce děkovných te-
lefonátů“ od členů Programového výboru a Správní rady, že jsou 
rádi za milé pozvání a příjetí ve Ždírci.

Přejeme, ať má knihovna hodně čtenářů!
Za děvčata z MASky

Jaroslava Hájková

Ing. Bohumír Nikl
předseda správní rady MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.

Rozsvícení vánočního stromu

MAS Havlíčkův kraj



2 NASE NOVINY

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE 

Valná hromada Svazku obcí Podoubraví se konala v nové hasičárně

Slavnostní otevření knihovny 1. 12. 2022

V zasedací místnosti nové hasičárny se konala ustavující Valná 
hromada Svazku obcí Podoubraví. Na programu jednání bylo 
představení zástupců členských obcí svazku po komunálních vol-
bách, volba nových orgánů svazku, rozpočet na rok 2023 a střed-
nědobý výhled na období 2024–2027.

Nové představenstvo Svazku obcí Podoubraví pro volební obdo-
bí 2022–2026 bude pracovat ve složení: předseda – Miloš Starý, 
místopředseda – Ing. Bohumír Nikl, členové – Ing. Karel Musí-
lek, Dagmar Vaňková, Ing. Ondřej Kozub, Petr Bárta a Václav 
Venhauer.

Ing. Bohumír Nikl

Ve čtvrtek 1. 12. 2022 byla 
po pěti měsících otevřena 
nově zrekonstruovaná městská 
knihovna a TIC. Slavnostní 
pásku v 16.00 hodin přestřihli 
starosta města pan Ing. Bohu-
mír Nikl, místostarosta měs-
ta pan Ing. František Němec, 
paní ředitelka Krajské knihov-
ny Vysočiny Ing. Jitka Hladí-
ková, Mgr. Lucie Hlaváčková 
z úseku veřejných knihoven 
KK Vysočiny, knihovnice ždí-
recké knihovny Mgr. Hana 
Lédlová a Zdeňka Lédlová a také Pavel 
Sotona, jehož firma celou knihovnu vyba-
vila krásným nábytkem. O kulturní vložku 
se postaraly děti z mateřské školy s paní-
mi učitelkami Markétou Bartákovou, DiS. 
a Terezou Štěrbovou, DiS., za což jim ve-
lice děkujeme. Na závěr návštěvníkům za-
hrála hudební skupina Dou NaBoso.

Při rekonstrukci knihovny byla zvětšena 
plocha o celé dětské oddělení a byla vybu-
dována nová kotelna pro kino včetně nové-

ho sociálního zařízení kina. Nově opraven 
byl i vestibul kina, kde vznikla čítárna 
s promítacím plátnem pro nové promítací 
zařízení. Zcela nové jsou také dva dotyko-
vé monitory na ON-Line katalog pro naše 
čtenáře. Knihovna je také vybavena mno-
ha zajímavými prvky. V novém dětském 
oddělení plánujeme různé aktivity pro děti 
a rodiče. Chtěly bychom, aby se knihov-
na stala místem odpočinku a zábavy pro 
všecky návštěvníky, ale především pro děti 

a rodiče s dětmi. Tím stěžejním 
cílem bude ale stále nabídka 
kvalitních knih pro děti a prá-
ce s knihou. Přály bychom si, 
aby čtení bylo pro děti zálibou, 
aby děti chtěly být s knihami 
a na blízku jejich hrdinů, aby 
v knihách nacházely inspiraci. 
Přály bychom si, aby se děti, 
ale i ti dospělí v naší knihovně 
cítili dobře, a hlavně aby se rádi 
vraceli. Některé aktivity se jistě 
budou dařit lépe, jiné hůře. Vše 
prověří až čas, protože ne vždy 

se vše podaří podle představ, ale i to patří 
k tvořivé práci. Těšíme se na Vás!

Děkujeme tímto Městu Ždírec nad 
Doubravou a zastupitelům, kteří se zaslou-
žili, že nyní máme v našem městečku tak 
krásnou knihovnu. Děkujeme také všem, 
kteří nám pomáhali při vystěhování celé 
knihovny a opětovném nastěhování, přede-
vším technickým službám našeho města. 

Za knihovnu 
Zdeňka Lédlová, vedoucí

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA
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KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA

Vánoční koncert v kostele sv. Václava v Horním Studenci

Děti z Mateřské školy ze Sobíňova v pátek 9. 12. 2022 navštívily dětské oddělení ždírecké 
knihovny

V neděli 11. prosince pořádalo Kulturní zařízení města společně 
s Městem Ždírec nad Doubravou v kostele sv. Václava v Horním 
Studenci Adventní koncert. Na koncertě vystoupil Pěvecký sbor 
Fones Melody a Žákovský komorní orchestr ze ZUŠ Chotěboř. 
Úvodní slovo pronesl pan páter Pavel Seidl, který na závěr popřál 
všem zúčastněným klidný čas adventu, pohodové Vánoce a šťast-
ný nový rok. Za úvodní slovo panu Seidlovi velice děkujeme. 
Hezké vánoční svátky a vše dobré v novém roce na závěr koncer-
tu popřál všem přítomným také pan místostarosta Ing. František 
Němec. Za jeho slova a výpomoc také velice děkujeme. Součástí 
koncertu byla také výstava několika výtvarných prací, kterou vy-
tvořili žáci výtvarného oboru ZUŠ Chotěboř.

Doufáme, že se všem, kteří si Adventní koncert do kostela 
sv. Václava přišli poslechnout, líbil, a rádi bychom tímto žákům 
ZUŠ Chotěboř a jejich paním učitelkám poděkovali za krásné 
vystoupení.

Zároveň děkujeme všem ostatním, kteří se na přípravě koncertu 
také podíleli.

Těšíme se na shledání v příštím roce a přejeme vám příjem-
ně strávený čas s těmi, které máte nejraději. Nezapomeňte v této 
době myslet na světlo a lásku, které nám dodávají sílu a uzdravují. 
Končí pomalu další nelehký rok a mně nezbývá, než popřát všem 
nový a lepší svět plný lásky, klidu a míru.

Zdena Lédlová

V pátek dopoledne navštívilo naše nové dětské oddělení městské 
knihovny 17 dětí z Mateřské školky v Sobíňově se třemi paními 
učitelkami Bc. Ivanou Martincovou Dostálovou, Janou Hamsovou 
a Žanetou Zhřívalovou, DiS. Paní učitelky si s dětmi prohlédly 
opravené prostory knihovny a po krátké svačině dětí si společně 
povídaly o knihách. Paní učitelka Bc. Ivana Martincová Dostálová 
poté dětem z knih pro nejmenší četla zajímavé příběhy. Knihov-

nice paní Zdena Lédlová a pan starosta Ing. Bohumír Nikl dětem 
věnovali na památku malé dárky. 

Za knihovnu ve Ždírci nad Doubravou paním učitelkám děkuji, 
že se s tak malými dětmi vypravily vlakem ze Sobíňova na návště-
vu do ždírecké knihovny. Doufám, že se jim tady u nás líbilo a že 
zde strávily příjemné dopoledne. Návštěva nás velice potěšila a již 
nyní se těšíme na další shledání.

Zdena Lédlová
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MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU
OZNÁMENÍ 

O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

Starosta města Ždírec nad Doubravou podle § 14 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky 
o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

oznamuje:

1) Volba prezidenta České republiky se uskuteční 
v pátek dne 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu dne 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2) Místem konání voleb prezidenta České republiky je:
a) v okrsku č. 1 zasedací místnost Městského úřadu Ždírec nad Doubravou, Školní 500, pro voliče ze severní části 

Ždírce nad Doubravou, Benátek, Kohoutova, Nového Ranska a Stružince,

b) v okrsku č. 2 společenská místnost v Domě s pečovatelskou službou ve Ždírci nad Doubravou, Nad Řekou 560, 
pro voliče z jižní části Ždírce nad Doubravou,

c) v okrsku č. 3 budova Kulturního zařízení Horní Studenec 14, pro voliče z Horního Studence, Nového Studence  
a Údav.

3) Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem) nebo platným občanským průkazem 
České republiky. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4) Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den volby prezidenta republiky může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5) Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky.

