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Voda z kohoutku nám od 
ledna poteče za stejnou 
cenu jako v roce 2017, tedy 
za 95 Kč/m3…

 Lenka Kopčáková

Cena pro rok 2018 zůstává na 
úrovni loňska: vodné 54,50 Kč/
m3; stočné 40,40 Kč/m3, celkem 
94,90 Kč/m3. To je dle starosty 
Zdeňka Navrátila úspěchem města v 
jednání se Svazem vodovodů a kana-
lizací Žďársko. „Podařilo se dohod-
nout, že vodné se pro rok 2018 nena-
výší,“ dodává s optimismem.

Přesto má Žďár jednu z nejdražších 
cen pitné vody v ČR. Stačí se podí-
vat do cenové mapy Česka, např. 
na webu: pravdaovode.cz/srov-
nani-cen-v-s/. Je patrné, že např. 
Tábor a Semily jsou na tom ještě hůř 
(přes 105 Kč/ m3) ale Bruntál, kde 

je vodárna také v rukou obcí, platí 
47,73 Kč za m3 PV. 

Vysokou cenu vody ve Žďáře sta-
rosta vysvětluje velkými investicemi 
SVaKu do komplexní rekonstrukce 
kanalizační sítě na Stalingradě za sto 
mil. Kč, před asi deseti lety.

„Tehdy na to svazek přijal velké 
dotace, a s nimi i podmínky, že nebu-
de porušovat hospodářskou soutěž. 
Zavázal se k ročnímu růstu ceny vody 
ve výši asi 2 % + infl ace,“ popisuje 
Navrátil s tím, že svazek za těchto 
podmínek více investoval do infra-
struktury potrubí, přivaděčů, vodo-
jemů a ČOV, které dostával do kva-
litního stavu. 

„Finanční analýzy ale dnes již neod-
povídají ceně růstu vody a v případě 
Žďáru začíná docházet k fi nančním 
disproporcím. Město tlačí na SVaK, 
aby v této věci jednal,“ říká Navrátil.

Radnice chce v příštích dvou 
letech vést jednání i kolem stočné-
ho. „Věřím, že úprava bude možná i 
zde. Povinnosti vyplývající z dotací 
nám skončí v roce 2024. Pak bychom 
si snad mohli cenu vody začít řídit,“ 
doufá žďárský starosta.

Zástupkyně SVaK Žďársko Dag-
mar Zvěřinová pro ŽN potvrzuje, že 

předsednictvo po diskuzi na val-
né hromadě splnilo svůj úkol, a pro 
rok 2018 se podařilo udržet cenu 
vody na stávající úrovni. „Byla prove-
dena konsolidace ceny u stočného, a u 
pitné vody nás tento čin čeká po reali-
zaci projektu, na který žádáme dotaci, 
tj. ´Vodojemy Velké Meziříčí´. Projekt 
nám otevírá cestu k přepočtu vody,“ 
říká Zvěřinová s tím, že při dotacích 
je jednou z podmínek navyšování 
ceny vody. 

„Ale tato metodika byla velmi přís-

ná a cenu zvedala dosti rychle. I Stát-
ní fond životního prostředí uznal tuto 
skutečnost. Současně toto lze přepočí-
tat na mírnější růst, ale až s dokonče-
ným novým projektem,“ říká. Žďár prý 
sice takový projekt nemá, ale ostatní 
lokality ano. A to umožní přepočítat 
cenu v celém regionu. 

Otázkou podle Zvěřinové je, co 
bude s DPH u vodného stočného, a 
co s poplatky za vypouštění, place-
né státu. To je velká neznámá a při 
každém zásahu ze strany státu se to 
projeví v celém vodním hospodář-
ství.

„Naší snahou je cenu zastavit či při-
brzdit. Vodní hospodářství na Žďársku 
je v dobré kondici, ale neustále potře-
buje opravy a rekonstrukce. Tam ,kde 
jde o navýšení kapacity, i razantnější 
investice,“ dodává závěrem zástupky-
ně SVaK Žďársko.

Cenu vody snad brzy čeká přepočet

Kdo byl druhou adventní sobo-
tu u toho, potvrdí, jak tóny madri-
galů dokázaly rozechvívat klenby 
zámecké baziliky… 

Proslulý filipínský sbor Philippi-
ne Madrigal Singers je totiž spe-
cialistou na vokální renesanční a 
barokní hudbu. 

„Byl to jedinečný koncert, který 
dokreslil letošní Rok českého baroka 
ve Žďáře, a je i počinem nových turis-
tických možností pro Žďár,“ infor-
muje starosta Zdeněk Navrátil.

Na mysli má navázanou spoluprá-
ci města Žďáru n. S. s ambasádou 
Filipínské republiky v oblasti ces-
tovního ruchu.

