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Pitná voda zdražuje
Od ledna podraží cena kohoutkové vody o 4,30 Kč za kubík. V roce
2019 tedy zaplatíme 99,20 Kč/m3
PV. Vodné dělá 58,00 Kč/m3 a stočné 41,20 Kč/m3.
Úpravu schválilo předsednictvo
Svazu vodovodů a kanalizací (SVK)
Žďársko na základě analýzy ždárské
divize Vodárenské akciové společnosti, a. s.
Jak ve zprávě ke zdražení vody
vysvětluje předsedkyně SVK Žďársko Dagmar Zvěřinová, cena je tvořena především poplatky vybíranými
státem a penězi odváděnými ve formě nájemného vlastníkům a určenými na obnovu infrastruktury.
Podíl odvodů státu činí 26,4 %
z ceny vodného a stočného. Jde o
poplatky za odběr surové a podzemní vody, poplatky za vypouštění
odpadní vody a odvody na sociální
a zdravotní pojištění, daně silniční a
z nemovitosti.
Podíl nájemného činí 30,1 % z
ceny. Zahrnuje náklady na opravy
obnovu majetku vodovodů a kanalizací. Náklady na provoz a údržbu
infrastruktury činí 16,6 % (chemikálie, materiál, energie...).
Náklady provozovatele v celé kalkulaci činí 25,0 % (osobní náklady,
odpisy a opravy majetku). Průměrná
míra zisku v ceně vodného a stočného je 1,8 %.
„Nárůst ceny pro vodné a stočné plně
respektuje podmínky udržitelnosti projektů realizovaných za pomoci dotací
operačního programu životního pro-

Batyskaf
Kulturní a hudební centrum,
nám. Republiky 11
Út 8. 1., st 9. 1. a čt 10. 1. (vždy
19.00) Kvíz v Batyskafu
so 12. 1. 21.00 vítej 2019: Koncert skupin Letrourou a Hrabě Monte Crazy
Ne 13. 1. 18.00 BohoslužBa
v Batyskafu
st 16. 1. 19.00 apalačsKá
stezka: O nejstarší a nejdelší trase v USA přijde povídat Petr Nosek.
Ne 20. 1. 19.00 slam poet
Ry No.2: Vítěz může být jen jeden.
A rozhodne o něm porota složená
z vás, diváků!
st 23. 1. 18.00 jemeN 2016,
jižNí sÚdáN 2017: Setkání se
členem týmu Lékařů bez hranic a
primářem anesteziologicko-resuscitačního oddělení v novoměstské
nemocnici Dušanem Machem.
pá 25. 1. 21.00 adRiaN t.
Bell: Koncert britského písničkáře žijícího v Praze.

středí a zajišťuje, díky nájemnému
ve výši 104.835.000 Kč, nejnutnější
finanční zdroje pro obnovu a rekonstrukce vodohospodářského majetku
svazkových obcí,“ uvádí předsedkyně svazku s tím, že růst ceny značně ovlivňuje i skokové zvýšení ceny
elektrické energie o víc než 30 %,
cena povrchové vody i ceny pohonných hmot, chemikálií, i nárůst
mezd...

Čtyřčlenná rodina
Co bude změna znamenat pro čtyřčlennou rodinu, si lze lehce vypočítat. Pro názornost vycházíme z
průměrné denní spotřeby 100 litrů
na osobu a den. Vzhledem k tomu,
že někteří členové rodiny tráví víc
jak třetinu dne mimo dům, faktický dopad může být mírnější. výpočet: 100 l x 365 dní = 36.500 l = 36,5
m3.x 99,20 Kč = 3.621 Kč/osobu/
rok x 4 = 14.483 Kč/rodina/rok
(tj. o 628 Kč více jak loni).

Cena v pěti letech
A zde je přehled, jak se žďárská
cena PV vyvíjela v posledních pěti
letech. Cena se skládá z vodného
(úplata za výrobu a distribuci pitné
vody z veřejného vodovodu) a stočného (úplata za odvod odpadní vody
veřejnou kanalizací, její vyčištění
v ČOV ap..).
V roce 2013 jsme ve Žďáře za
kubík pitné vody zaplatili 84,40 Kč,
v roce 2014 voda podražila na 88,40
Kč/m3, v roce 2015 jsme zaplatili 89,90 Kč/m3 a v roce 2016 voda
stála 92,60 Kč/m3. Pak se cena vody
po dva roky 2017 a 2018 udržela na
stejné výši 94,90 Kč/m3.
-lko-

Z vašich dopisů
Poděkování
Děkujeme panu Jiřímu Kasperovi,
pracovníkovi odboru komunálních
služeb Městského úřadu, za návrh a
realizaci montáže zábradlí na schodišti z ulice Komenského do sídliště
Libušín.
Výrazně tak zvýšil bezpečnost
důchodců a ostatních chodců využívajících tuto cestu, zejména za nepříznivého počasí v zimním období.
za důchodce f. čech

Oprava
V Poděkování přátelům za péči
v nemoci, které v minulých ŽN na
str. 22 vzkazovala Jitka Ž, jsme omylem uvedli nesprávně jméno sousedů. Jmenují se Bambulovi. Za chybu
se omlouváme.
Redakce žN

Víkendové služby stomatologů
1. 1. mddr. marie Kopečná, Osová Bítýška 303 (566 536 712)
5. 1. a 6. 1. mudr. olga semerádová, Palachova 35, ZR 6 (774 430 777)
12. 1. a 13. 1. mudr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, ZR 1 (566 642 545)
19. 1. a 20. 1. mudr. o. semerádová, Palachova 35, ZR 6 (774 430 777)
26. 1. mudr. t. Konečný; 27. 1. mudr. R. Konečná, Žďárská 73, N.
Město n/M (566 618 060)
ordinační doba: 9.00-12.00 hod., aktuálnost zubní LPS sledujte na www.
nnm.cz, kde také najdete odkazy na zubní pohotovosti v Nemocnici Jihlava a
Úrazové nemocnici Brno.