Ve Ždírci nad Doubravou dne 8. prosince 2022

Ing. Bohumír Nikl, starosta

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Vážení spoluobčané, milí přátelé, 
chci vás pozdravit na začátku roku 2023 
a popřát vám především pevné zdraví, 
veselou mysl a spoustu splněných přá-
ní. Stojíme na počátku roku, od kterého 
nevíme, co přesně čekat. Ekonomové 
se neshodli, kolik budou stát energie, 
tedy ani nevíme, kam se bude ubírat 
naše domácí ekonomika. Jsou to ve své 
podstatě spojené nádoby, kdy jedna část 
hospodářství ovlivňuje druhou. Celý 
život se ale držím hesla, že štěstí přeje 
připraveným a také není třeba propadat 
panice, i když při sledování sdělovacích 
prostředků k tomu má leckdo blízko. 
V takovém případě je ideální vyrazit do 
přírody a nacházet útěchu tam. 

Za naše město mohu zodpovědně říct, že 
jsme ekonomicky ve velmi dobré formě, 
zajistíme bezproblémový chod naší ško-
ly, domů s pečovatelskou službou, terénní 
pečovatelské služby, výjezdové jednotky 
hasičů apod. 

Rok 2023 bude ale také rokem, do kte-
rého si naše zastupitelstvo ve Ždírci nad 
Doubravou stanovilo jisté cíle. Spustíme 
velkou rekonstrukci ulice Ke Stadionu, 
máme v plánu připravit stavební parcely 
na Kohoutově a v Horním Studenci.

Chtěli bychom usilovně pracovat na 
přípravách stavby cyklostezky do Údav. 
Bezpečnost na silnicích je naše priorita 
a chceme pokračovat v budování těchto 
stezek. Zadali jsme zpracování projektu 

na chodník ve Studenci a cyklostezky na 
Sobíňov. Zabýváme se snížením energe-
tické náročnosti na budovách města.

Kromě toho nás čeká jedna velká udá-
lost. Ždírecká pila si v roce 2023 připo-
mene 150 let svého fungování a chystá-
me zajímavé překvapení. 

Na závěr mi, vážení spoluobčané, do-
volte ještě jednou popřát pevné zdraví 
a vše dobré.

Ing. Bohumír Nikl, starosta města
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Název akce Celkové 
náklady Dotace

Rekonstrukce ulice Ke Stadionu 25 349 572 6 806 324

ZTI Kohoutov 13 parcel pro RD 16 875 884 1 950 000

ZTI Horní Studenec 4 parcely pro RD 6 224 283 600 000

Komunikace ulice V Údolí – finální povrch 2 588 030 -

JPO II – CAS Scania (doplatek) 4 673 000

Traktor a vyvážečka pro služby města 3 339 600 1 000 000

Výkup pozemků pro RD 1 500 000 -

Muzeum – sklad, parkovací plochy, plot 1 800 000 127 000

VO Ždírec a Stružinec – výměna světel 3 859 295 2 809 800

Úsekové měření Údavy 2 000 000 -

Výkup pozemků na cyklostezku Údavy 2 000 000 -

Opravy místních komunikací 1 300 000

Parket na hasičském hřišti 700 000 240 000

Celkem 72 209 664 13 533 124

Studie a projekty Cena Kč 
vč. DPH Dotace

Veřejné osvětlení Horní Studenec – projekt 42 350

Veřejné osvětlení Nový Studenec – projekt 145 200

Chodník H. Studenci – projekt 237 765

Chodník H. Studenec II – studie 74 415

Chodník N. Studenec – studie 70 180

Ulice Spojovací – Projekt 659 450

Cyklostezka Ždírec – Sobíňov – projekt 1 555 697 400 000

FVE na budovách města – studie + projekt 200 000

Kino zateplení a přístavba + byty – studie 100 000

Parcely v NS 15 RD – zastavbová studie 80 000

Parcely v NS 15 RD – projekt 120 000

Kanalizace a ČOV místní části – studie 300 000 150 000

Celkem 3 585 057 550 000

Výdaje Kč

Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství 7 452 400

Doprava 29 863 000

Vodní hospodářství 300 000

Vzdělávání a školské služby 5 397 000

Kultura, církve a sdělovací prostředky 6 324 000

Tělovýchova a zájmová činnost 1 922 700

Zdravotnictví 84 500

Bydlení, kom.služby a územní rozvoj 34 109 800

Ochrana životního prostředí 6 962 000

Sociální služby a společné činnosti 6 745 800

Civilní připravenost na krizové stavy 319 000

Bezpečnost a veřejný pořádek 167 000

Požární ochrana a integr. záchr. systém 6 397 100

Státní moc, státní správa, úz. samospráva 12 139 400

Finanční operace 24 345 800

Ostatní činnosti 253 000

Výdaje celkem (vč. konsolidace) 140 582 500

Výdaje celkem (bez konsolidace) 120 082 500

Příjmy Kč

Daňové příjmy 71 527 157

Nedaňové příjmy 17 878 000

Kapitálové příjmy (prodej pozemků) 3 044 770

Přijaté transfery celkem 32 732 573

Příjmy celkem (vč. konsolidace) 125 182 500

Příjmy celkem 104 882 500

Příjmy bez konsolidace 104 882 500

Výdaje bez konsolidace 122 282 500

Rozdíl 15 400 000

Konsolidace 20 300 000

Financování 15 400 000

Splátky úvěrů 2 400 000

Zůstatek z minulého roku 20 000 000

Rozpočet města na rok 2023

Hlavní investiční akce v roce 2023 Zpracování projektů a studií v roce 2023
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Podpora spolků a organizací ve Ždírci nad Doubravou v roce 2023

Také ve Ždírci nad Doubravou a místních částech bude svoz odpadů 1x za 2 týdny

(Novinky v odpadech v roce 2023)

Myslivecký spolek Ždírec nad Doubravou 6 000 Kč

Myslivecký spolek Horní Studenec 6 000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Údavy 15 500 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Kohoutov 27 000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Ždírec nad Doubravou 40 000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Horní Studenec 20 000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Nové Ransko 15 000 Kč

TATRAN Ždírec nad Doubravou* 555 000 Kč

TJ karate Ždírec nad Doubravou 9 000 Kč

TJ SOKOL Horní Studenec, z. s. 21 000 Kč

Fokus Vysočina, z. ú., 20 000 Kč

Oblastní charita Havlíčkův Brod 10 000 Kč

Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. 2 500 Kč

Benediktus z. s. 10 000 Kč

COOP družstvo Havlíčkův Brod 100 000 Kč

Český svaz včelařů, z. s., zákl. organizace Chotěboř 4 000 Kč

Zdeněk Choura 5 000 Kč

Spolek Přátelé školy ve Ždírci nad Doubravou 15 000 Kč

Svaz tělesně postižených v ČR z.s., m.o. Chotěboř 2 000 Kč

Junior, dům dětí a mládeže, Chotěboř 15 000 Kč

ZO ČSOP Křížová 4 000 Kč

Domov seniorů Drachtinka 20 000 Kč

Linka bezpečí z.s. 2 000 Kč

Římskokatolická farnost Krucemburk 3 000 Kč

Klub seniorů Ždírec nad Doubravou 70 000 Kč

Centrum pro rodinu Doubravka 25 700 Kč

Klepetko Jaroslav, turnaje florbal, hokejbal, nohejbal 8 000 Kč

Klub přátel cyklistiky Ždírec nad Doubravou 9 000 Kč

Klub filatelistů Krucemburk 2 000 Kč

Nemocnice Havlíčkův Brod 40 000 Kč

Osadní výbor nové Ransko 25 000 Kč

Centrum Pikulka, Ždírec nad Doubravou 5 000 Kč

CELKEM 1 113 700 Kč

Zastupitelstvo města Ždírec nad Doubravou na svém zasedání 8. 12. 2022 schválilo poskytnutí příspěvků a peněžitých darů sportovním, 
společenským a charitativním organizacím působícím ve Ždírci nad Doubravou na činnost v roce 2023.
Výše příspěvků je uvedena v následující tabulce.

* Příspěvek pro Tatran Ždírec nad Doubravou nezahrnuje další pl-
nění – využívání sportovišť zdarma, úhrady plateb za energie, ná-
jemné z hospůdky a bytu na stadionu, nákup techniky pro údržbu 
hřiště.

