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Až budete před Vánocemi stát 
frontu u rybářských kádí na náměs-
tí, v řadě případů  si koupíte kapra 
zrovna z městského rybníku Hor-
ní.  

Při říjnovém výlovu tu uvízlo 
v sítích na 8,5 tuny ryb, a město 
je hned na hrázi prodalo do míst-
ního rybářství. V čisté vodě sádek 
se pak kapři nejméně měsíc čistili, 
a trochu i ztratili tuk. 

Nyní je čeká jejich den D, kdy 
sehrají hlavní roli při Štědrovečer-
ní večeři… 

„Horňák je vlastně náš jediný pro-
dukční rybník, a podle meziročních 
srovnání je letošních 8,5 tuny ryb 
velmi dobrým výsledkem,“ chválí 
starosta Zdeněk Navrátil. O rybník 
Horní, stejně jako o další městské 
rybníky, pečuje hospodář Kamil 
Leština.  -lko-

TYPICKÁ IDYLKA  předvánočních dní. Poznáte, kde se odehrává? Koláž pro Žďárské noviny vyrobili žáci 5.B ze Základní školy Švermova 4.

Městský rybník letos
vydal na 8,5 tuny ryb Po letním zavedení změn  

v linkovém vedení a jízdních 
řádech MHD město   
dopilovává lidmi   
připomínkované nedostatky.

 Lenka Kopčáková

Žďárská hromadná doprava prošla 
největšími změnami za posledních 
dvacet let. Po dva roky je připravovala 
speciální pracovní skupina, pod vede-
ním dopravních odborníků.

Důvodem změn jsou růst a nové 

potřeby města. 
Hned po jejich zavedení však radni-

ce čelila několika vlnám připomínek. 
Jen v podkladech pro listopadové 
zastupitelstvo města jich bylo uvede-
no přes 180, některé se ale opakovaly.

Návrhy a dotazy k MHD, zejména 
z oblasti Vysočan a Kláštera, před-
ložil radě města zastupitel za ČSSD 
Karel Herold. Řešený materiál šel 
pak počátkem listopadu i na vědomí 
zastupitelům města. 

 (Pokračování na str. 2)

Tříbí podněty pro MHD

Dnes přinášíme:
 Názory zastupitelů

k tvorbě rozpočtu města
na rok 2018 str. 4

 Vánoční přílohu a ucelený 
přehled Od adventa po Tři 
krále str.11 - 20

 Rady právničky
zaměstnancům str. 7,8

 Plán nové průmyslové
zóny   str.10