Tato křesťanská, a převážně kato-
licky založená země totiž také uctívá 
svatého Jana Nepomuckého, posta-
vu českých dějin. Zelenohorský kos-
tel tedy bude zajímavým cílem pro 
tamní turisty. Sv. Jan Nepomucký 

proslul jako ochrán-
ce mostů, mlyná-
řů a plavců, či jako 
patron zpovědního 
tajemství…

„Jsme v kontaktu 
s cestovními agentu-
rami, které přiváží 
do Čech fi lipínské 
turisty. Očekáváme, 
že Zelená hora bude 
nově jejich cílem,“ 
doufá žďárský sta-
rosta. Výsledkem 
navázané spoluprá-
ce bylo právě 
vystoupení jednoho 
z nejvýznamnějších 
pěveckých sborů na 
Filipínách. Hudeb-
níci v rámci svého 
českého turné vystoupili ve Žďá-
ře zdarma, dobrovolné vstupné od 

posluchačů jde na několikamilióno-
vou opravu varhan v bazilice.  -lko-

KONCERT fi lipínského sboru Philippine Madrigal Sin-
gers byl zážitkem. Foto: Lenka Kopčáková

Filipínští turisté objevují Žďár…

TŘI KRÁLOVÉ PŘINESLI DARY. Nej-
méně 20 let se vždy kolem 20. prosince 
odehrává před Starou radnicí tradiční 
biblický příběh. Podstatu Vánoc tak v 
lidové hře připomínají farníci a studen-
ti církevních škol. 

 Foto: Lenka Kopčáková

Živý betlém zahájil 
ve Žďáře svátky

Mezinárodní klání draků. 
Tak na to se v sobotu 13. 
ledna těší rychlobruslařský 
ovál u zimního stadionu ve 
Žďáře.

 Lenka Kopčáková

Dragon Boat Race on Ice, čili závod 
dračích saní na ledě proběhne 13. 1. 
2018. Již 5. ročník představuje jedineč-
nou akci v Evropě i ve světě. Ovšem 
kromě Číny, kde je kolébka draků… 

První národní závod dračích saní se 
totiž v Číně jel roku 2009, v autonomní 
oblasti Ningxia Hui, městě Yinchuan. 

Žďárská akce s podporou Českého 
svazu dračích lodí je jednak 4. Mistrov-
stvím ČR a zahajovacím závodem Mis-
trovství Evropy amatérských posádek, 
ale i počinem letošního šestidílného 
seriálu Závodů dračích lodí Vysočiny. 

„Jen při nepřízni počasí by se mohl 

závod o týden posunout, tedy na 20. led-
na. Uzávěrka přihlášek je 6. 1., ale před 
svátky již bylo přihlášeno 10 týmů. Ze 
zahraničních to byli např. Ľadový drak 
ze Slovenska a Dafe Plast SA ze Švýcar-
ska.Předpokládáme účast maximálně 30 
posádek,“ informuje pořadatel Vladi-
mír Ehl, který je i prezidentem Wind-
surfi ng clubu Velké Dářko.

Pro zajímavost, Velké Dářko, kde 
závod před téměř čtyřmi roky začal, 
má stejnou nadmořskou výšku jako 
Špindlerův Mlýn a Lipno. Lední draci 
z Yinchuan tedy zdejší nadšence inspi-
rovali k další atraktivní zimní aktivitě 
na „Moři Vysočiny“. V únoru 2014 se 
tu jel 1. ročník závodu ledních dračích 
saní…

Když se pak závod přesunul na rych-
lobruslařský ovál ve Žďáře, zname-
nal nejen bezpečnou umělou ledovou 
trať pro závodníky, ale zajásali hlavně 

fanoušci, pro něž je atrakce pohodlně 
přístupná. 

Letos bude na místě vyhřívaný spo-
lečný párty stan pro závodníky i náv-
štěvníky. Spolupořadatelem v péči o 
trať a zázemí je městská organizace 
Sportis. Trať závodu měří 100 m a star-
tuje vždy současně jeden pár dračích 
saní. 

„Originální ceny pro vítězné posád-
ky nám opět připravuje umělecký sklář 
Odřich Šimpach ze Škrdlovic, a letos jsou 
v duchu závodu obzvláště povedené,“ těší 
se Vladimír Ehl. 

Diváci a závodníci ani letos nepři-
jdou o ohňové a pyrotechnické efekty. 
Ty se pro větší zážitek přesouvají už na 
start. „Návštěvníci si také mohou i s dětmi 
vyzkoušet jízdu na dračích saních,“ nabí-
zí pořadatel.

Loni žďárští pořadatelé dostali nabíd-
ku města Superior ve Státě Wisconsin 

(USA), uspořádat závod současně ve 
Žďáře a Superioru, pomocí virtuální-
ho přenosu na obřích obrazovkách. 
Bohužel se aktivita nakonec neusku-
tečnila.

„Popudem našeho konání byl zpětně 
,probuzen Čínský drak´ v podobě zvýšené 
dvouleté aktivity pořádání těchto závodů 
v Číně a Kanadě.

Závody nově pořádají na krátkých dra-
čích lodích, na které mají připevněné brus-
le, a nepokračují v závodech na původních 
dračích saních,“ informuje Vladimír Ehl 
o novince. 

Čínu prý v tomto ale čeští pořadatelé 
prozatím kopírovat nebudou. „Pokra-
čujeme ve stejném stylu, na našich dračích 
saních... Čínu jsme oslovili s nabídkou 
spolupráce a rozvoje tohoto sportu. Nyní 
čekáme reakci, zda projeví zájem,“ dodá-
vá závěrem prezident Windsurfi ng clu-
bu Velké Dářko.

Chystá se souboj draků na ledě