Ing. Bohumír Nikl, starosta

Odpady a kam s nimi je stále důležité 
téma. Za vývoz směsného komunálního 
odpadu město Ždírec nad Doubravou za-
platí 2 110 tis. Kč za rok 2022. Tyto nákla-
dy se stále zvyšují. 

Zastupitelstvo města na svém prosinco-
vém zasedání rozhodlo, že od ledna 2023 
bude směsný komunální odpad vyvážen 
jednou za 14 dnů od rodinných a bytových 
domů ve Ždírci nad Doubravou a místních 
částech. Ždírec nad Doubravou se tak při-
dá k okolním obcím v Podoubraví, které 
14denní vývoz odpadu praktikují již něko-
lik let. Město Ždírec nad Doubravou díky 
tomu ročně ušetří 350 000 Kč, které nebude 
muset vybrat na poplatku za odpady od ob-
čanů města. Vývoz popelnic a kontejnerů 
se směsným komunálním odpadem bude 
prováděn v každém sudém kalendářním 
týdnu. Od každého rodinného domu bude 

vyvážena jen jedna nádoba 
na směsný komunální odpad. 
Vaše nádoba na směsný komu-
nální odpad by měla mít kapa-
citu maximálně 15 l na osobu 
a týden. Pokud by vám takový 
objem nepostačoval, domluvte 
se na městském úřadu na vyšší 
kapacitě nádob (např. na jed-
norázové pleny). 

K tomu, aby vám stačila popelnice na 
dva týdny, vede jediná cesta. Třiďte odpa-
dy a ukládejte je do nádob na tříděné odpa-
dy na sběrných hnízdech. Tříděné odpady 
budou vyváženy pravidelně každý týden. 

Ještě pár poznámek na závěr.
Kam s tříděnými odpady? Do kontej-

neru na tříděný odpad na sběrném místě. 
Tašky na tříděný odpad je možné si zdar-
ma vyzvednout na městském úřadě. 

Jsou kontejnery na tříděný od-
pad plné? Bohužel někdo nese-
šlápl PET lahve, plechovky od 
nápojů nebo nerozložil papírové 
krabice a „zaplnil“ kontejnery 
vzduchem. I vývoz kontejnerů na 
tříděný odpad stojí nemalé peníze 
(1 680 tis. Kč v roce 2022). Proto 
je třeba odpady zmáčknout, aby 

zabíraly co nejméně místa v kontejnerech.
Zapáchá obsah nádoby na směsný ko-

munální odpad? Je v ní pravděpodobně 
bioodpad, který do ní nepatří. Bioodpad 
patří do hnědých kontejnerů. Nebude vám 
páchnout popelnice. 

Ing. František Němec, místostarosta
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VÝBĚR ZE ZÁPISU 
Z 4. SCHŮZE RADY MĚSTA 
KONANÉ 30. 11. 2022

Investiční činnost 
Rada města:
1) schvaluje cenovou nabídku kompletní 

projektové dokumentace pro orientační 
osvětlení ul. K Lávce, U Hřiště, U Po-
toka, Konečná, kterou předložila firma 
Osvětlení a energetické systémy, a.s. 
Cena za dílo je 45 000 Kč bez DPH, 

2) schvaluje cenovou nabídku komunika-
ce, chodníků a podkladu pro kolostav 
před základní školou, kterou předlo-
žila firma Zemní práce Marek s.r.o., 
Ždírec nad Doubravou. Cena za dílo je 
326 800 Kč bez DPH, 

3) schvaluje cenovou nabídku sítí na hřiště 
s umělým povrchem v areálu TATRA-
Nu, kterou předložila firma Schejbal-
-sport s.r.o., Horní Jelení. Cena za dílo 
je 27 667,50 Kč bez DPH, 

4) schvaluje cenovou nabídku přístřešků 
a stojanů na kola před základní školou, 
kterou předložila firma Urbania, s.r.o., 
Moravany. Cena za dílo je 538 681 Kč 
bez DPH.

Darovací smlouva 
Rada města schvaluje Darovací smlouvu 
s organizací Diakonie Broumov, sociální 
družstvo, Broumov. Město poskytne Dia-
konii finanční dar ve výši 20 000 Kč. Dia-
konie Broumov pro město zajišťuje odvoz 
použitého textilu. 

Letní kino 2023
Rada města:
1) souhlasí se spoluprací se společností Ki-

nematograf bratří Čadíků v roce 2023,
2) objednává promítání filmů na náměstí 

9. května v měsíci srpnu 2023 ve čty-
řech po sobě jdoucích dnech.

Stočné a platba za odvod srážkových 
vod 2023
Rada města stanovuje:
1) výši stočného za odvod splaškových vod 

do kanalizace ve vlastnictví a správě 
města v místních částích města pro rok 
2023 na částku 15,45 Kč/m3 bez DPH,

2) výši platby za odvod srážkových vod do ka-
nalizace ve vlastnictví a správě města pro 
rok 2023 na částku 17,27 Kč/m3 bez DPH. 

Nové logo KZM
Rada města bere na vědomí nové logo Kul-
turního zařízení města Ždírec n. D. 

VÝBĚR ZE ZÁPISU 
Z 5. SCHŮZE RADY MĚSTA 
KONANÉ 7. 12. 2022

Veřejná zakázka č. 12/2022 – „Moderni-
zace veřejného osvětlení ve městě Ždírec 
nad Doubravou“
Rada města: 
1) schvaluje, na základě doporučení hodno-

tící komise, vyloučení z veřejné soutěže 
č. 12/2022 – „Modernizace veřejného 
osvětlení ve městě Ždírec nad Doubra-
vou“ firmu PTtrade s.r.o., Praha 10,

2) schvaluje, na základě doporučení hod-
notící komise, vítěze veřejné soutěže 
č. 12/2022 – „Modernizace veřejného 
osvětlení ve městě Ždírec nad Doubra-
vou“, firmu Osvětlení a energetické 
systémy a.s., Praha 4, s celkovou nabíd-
kovou cenou 3 189 500 Kč bez DPH, 
tj. 3 859 295 Kč včetně DPH.

VÝBĚR ZE ZÁPISU 
Z 1. SCHŮZE ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA KONANÉ 8. 12. 2022 

Rozpočet ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubra-
vou na rok 2023
Zastupitelstvo města:
1) bere na vědomí návrh rozpočtu Základ-

ní školy a Mateřské školy Ždírec nad 
Doubravou včetně požadavku na výši 
příspěvku zřizovatele pro rok 2023 ve 
výši 4 729 800 Kč. Požadovaná částka 
je součástí navrženého rozpočtu města 
pro rok 2023,

2) bere na vědomí poskytnutí příspěvku 
zřizovatele ve 12 platbách dle rozpisu 
plateb, který je přílohou zápisu.

Příspěvky spolkům na činnost v roce 2023
Zastupitelstvo města:
1) schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv 

na poskytnutí dotací ve výši 859 000 Kč 
a darovacích smluv ve výši 115 000 Kč se 
spolky a sdruženími dle přílohy usnesení, 

2) schvaluje úhradu výdajů na zajištění 
sportovní a společenské činnosti nere-
gistrovaných subjektů z rozpočtu města 
v roce 2023 v částce 139 700 Kč dle 
přílohy č. 1, a dále prohlašuje, že město 
Ždírec n. D. je spolupořadatelem těch-
to společenských a sportovních akcí po 
stránce finanční.

Investiční akce a opravy majetku v roce 
2023
Zastupitelstvo města schvaluje:
1) provedení investičních akcí a oprav ma-

jetku města s termínem dokončení reali-
zace, realizací nebo zahájením realizace 
v roce 2023 dle předloženého návrhu,

2) objednání projektových prací dle před-
loženého návrhu.

Rozpočet města na rok 2023
Zastupitelstvo města:
1) schvaluje rozpočet města, pro rok 2023:

a) celkové příjmy vč. konsolidace 
125 182 500 Kč

b) celkové výdaje vč. konsolidace 
140 582 500 Kč

c) financování 15 400 000 Kč
d) konsolidace příjmů, výdajů  

20 300 000 Kč.
Závaznými ukazateli jsou na straně pří-
jmů i výdajů jednotlivé paragrafy,

2) ukládá městskému úřadu rozepsat roz-
počet v rámci kapitol do jednotlivých 
paragrafů a položek v souladu se schvá-
leným rozpočtem,

3) ukládá finančnímu výboru kontrolovat 
plnění a čerpání rozpočtu v průběhu 
roku 2023.

