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Od 11. prosince nastanou změny 
v jízdním řádu žďárské MHD.

Město tak reaguje na požadav-
ky cestujících, týkající se zejména 
dostupnosti do zaměstnání. 

„Úpravy nastanou zejména u linek 
vedených k Tokozu, Žďasu a Hett i-
chu, aby se zaměstnanci dostávali včas 
do práce. Na lince č. 6 bude změna od 
13.00 hodin, kterou reagujeme na při-
pomínky občanů k dostupnosti hřbi-
tova a obřadů na Zelené hoře,“ infor-
muje místostarosta Josef Klement. 
Upravené jízdní řády najdeme i na 
webu města. 

Na větší změny v MHD se připrav-
me od července 2017, kdy by mělo 
začít fungovat nové, modernější lin-
kové vedení v celém Žďáru nad Sáza-
vou, a již z něho odpadnou písmena 
A, B, C… 

Návrh nyní zpracovává dopravce s 
odborníky z Univerzity Pardubice. 
„V lednu na schůzce poradního sboru 
MHD očekáváme představení této kon-
cepce nového linkového vedení,“ říká sta-
rosta Zdeněk Navrátil s tím, že na kvě-
ten radnice plánuje velkou kampaň o 
změnách MHD pro veřejnost. Vyjdou 
také nově všechny jízdní řády. 

„Bude to tak trochu symbolické, pro-
tože příští rok slaví naše Městská hro-
madná doprava již 60 let své existence 
(od roku 1957). K těmto šedesátinám 
si dáme dárek, že naši MHD posune-
me zase o kousek dál do 21. století,“ 
plánuje starosta…

Jízdní řády se musí připravovat ve 
značném předstihu, a jak informuje 
místostarosta Klement, součástí plá-
novaných změn je i zavedení MHD 
do ulic Sázavská a Libická v sídliš-
ti Klafar. Zde také město vybuduje 
nové zastávky MHD.  -lko-

Změny jízdního řádu MHD
nastanou od 11. prosince

   K nebi vzlétly 
vzkazy Ježíškovi

Plné náměstí rodin s dětmi přišlo v 
podvečer poslední listopadovou neděli 
na žďárské náměstí přivítat advent. 

Děti před Starou radnicí dostáva-
li nafouknuté balónky a na šňůrku s 
pomocí rodičů připevňovali cedulky 
se svým tajným přáním. Oslavu pořá-
dalo město, a když se s doznívajícím 
koncertem PS Fons rozsvítil vánoční 
strom, k nebi se najednou vznesly stov-
ky vzkazů Ježíškovi. Tak snad dolétnou 
správně...  -lko-

ROZSVÍCENÍ vánočního stromu na nám. Republiky bylo první adventní neděli neklamnou předzvěstí Vánoc. Natěšené děti 
vypouštěly balónky s přáním Ježíškovi. Foto: Lenka Kopčáková

Azyl potřebným
Posláním Azylové ubytovny pro 

muže je zajištění dočasného ubytování 
mužům, především ze Žďáru nad Sáza-
vou, kteří se ocitli v tíživé životní situa-
ci a ztratili bydlení. 

Pro nadcházející zimní období pla-
tí v Azylovém domě rozšířená nabíd-
ka služeb pro případ mrazivých dnů a 
nocí.

„Pokud teplota klesne pod –10°C, 
mohou osoby bez přístřeší (muži i ženy) 
přečkat mrazy v teple ubytovny i v pří-
padě zcela naplněné kapacity zařízení. 
Nabídku je možné využít v noci i přes 
den,“ informuje Václav Šerák, ředitel 
Sociálních služeb města.

Zázemí zdejšího zařízení umožňu-
je přečkat mrazy ve společných pro-
storách přibližně dvanácti zájemcům. 
„Bude pro ně zdarma připraven teplý čaj 
a polévka,“ dodává ředitel. 

Azylový dům je fi nancován z indivi-
duálního projektu s názvem Podpora 
vybraných sociálních služeb na úze-
mí Kraje Vysočina. Ten je spolufi nan-
cován Evropským sociálním fondem i 
státním rozpočtem. -lko-

Studánky nevyšly
Voda ve žďárských studánkách U 

Křiváku, Klafárek i Salvatorka ten-
tokrát (7. 11.) vykazují bakteriál-
ní znečištění a nejsou tedy vhodné 
k pití. Další kontrolu  město zadá 
až začátkem ledna 2017. -lko-
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