Úvěr v roce 2023
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí úvě-
ru 20 000 000 Kč od České spořitelny, a.s. 
na financování investičních akcí realizo-
vaných v roce 2023. Úvěr bude poskytnut 
bez zajištění. V rozpočtu města bude úvěr 
zachycen v únoru 2023.

Zhodnocení volných finančních prostředků
Zastupitelstvo města: 
schvaluje nákup státních dluhopisů České 
republiky vydaných Ministerstvem financí 
ČR SD Var/23 se splatností 18. 4. 2023 za 
maximální částku 20 000 000 Kč.

Vyhláška o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství
Zastupitelstvo města:
1) přijímá obecně závaznou vyhlášku 

města Ždírec nad Doubravou o místním 
poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství, platnou od 1. 1. 2023,

2) stanovuje výši poplatku dle Čl. 5 vy-
hlášky na 600 Kč,

3) schvaluje vývoz nádob směsného komu-
nálního odpadu na území města Ždírec 
nad Doubravou v periodě 1x za 14 dnů.

Vyhláška stanovující pravidla pro po-
hyb psů na veřejném prostranství
Zastupitelstvo města schvaluje obecně 
závaznou vyhlášku, kterou se stanovují 
pravidla pro pohyb psů na veřejném pro-
stranství ve Ždírci nad Doubravou a míst-

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
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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

Vladimír Víšek – tel.: 775 087 765 

Od ledna platí nová obecně závazná vyhláška města Ždírec nad 
Doubravou, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na ve-
řejném prostranství ve Ždírci nad Doubravou a místních částech 
a vymezují prostory pro volné pobíhání psů. Mění se místa pro 
volný pohyb psů. Mezi hlavní změny patří zákaz vstupu se psy 
na hasičské cvičiště vedle sběrného dvora. Prosíme majitele 
psů, aby se s touto  vyhláškou seznámili na webu města.

Ing. František Němec, místostarosta

ROZPIS POHOTOVOSTNÍCH SLUŽEB STOMATOLOGŮ

3., 4. prosince 2022 MDDr. Tomáš Chládek Sázavská 427, Habry 777 730 557

10., 11. prosince 2022 MDDr. Petr Longin Husova 3622, Havlíčkův Brod 776 116 125

17., 18. prosince 2022 MUDr. Irena Horáková Kalinovo nábřeží 605, Havlíčkův Brod 569 434 445

24.–26. prosince 2022 MDDr. Dumitru Ciubrei Jiřího Wolkera 1353, Ledeč nad Sázavou 702 029 924

31. prosince 2022 – 1. ledna 2023 MUDr. Josef Pullmann Česká Bělá 122 603 989 746

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA STOMATOLOGŮ – HAVLÍČKOBRODSKO

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA STOMATOLOGŮ – HLINECKO

Pohotovostní služba: So, Ne, svátek: 9.00–12.00 (Všední dny pohotovost v Jihlavě.) 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

Stomatologové se dohodli s vedením města Hlinska, že služby pro rok 2023 nebudou sestaveny, důvodem je vysoký věk lékařů a jejich 
další vytíženost v ordinacích. Dohody o ukončení smlouvy o poskytování stomatologických pohotovostních služeb budou procházet 
radou města dne 19. 12. 2022. V případě potřeby se prosím obracejte na stomatologické oddělení v Nemocnici Pardubického kraje, a.s., 
Kyjevská 44, Pardubice, tel.: 466 015 207.

SLUŽBY MĚSTA INFORMUJÍ NOVÁ VYHLÁŠKA O POHYBU PSŮ

ních částech a vymezují prostory pro volné 
pobíhání psů platnou od 1. 1. 2023.

Kupní Smlouva – č. parc.st. 33, stavba 
č.e. 2 v k.ú. Horní Studenec
Zastupitelstvo města schvaluje Kupní 
smlouvu. Předmětem Kupní smlouvy je 
nákup pozemku č. par. st. 33 se stavbou 
č.e. 2, a dále pozemků č. par. 16, č. par. 
17/1 a č. par. 17/2, vše v k.ú. Horní Stu-
denec za kupní cenu 1 537 500 Kč. Měs-
to potřebuje tyto pozemky pro výstavbu 
chodníku v Horním Studenci. 

Osadní výbory
Zastupitelstvo města v souladu s §84 odst.
(2) zákona o obcích zřizuje:

1) Osadní výbor Benátky a volí před-
sedkyni Elišku Coufalovou a členy 
Ing. Radka Vařečku, Ing. Libora Pavli-
še a Ing. Michala Lhotského,

2) Osadní výbor Kohoutov a volí předsed-
kyni Alenu Moravcovou, členy Václava 
Pátka ml. a Ivanu Durdilovou,

3) Osadní výbor Nové Ransko a volí před-
sedu Jozefa Somsi a členy osadního vý-
boru Marii Janovskou, Ditu Součkovou, 
Věru Šťastnou, Davida Pešavu a Lenku 
Pešavovou,

4) Osadní výbor Studenec a volí předsedu 
Zdeňka Hamáka a členy Ing. Františ-
ka Jeřábka Milana Bezoušku, Václava 
Štěrbu st., Jana Culka, Ing. Michala 

Zvolánka, Lucii Vařejčkovou, Janu Je-
línkovou a Davida Bureše, 

5) Osadní výbor Stružinec a volí předsedu 
Ladislava Nováka a členy Davida Šikla 
a Miloslava Boušku ml.,

6) Osadní výbor Údavy a volí předsedkyni 
Naděždu Turnhöferovou a členy osadního 
výboru Miroslava Rothanzla, Mgr. Old-
řicha Milta, Bohuslava Němce, Václavu 
Rothanzlovou a Petra Turnhöfera.

Školská rada
Zastupitelstvo města jmenuje zástupcem 
města do školské rady na období 2020–2023 
paní Alenu Koutnou.

Ing. František Němec, místostarosta
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Poděkování

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina

Jménem spolku Přátelé školy ve Ždírci nad Doubravou děkuji 
všem níže uvedeným dárcům za poskytnuté finanční příspěvky 
za rok 2022. Tyto prostředky spolek částečně využil pro drobné 
odměny a dopravu žáků z důvodu účasti na školních olympiádách, 
různých soutěžích a za celkovou reprezentaci školy ve školním 
roce 2022/2023. Dále budou finanční dary využity na příspěvky 
pro jednotlivé třídy na exkurze, přírodovědné a sportovní kurzy 
nebo kulturní akce v tomto školním roce.

Spolek děkuje zejména těmto dárcům:
AMP Montage s.r.o., CETL Cargo s.r.o., Czech LANA s.r.o., Deko 
Draht s.r.o., Královské lesy s.r.o., Město Ždírec nad Doubravou, 
MINIGAL s.r.o., Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.

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

V rámci doplňkových služeb poskytujeme: 

•	 Distribuce baterií do sluchadel, vč. distribuce dalšího  
příslušenství

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

v UZ čističce 
•	 Zapůjčení sluchadel a kompenzačních pomůcek a další

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

Srdečně děkuji dále všem rodičům za poskytnuté dobrovolné 
finanční příspěvky, které byly předány spolku Přátelé školy 
a budou využity ve prospěch dětí. O rozdělování finančních 
příspěvků rozhoduje spolek po konzultaci s vedením školy. 
Nově zvolení třídní důvěrníci se budou podílet na kontrole 
a smysluplnosti využití těchto finančních prostředků spolku.

Věřím, že i v roce 2023 bude činnost spolku těmito dárci i rodiči 
dětí podpořena.

Za spolek Přátelé školy ve Ždírci nad Doubravou

Martina Hamederová, předsedkyně spolku

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

Kontakt:  

Eva Kohoutová, Tel.: 604 139 201, 
e-mail: eva.kohoutova@cnn-vysocina.cz 
 
Bc. Pavlína Melounová, Tel.: 737 137 613, 
e-mail: pavlina-melounova@seznam.cz

Tříkrálová sbírka 2023 – Každá koruna pomáhá 

Opět tu máme nový rok a s ním přichá-
zí i tři králové popřát Vám štěstí, zdra-
ví a dlouhá léta a především požehnání 
do roku 2023. Přijdou Vás také požádat 
o příspěvek do zapečetěné kasičky pro 
lidi v nepříznivé situaci. 

Ve Ždírci nad Doubravou a místních 
částech vyjdou do ulic skupinky tříkrá-
lových koledníků o víkendu 6.–8. ledna 2023. Skupinky tří krá-
lů s průvodcem, řádně zapečetěnou kasičkou z městského úřadu 
a s logem charity budou procházet ulicemi, zvonit u dveří bytů 
a domů. Všechny skupiny bude doprovázet vedoucí skupinky, 
který bude mít u sebe průkaz pověřující k provádění sbírky.

Tříkrálová sbírka 2023 proběhne ve dnech 6.–8. ledna ve Ždír-
ci nad Doubravou a místních částech.

Sbírku pořádá již 23. rokem Charita České republiky. 

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, 
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným především 
v regionech, kde se sbírka koná. 

Moc Vám děkujeme za vaše dary i pomoc při koledování. 

Ing. František Němec, místostarosta

NA AKTUÁLNÍ TÉMA
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE 

Poděkování rodičům
Po dlouhé době jsme ve spolupráci se spol-
kem Přátelé školy ve Ždírci nad Doubravou 
požádali rodiče o dobrovolný příspěvek 
na činnost spolku ve výši 200 Kč na žáka. 
V případě rodin s více dětmi jsme stanovili 
strop na rodinu ve výši 500 Kč. Výsledek 
je velmi potěšující, protože se podařilo 
shromáždit celkem 65 700 Kč a příspěvek 
jsme získali od 90 % dětí v základní škole 
(resp. jejich rodičů). Snad mohu i jménem 
spolku srdečně poděkovat rodičům za po-
rozumění a spolupráci. Veškeré vybrané 
peníze půjdou na podporu dětí a aktivit 
školy. 

Sbírka pro Mathildu
V pondělí 5. 12. 2022 jsme ve škole za-
hájili Sbírku pro Mathildu. Všichni žáci, 
rodiče i zaměstnanci školy byli podrobně 
informováni v rámci našeho informačního 
systému Edookit. Veřejně též na webu ško-
ly se můžete dočíst, jak sbírka probíhala 
a komu byla určena. Je dobrým zvykem 
naší školy vždy v adventním čase uspořá-
dat sbírku pro dobročinné účely. Každo-
ročně sbíráme hračky pro dětské oddělení 
nemocnice v Novém Městě na Moravě. 
Pracovnice školní jídelny pořádaly sbírku 
za účelem získání Skutečného dárku pro 
společnost Člověk v tísni.

V loňském roce jsme tedy pomáhali 
MATHILDĚ (www.mathilda.cz), která 
podporuje lidi s těžkým zrakovým posti-
žením a vychovává vodící psy. Do naší 
školy dlouhá léta jezdí nevidomá lékařka 
paní MUDr. Radka Komárková se svým 
vodícím psem a zprostředkovává dětem 
příběhy nádherné sounáležitosti člověka 
a jeho věrného přítele. Přijela i vloni ve 
dnech 13. a 14. 12. 2022 a představila pro-
gram pro celkem šest ročníků. Myslím, že 
je vhodné poděkovat uspořádáním sbírky 
ve prospěch Mathildy. Sbírka probíhala ve 
vestibulu školy a „hlídali“ ji úžasní pejsci, 
které pro tento účel vytvořily děti a vycho-
vatelky ve školní družině. 

Předvánoční čas
Začíná ve škole obvykle putováním Miku-
láše, andělů a čertů po škole. Vloni to bylo 
v pátek 2. prosince a dvě party (jedna ze 
třídy 9. A, jedna ze třídy 9. B) postupně 
navštívily všechny třídy, kabinety i mateř-
skou školu. Myslím, že i rodiče potvrdili, 
že jistá nervozita a nesoustředění dětí se 
blížícími Vánocemi stupňovala. Přesně to-
též jsme pozorovali ve škole i my. Po dvou 
letech proběhl Vánoční koncert. Bylo při-
pravené Vánoční sportování a samozřejmě 
poslední den před vánočními prázdninami 
jsme se rozloučili tradičními vánočními 
besídkami ve třídách. Nezanedbávali jsme 
ani běžný vzdělávací program, zájmové 
kroužky i soutěže (školní olympiády, re-
gionální soutěže Christmas Quiz a Mladý 
chemik). Podrobné informace o našich ak-
tivitách jsou na webu i facebooku školy. 

Školní podcastové studio
pokračuje ve své práci a výsledky najdete 
na youtube kanálu školy a také v podcasto-
vých aplikacích Spotify, Google podcasts 
apod. Sami se můžete přesvědčit, jak naši 
žáci zvládají přípravu i vlastní moderová-
ní rozhovoru. Možná vás mohou nalákat 
i naši hosté – fotbalový trenér a především 
učitel naší školy Roman Kučera, renomo-
vaná odbornice v oblasti speciálního vzdě-
lávání a tohoto času speciální pedagožka 
naší školy Eva Zajíčková Stloukalová 
a další zajímaví hosté a jejich příběhy.

Dar pro školu
Společnost Stora Enso Ždírec nad Doubra-
vou nám zprostředkovala dar od společ-
nosti Vecoplan ve výši 1 000 Eur. Zároveň 
jsme řešili i účel využití daru a po dohodě 
s dárcem použijeme dar na vybavení rela-
xační místnosti ve školní družině. Mno-
hokrát děkujeme oběma společnostem za 
podporu.

Poděkování do školní jídelny
V polovině letošního roku jsme řešili vel-

kou změnu, když po 36 letech služby od-
cházela paní Mirka Ligmajerová. Její roli 
převzala paní Blanka Janáčková a s vel-
kým potěšením mohu říci, že ji zvládá se 
ctí. V týmu kuchařek došlo i k dalším změ-
nám, a tak to vůbec nebylo jednoduché 
období pro pracovnice školní jídelny. Ke 
cti jim slouží, že my běžní strávníci jsme 
vlastně nic nezaregistrovali. Naše školní 
jídelna vaří a vydá denně 600 obědů a sa-
mozřejmě k tomu přidává i svačinky pro 
děti z mateřské školy. Na vysoký standard 
kvality jsme si už zvykli. Není to však sa-
mozřejmost, jak často potvrzují absolventi 
naší školy, když zkusí stravování v jiných 
školách. Milé kolegyně ze školní kuchyně, 
mnohokrát Vám děkuji za sebe a ostatní 
strávníky za výbornou práci, kterou dlou-
hodobě odvádíte. Věřím, že v dohledné 
době dojde i ke zlepšení provozních pod-
mínek kuchyně tak, aby odpovídala mo-
derním standardům.

Závěr
Zase nám jeden rok utekl, ani jsme se nena-
dáli. Zase to nebyl příliš dobrý rok. Očeká-
vání toho dalšího také nevzbuzuje naděje. 
Skoro se zdá, že už je toho dost. Myslím si 
ale, že i v těchto pohnutých dobách může-
me každý den nalézt alespoň kousek rados-
ti. Určitě bychom si měli zvláště o Vánocích 
připomínat význam lásky, obětování a sou-
citu. Věřím, že právě o Vánocích nalézá 
většina lidí opravdovou radost. Pomoci dru-
hému, obdarovat někoho blízkého i nezná-
mého dárkem nebo účastí. Projevit lidskost 
a porozumění je prostě tím pravým odka-
zem tradice křesťanských Vánoc. Přeji nám 
všem, abychom byli těmi, kteří umí podaro-
vat a zároveň, abychom potkávali ty, kteří to 
umějí také. 
Šťastný nový rok 2023, pevné zdraví a neutu-
chající naději, že se vše nakonec v dobré ob-
rátí. V duchu slov Johna Lennona: „Na konci 
vždy vše dobře dopadne. A jestli to dobře 
nedopadlo, tak to potom ještě není konec.“

Ota Benc, ředitel školy

Základní a Mateřská škola informuje 

INZERCE

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

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

Kontakt KZM (knihovna, informační centrum, galerie Doubravka, kino):
www.kzm-zdirec.cz

Tel.: 569 694 620; 770 157 228

ODLOŽ MOBIL V KNIHOVNĚ 2022

Kraj Vysočina

Popis kampaně:
Rádi bychom v tomto roce navázali na úspěšnou kampaň kona-
nou v roce 2021, kdy bylo vybráno v rámci celého kraje celkem 
2200 vysloužilých mobilních telefonů. V letošním roce by v rámci 
kampaně „Odlož mobil v knihovně“ v počtu vybraných mobilních 
telefonů soutěžily vybrané knihovny v kraji Vysočina v jednotli-
vých velikostních kategoriích. 

Všechny subjekty zapojené do soutěže obdrží informační pro-
pagační materiál v tištěné i elektronické podobě. 

Soutěžící budou moci odevzdávat vysloužilé mobilní telefony 
do nádoby umístěné v knihovně, případně na jiných vybraných 
místech v obci. Z bezpečnostních důvodů budou telefony vha-
zovány do nádoby bezkontaktně. Zařízení budou soutěžícími 
označeny štítkem (samolepkou) s čitelnými údaji o soutěžícím 
(jméno, adresa, kontaktní telefon a e-mail). Jeden soutěžící 
může odevzdat i více vysloužilých mobilních zařízení.

Po ukončení akce sečte pověřený pracovník vybrané mobilní 
telefony v dané nádobě a jejich množství nahlásí e-mailem v uve-
deném datu. Tyto následně odešle na náklady pořadatele prostřed-
nictvím kurýrní služby na adresu dle instrukcí v manuálu.

Cíl kampaně:
Cílem kampaně je oslovit čtenáře všech věkových kategorií 
s osvětou o tom, že třídění drobného vysloužilého zařízení má 
opravdu smysl, i o tom, co se následně děje s odevzdaným elek-
trozařízením, a kde mohou čtenáři vysloužilé elektro odevzdávat.

Termín: 1. 12. 2022 – 31. 1. 2023

Kategorie: 1) Kategorie: knihovny v obcích do 1500 obyvatel 
 2) Kategorie: knihovny v obcích 1500–6000 obyvatel
 3) Kategorie: knihovny v obcích nad 6000 obyvatel 

Ocenění:
Vítězná knihovna v každé kategorii s nejvyšším počtem vybra-
ných mobilních zařízení získá příspěvek: 

1) kategorie do 1500 obyvatel 5 000 Kč
2) kategorie do 6000 obyvatel 10 000 Kč
3) kategorie nad 6000 obyvatel 15 000 Kč

Všechny mobilní telefony s vyplněnými kontaktními údaji bu-
dou zařazeny do slosování o poukázku na nákup knih: 

1.–3. místo: Poukázka na nákup knih dle svého výběru 
v hodnotě 2000, 1000 a 500 Kč.

Vítězné subjekty pak obdrží také zarámovaný diplom za účast 
v soutěži.

Vysloužilé mobilní telefony můžete odevzdávat od 1. 12. 2022 do 
31. 1. 2023 v Městské knihovně ve Ždírci n. D., Brodská 120 nebo 
na Městském úřadu ve Ždírci n. D., Školní 500.

Těšíme se na spolupráci a děkujeme.
Zdena Lédlová

Osvětová kampaň na podporu třídění vysloužilého drobného elektrozařízení – mobilních telefonů společnosti ASEKOL 
ve spolupráci s Jihočeským krajem.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Římskokatolická farnost Krucemburk

Bohoslužby v lednu 2023:

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

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

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

každou středu od 17.00 hodin. 

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

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

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

P. Pavel SEIDL

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

Josef Tonar, Ždírec nad Doubravou, 
Jan Kolář, Benátky

Vážení, 
srdečně děkujeme Městskému úřadu ve Ždírci nad Doubravou 
za milé přání k našim narozeninám.

Jan a Eva Tuhých, Ždírec nad Doubravou

Dovolte mi, abych ještě jednou poděkoval za milé přání,  
příjemné posezení a věcné dárky k mému životnímu jubileu.

Jan Tuhý, Ždírec nad Doubravou

Městskému úřadu ve Ždírci nad Doubravou a Sboru dobrovol-
ných hasičů v Kohoutově za milé blahopřání a dárek k naroze-
ninám srdečně děkuje pan 

Jiří Čermák, Kohoutov

Děkuji Městskému úřadu ve Ždírci nad Doubravou za milé 
blahopřání k narozeninám. Zároveň přeji všem zaměstnancům 
a redakční radě Našich novin hodně zdraví, štěstí a vše nejlepší 
v zaměstnání i osobním životě v novém roce 2023.

Marie Pokorná, Ždírec nad Doubravou

VZPOMÍNKA:
Dne 15. 1. 2023 uplyne už 20 let, co nás navždy 
opustila maminka, babička a prababička, Zdeňka 
Málková ze Ždírce nad Doubravou. Kdo jste ji 
znali, vzpomeňte s námi. 

Rodina Málkova

AKCE V NAŠEM BLÍZKÉM OKOLÍ

Podmoklanský Gulášofest 2022

V sobotu 19. listopadu jsme se sešli v Pod-
moklanech ve společenském domě (hasi-
čárně) k šestému Podmoklanskému klání 
o nejlepší guláš. Po loňských opatřeních, 
která nám lehce znepříjemňovala konání, 
se letos již od začátku tato akce nesla v pří-
jemném duchu. Soutěžící bojovali o krásný 
litinový hrnec, vepřovou hlavu, dárkový ba-
líček, poháry, dorty a další hodnotné ceny. 
Po předání gulášů sčítací komisi, která za 
přísných bezpečnostních opatření přidělila 
soutěžním vzorkům čísla, aby se nevědělo, 
který guláš je koho, se začalo s prvními 
ochutnávkami, na které se letos sešlo še-
desát hodnotících včetně kuchařů. Jelikož 
sál byl naplněn k prasknutí, tento počet je 
asi maximum hodnotících vzhledem k do-
poručenému množství uvařeného guláše 
a kapacitě sálu. Postupně kuchaři i přátelé 
guláše ochutnali všech deset vzorků a peč-

livě si vše zapsali do bodovacích kartiček. 
Tyto pak byly následně vybrány a sečteny 
sčítací komisí a náhodně vybranými dobro-
volníky ze sálu z důvodu regulérnosti sčí-
tání. Po sečtení a bedlivé kontrole jsme při-
stoupili k vyhlášení výsledků. Na prvním 
místě se umístil Karel Štěrba – již podruhé, 
se svým Sychrovským gulášem na červe-
ném víně, o pět bodů za ním na druhém 
místě Michal Vavroušek a o další dva body 
na třetím místě Milada Štěrbová. Všechny 
tři guláše byly uvařené z hovězí kližky. Pro 
názornost, jak se tato soutěž rok od roku 
vyrovnává, mezi třetím a čtvrtým místem 
byl rozdíl pět bodů, mezi čtvrtým a pátým 
tři body, což při šedesáti hodnotících je 
opravdu o pověstný chloupek. Po vyhláše-
ní výsledků pokračovala dobrá a přátelská 
zábava a konzumace gulášů. Pro všechny, 
kteří chtějí strávit příjemné odpoledne, by-

chom chtěli příští rok 18. listopadu 2023 
uspořádat sedmý ročník tohoto klání. Tou-
to cestou bych chtěl poděkovat sponzorům, 
kteří podpořili tuto naši akci:
Bowling bar Ždírec nad Doubravou, 
Stora Enso Wood Products Ždírec nad 
Doubravou, Jatky Oudoleň, Janě Vav-
rouškové za dorty, COOP družstvo HB, 
Obecní úřad Podmoklany, SDH Pod-
moklany, Městu Ždírec nad Doubravou 
za mediální podporu, Řeznictví Stejskal 
Chotěboř, Extruindustrie CR s.r.o. 
a Rostislavu Němcovi za pěkné ceny do 
naší soutěže a všem, bez kterých by to 
nešlo, ať to jsou kuchaři, přátelé guláše 
a pomocníci z řad našich podmoklan-
ských hasičů. 

Vavroušek Martin
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Již potřetí se ždírečtí hasiči zúčastnili fi-
nálového večera Ankety dobrovolní hasiči 
roku 2022 a zároveň slavnostního vyhlášení 
nejlepších sborů a jednotek dobrovolných 
hasičů z celé České republiky. Vyhlášení 
12. ročníku ankety se tentokráte konalo 
16. listopadu 2022 v brněnské Zoner Boby 
Hall. Na pódiu si prestižní ocenění převzali 
zástupci jednotek a sborů dobrovolných ha-
sičů, které se při veřejném hlasování umís-
tily na 1. až 3. místě z 5 nominovaných ve 

dvou kategoriích – v kategorii jednotka 
Sboru dobrovolných hasičů obce a v kate-
gorii Sboru dobrovolných hasičů – Hasič-
ský sbor. V letošním roce jsme se přihlásili 
do kategorie jednotka sboru a k naší velké 
radosti jsme postoupili do finále tj. mezi 
pět nejlepších. Těchto pět vybraných si to 
následně „rozdalo“ ve veřejném hlasování. 
Celým finálovým večerem provázel jeden 
z patronů ankety Petr Rychlý. A jak jsme 
dopadli? V kategorii jednotek jsme získali 

krásné 3. místo. Jednotka tak získala kro-
mě věcných darů do výbavy i šek v hod-
notě 45 000 Kč. Tímto bychom chtěli po-
děkovat Městu Ždírec nad Doubravou, jako 
zřizovateli jednotky, a následně všem, kteří 
nás podporují a všem těm, kteří nás podpo-
řili svým hlasem v této anketě. Více infor-
mací na našich FB stránkách Hasiči Města 
Ždírec n/D.

Za JPO II Erik Urban

SDH ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ČINNOST JPO II ZA LISTOPAD 2022

Vyhlášení ankety Dobrovolní hasiči roku 2022 

Mladí hasiči Ždírec nad Doubravou – Ani v zimě nezahálíme 

Vánoční úklid hasičárny

SDH KOHOUTOV

Každá hospodyňka doma vše připravuje na 
příjemné a hlavně klidné prožití svátků vá-
nočních. Než ale toto klidné vánoční obdo-
bí nastane, tak se rozhodne strhat úklidem, 
gruntováním celého domu, pak přijde na 
řadu pečení cukroví… A tak jsme se v půlce 
listopadu rozhodli, že i hasiči budou grunto-
vat. Vyhnali jsme pavouky z koutů, opravili 
rozklížené židle a celou naši hasičárnu jsme 
doslova vybílili. Zářila čistotou a čekala na 

příchod Ježíška a Nového roku. A tak jsme 
v zápalu úklidu neposlali příspěvek do pro-
sincového vydání Našich novin. 

Dne 5. prosince i k nám zavítala čtyř-
členná partička nadpřirozených bytostí 
– čerti, Mikuláš i anděl a potěšila svojí 
návštěvou naše malé a mladé svěřence. 
Někteří měli nohy téměř v pekelném pytli, 
ale nakonec se vykoupili básničkou a sli-
bem o polepšení.

Chtěli bychom touto cestou pozvat nové 
členy do našeho hasičského sboru jak 
mladších, tak i starších kategorií. Budete 
u nás srdečně vítáni!

A také bychom Vám všem rádi popřáli 
hodně štěstí a hlavně zdraví do toho letoš-
ního roku 2023. S přáním: „Ať se zase za-
čne blýskat na lepší časy…!“ 

Hasiči z Kohoutova

Jednotka vyjížděla během měsíce listopadu 
2022 pouze ke 2 mimořádným událostem. 
Hned první den měsíce vyjížděla ve 3.52 hod 
k ohlášenému požáru lesního porostu u obce 
Vyhnálov. Jednalo se o požár hromady kles-
tí a lesní hrabanky o velikosti cca 30x30 m. 
Proběhla lokalizace a likvidace pomocí ně-
kolika vodních proudů. Na místě jednotka 
zasahovala společně s HZS Chotěboř, JSDH 
Krucemburk a Libice n. D.

Dne 14. 11. 2022 ve 22.20 hod jednotka 
vyjížděla společně s HZS Chotěboř k ote-

vření bytu ve Ždírci n. D., kde hrozilo ne-
bezpečí z prodlení (potraviny na sporáku). 
Tento výjezd byl také historicky první 
z nové hasičské zbrojnice a zároveň i první 
ostrý výjezd naší nové CAS Scania.

Během celého měsíce listopadu 2022 
probíhalo postupné „zabydlování“ v na-
šem novém zázemí. Probíhaly i práce na 
kontrolách a údržbách techniky a věcných 
prostředků. Strojníci absolvovali i několik 
kondičních jízd s CAS. Při jedné z kondič-
ních jízd přijela jednotka přímo k čerstvé 

dopravní nehodě na obchvatu Golčova 
Jeníkova. Naši členové zajistili místo ne-
hody, poskytli předlékařskou pomoc a pro-
vedli protipožární opatření na vozidlech. 
Událost samozřejmě ohlásili na operačním 
středisku HZS Kraje Vysočina a vyčkali do 
příjezdu ZZS a kolegů z Golčova Jeníkova. 
Po předání informací kolegům pokračovali 
v kondiční jízdě.

Dne 17. 11. 2022 se dvě vedoucí, Lucka 
s Janou, zúčastnily v Sobíňově školení 
k novým pravidlům hry Plamen.

Celý listopad 2022 trénovali mladí hasiči 
v tělocvičně základní školy a připravovali 
se na, pro ně, zcela novou soutěž. V sobo-
tu 3. 12. 2022 odjela početná výprava do 
Golčova Jeníkova na Zimní halové kvarte-
to. Jedná se o soubor 10 závodů ve štafetě 
4x60 m a Česko Slovenské finále. Soutěží 
čtyřčlenná družstva, v dorostu a juniorech 

pak dvoučlenná, každé družstvo má 2 po-
kusy. V první dráze jde o překonání bariéry, 
poté následuje přenos hasičského přístroje, 
kladina a připojení hadiček na rozdělovač.

Za SDH Ždírec nad Doubravou nastou-
pila 2 družstva čtyřčlenná (mladší a starší) 
a 3 družstva dvoučlenná. I když naše druž-
stva skončila ve druhé polovině výsledko-
vé listiny, nic to nemění na faktu, že jejich 
časy byly srovnatelné s těmi na předních 
místech. V roce 2023 bychom se chtěli zú-

častnit více kol této halové soutěže a určitě 
si dát pozor na to, abychom nedělali zby-
tečné chyby, které nás bohužel odsunuly 
na zadní příčky.

Podrobnější informace o našich akcích 
najdete na našem facebooku Hasiči Města 
Ždírec nad Doubravou.

Krásný nový rok, mnoho zdraví, lásky, 
štěstí a radosti ze života Vám všem přejí 

Mladí hasiči a jejich vedoucí 
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SDH NOVÉ RANSKO

Předvánoční čas v Novém Ransku

JÍZDNÍ ŘÁDY PRO ROK 2023

Prodejní místa jízdních řádů: Městská knihovna a TIC, 
Brodská 120; Městský úřad, Školní 500; Papírnictví paní 
Mühlfaitová, Chrudimská 136; prodejna COOP, náměstí 
9. května. Cena jízdních řádů 15 Kč.

Na středu 23. 11. jsme svolali pozvánka-
mi do schránky do hasičské zbrojnice ženy 
z celé osady k výrobě adventních věnců. 
Akci vedla Jana Nejedlá, sešlo se 15 žen 
a tři děti. Při výrobě věnečků a jiných vá-
nočních dekorací, při malém občerstvení 
a vzájemném povídání jsme prožily pří-
jemný podvečer.

V pátek 25. 11. jsme s SDH plánovali ná-
vštěvu divadla v Přibyslavi. Místní ochotní-
ci hráli komedii „Předsvatební noc“. V den 
odjezdu nás bylo jen 12, přidala se nemoc 
a jiné problémy. Jeli jsme třemi osobními 
auty. Zažili jsme zase jiný kulturní zážitek 
a měli jsme možnost se v nelehké době za-
smát. 

V neděli 27. 11. jsme opět svolali obča-
ny na rozsvícení vánočního stromečku. Se-
šlo se dost dospělých i dětí. Všechny přiví-
tal pan Somsi, předseda osadního výboru 
a pozval přítomné na posezení v hasičské zbrojnici. Podával se 
vánoční punč, káva, čaj a drobné pečivo. Největším zážitkem pro 
děti byla živá ozdoba stromečku – totiž zatoulané kotě ve větvích. 
Při poslechu vánoční hudby a povídání jsme strávili společně ad-
ventní večer

Ještě jedna akce nás v prosinci čeká – účast na výstavě „Bez 
stromečku nejsou Vánoce“, která se bude letos konat v Sobíňově. 
Stromeček už máme a ozdoby čekají dva roky v krabici. 

Závěrem přejeme všem občanům Ždírce nad Doubravou a míst-
ních částí zdraví, štěstí a pohodu v roce 2023.

SDH a osadní výbor Nové Ransko
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SPORTOVNÍ OKÉNKO

Celkové 8. místo se ziskem 
18 bodů v Moravskoslez-
ské divizi D je slušným 
počinem. Po polovině 
odehraných utkání se tedy 
pohybujeme v klidném středu tabulky – 
což bylo našim předsezónním cílem. Jsem 
však pevně přesvědčený o tom, že s kvali-
tou a zkušeností, kterou náš tým má, jsme 
měli získat bodů více. 

Absolvovali jsme krátkou a intenzivní let-
ní přípravu, ve které jsme odehráli 3 utkání 
a předkolo celostátní soutěže MOL Cup. 
Všechna čtyři utkání jsme vyhráli (Ústí 
n. O. – 2:0, Chotěboř – 3:0, MFK Chrudim 
„B“ – 3:1, Stará Říše – 5:0). Byli jsme zdra-
vě natěšení na mistrovská utkání a zajíma-
vého soupeře v MOL Cup. Do přípravy se 
s námi zapojili 2 noví hráči – brankář Miro-
slav Vlček a záložník Lukáš Netolický, také 
byli vybráni někteří hráči B týmu – všichni 
si vedli velice dobře a pokračovali s námi 
v celé podzimní části. Trenérský tým rozší-
řil trenér brankářů Jan Šťáral.

Do sezony jsme šli s tím, že dokážeme 
z našeho hřiště opět udělat nedobytnou 
pevnost. Bohužel už v prvním domácím 
utkání jsme podlehli juniorce Jihlavy 
(1:3). Doma jsme tak prohráli poprvé od 
3. 10. 2021 (Bystřice n. P. – 1:2). Celkově 
jsme doma posbírali ze 7 utkání 9 bodů za 
2 výhry (Žďár n. S. – 3:0, Břeclav – 2:0) 
a 3 remízy (Start Brno – 0:0, Tasovice – 
2:2, Lanžhot – 1:1). Ve dvou případech 

jsme doma prohráli (Jihlava – 1:3, Stará 
Říše – 2:0). 

Z 6 venkovních utkání jsme také dovezli 
9 bodů za 2 výhry (Bystřice n. P. – 2:0, 
Velká Bíteš – 3:1) a 3 remízy (Bohunice 
– 1:1, Havl. Brod – 0:0, Humpolec – 4:4). 
Venku jsme prohráli pouze ve Speřicích 
krutým výsledkem 0:1. 

Celkově jsme tedy ve 13 utkáních 4x zví-
tězili, 3x prohráli a se 6 remízami jsme se 
stali králem celé soutěže v této disciplíně.

Velkým zážitkem pro hráče, funkcionáře 
a určitě i diváky, bylo utkání prvního kola 
MOL Cup proti „druholigové“ Líšni. S ne-
uvěřitelně kvalitním soupeřem jsme ode-
hráli velmi zajímavý souboj, který dospěl 
až do penaltového rozstřelu. Ten rozhodla 
jediná neproměněná penalta z naší strany. 
Osobně hodnotím tento zážitek jako jeden 
z nejlepších v životě a děkuji za něj všem 
zúčastněným. 

Celkově se domnívám, že se náš herní 
projev stále zlepšuje. Jsme sebevědo-
mější v zakládání útoků od obránců, 
nebojíme se kombinovat i pod tlakem, 
střílíme více branek – střelecky nás táhne 
Matěj Vopršal, obrana patří k nejlepším 
v soutěži. To vše ale můžeme zvládat jen 
v případě, že se budeme nadále scházet 
v dobrém počtu na tréninkových jednot-
kách a budeme dobře fyzicky připravení. 
Právě za docházku patří hráčům velké 

díky. Průměrně se nás totiž na trénincích 
scházelo 17. 

Ze statistik opět zmíním, že v průběhu let-
ní přípravy a podzimní části soutěže jsme 
se setkali celkem 61x (3 přípravná utká-
ní, 13 mistrovských utkání, 2 MOL Cup 
a 43 tréninkových jednotek). Nejlepší 
docházku měli: Miroslav Vlček – 60, Jiří 
Veselský – 57, Lukáš Netolický – 56. Přes 
50 účastí mělo 9 hráčů. 

Do utkání se zapojilo 22 hráčů. Nejvytí-
ženější z nich jsou tito (maximálně 1380 
minut): Jakub Fikar – 1360, Matěj Vopršal 
– 1345, Jan Málek – 1328. 

Střelci (vč. MOL Cup): Matěj Vopršal – 
12, Pavel Novotný – 3, Pavel Klimeš – 3, 
Jiří Šrámek – 2, Ondřej Pavlas – 2, Jan 
Málek – 1, Lukáš Mrázek – 1, Jan Novot-
ný – 1, Jiří Veselský – 1. 

V zimní přípravě odehrajeme 5 utkání s tě-
mito soupeři: MFK Chrudim „B“ (11. 2.), 
Heřmanův Městec (18. 2.), Kutná Hora 
(25. 2.), Svitavy (4. 3.), Velké Meziří-
čí „B“ (12. 3.). 

Všem hráčům, trenérům, funkcionářům 
a divákům děkuji a přeji klidné svátky vá-
noční a hodně zdraví v roce 2023. Těším 
se na další skvělé zážitky s vámi všemi. 

Michal Votava – trenér „A“ týmu

Dne 14. 10. až 16. 10. 2022 jsem se zú-
častnil svého prvního mistrovství České 
republiky v rybolovné technice Feedr, 
které se konalo na Pilské nádrži ve Žďá-
ru nad Sázavou, kde se sešli nejlepší čeští 
i zahraniční závodníci ze Slovenska a Pol-
ska. Počasí nebylo přívětivé, celá sobota 
propršela a neděle byla zahalena celý den 
v mlze. Ale to mě neodradilo v mém nasa-
zení a stal jsem se mistrem České republi-
ky 2022 v kategorii U 14 a celkově ze 145 
závodníků jsem skončil 41. Dokázal jsem 
porazit některé závodníky, kteří se pravi-
delně zúčastňují i mistrovství světa, jako je 

například Pepa Konopásek nebo František 
Hanáček, který o mně napsal: „Přátelé, 
kamarádi, závodníci ve feederu i v plava-
né…, tohoto kluka si dobře zapamatujte. 
Jmenuje se Zdenek Vlach ml. a už teď vy-
hrává v dětské kategorii jeden „gulášový 
závod” za druhým a slušně prohání i zku-
šené mazáky. Pokud mu jeho úsilí a nasa-
zení vydrží, tak bude za pár let postrachem 
ligových tratí. Na MČ ve feederu vyhrál 
suverénně svoji kategorii s výsledky 5+6, 
což je v jeho věku mezi 15 zkušenými 
borci v sektoru neskutečné. Za sebe i za 
Maver CZ/SK ještě jednou velká gratulace 

tobě i tátovi 
a budeme se 
snažit podporovat tě i v dalších letech.“ 
Což mně udělalo velkou radost. Je to pro 
mě další motivace se zlepšovat. Tímto 
bych chtěl poděkovat hlavně taťkovi za čas, 
který mně věnuje a za všechno, co mě nau-
čil a celé své rodině, sponzorům Richardu 
Konopáskovi RIKOMIX, firmě PLAM, 
firmě MAVER, rybářské prodejně JIKRA, 
Aleši Flanderkovi a všem, kteří mě podpo-
rují v mém koníčku.

Petru zdar, Zdeněk Vlach ml.

Hodnocení podzimní části sezony 2022/23 – muži „A“

TATRAN ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU – FOTBAL

RYBAŘENÍ

Zdeněk Vlach na rybách
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