Tipy, kam ve Žďáru
(město)
Út 1. 1. 17.30, nám. Republiky
Novoroční ohňostroj:
Tradiční společné uvítání nového
roku ve Žďáře.
(farnost sv. prokopa)
Ne 13. 1. 16.00, kostel sv. Prokopa
KoNceRt ReNesaNčNí a
BaRoKNí duchovNí hud
By: Účinkuje mužský PS Novocantus Nové Město n. M. a brněnský
host Castello in Aria.
(ŘK farnost zámek)
st 16. 1. (19.00-21.00) poutní
kostel na ZH
NiKodémova Noc: Kostel
otevřený k tichému rozjímání, modlitbě a duchovnímu rozhovoru.
(církev čsl. husitská)
čt 17. 1. 16.00, Husova kaple,
Kopečná 13
posledNí domovy: Příběhy
židovských rodin, které žily ve Žďáru n. S. a staly se oběťmi holocaustu. Slovem i obrazem provede Jan
Jarolím.
(Windsurfing club velké dářko)
so 19. 1., ovál u zimního stadionu
Žďár n. S.
dRAGoN Boat RAce oN
ice: 1. zahajovací závod Seriálu
závodů dračích lodí Vysočiny 2019,
který je zároveň 5. ročníkem světového závodu (kromě Číny), 1. Mistrovstvím Evropy a 4. Mistrovstvím
ČR.
Akce potřebuje mrazivé klima,
takže náhradní termín je 16. 2.
2019.
-lko-

Zimní sporty
Bruslení veřejnosti
1. 1. (14.00-15.30)
6. 1. (14.00-15.30)
V době tisku ŽN byl znám jen
rozpis veřejného bruslení na první
týden v lednu. Sledujte dále www.
sportispo.cz.
pro běžkaře
Vyznavači bílé stopy míří do Ski
regionu Žďársko. Na www.skizdarsko.cz najdete užitečné informace
o lyžařských tratích v okolí města
a o jejich stavu v lednu, a za příznivých sněhových podmínek o úpravě
běžeckých stop.
-lko-

Klub českých turistů
Út 1. 1. Novoroční výšlap na peperek (16 km) 9.00 MěÚ
so 5. 1. vycházka kolem žďáru (10
km) 9.00 MěÚ
so 12. 1. cestou do neznáma (12
km) 8.15 nádraží ČD
so 19. 1. Kostelec u jihlavy - čeřínek (14 km) 7.15 nádr. ČD
so 26. 1. žďár nad sázavou – Nové
veselí (12 km)9.00 nádr. ČD
so 2. 2. sobiňov (10 km) 7.15
nádraží ČD
Vycházky jsou určeny pro veřejnost,
každý jde na vlastní nebezpečí. Změna
programu vyhrazena.

ŽN - LEDEN 2019

Basketbal BK Vlci Žďár
BK vlci žďár n. s.
hala 2. zŠ, stalingrad:
� so 5. 1. 9.00 a 11.00 vlčata – tišnov, OP mini žákyně U 11
16.00 vlčice – ostrava B, liga juniorek U 19
� Ne 6. 1. 10.00 vlčice – Basket
ostrava, liga juniorek U 19
� so 19. 1. 8.30 a 10.00 vlčata – Kp
Brno - OP mini žákyně U 11 11.30
vlčata – Blansko, OP mini žáci U 11
14.30 vlčata – vyškov, OP mini žáci U 11
18.00 vlci „B“ – třebíč, JM liga
mužů
� Ne 20. 1. 10.00 vlci „B“ – husovice, JM liga mužů
� so 26. 1. 10.00 a 12.00 vlčice –
Šlapanice, Regionální liga kadetek U
17
18.00 vlci – Kutná hora, 2. liga
mužů
� Ne 27. 1. 10.00 vlci – poděbrady, 2. liga mužů.
V programu nejsou zahrnuty nadstavbové části soutěží ligy juniorů a
juniorek U 19 a ligy kadetů U 17. Rozlosování soutěží až v polovině ledna.
Rozlosování extraligy žáků U 14
bude známo koncem prosince.
Změna začátků utkání vyhrazena.
Sledujte místní tisk či nástěnku v hale
u 2. ZŠ.

ZUŠ F. Drdly
čt 31. 1. 17.00, Sál ZUŠ
KlavíRNí KoNceRt pavla
zemeNa
Základní umělecká škola zve příznivce krásné hudby na
vystoupení vynikajícího studenta Janáčkovy akademie múzických
umění v Brně. Na programu: Janáček, Rachmaninov, Skrjabin.
Vstupné dobrovolné.

Volejbal
tělocvična zŠ palachova
so 12. 1. 9.00, Bedřichov - Štoky
(krajský přebor – ml. žačky)
Ne 13. 1. 9.00, H. Brod - KCTM
Vysočina (kraj. přebor – st. žačky)
so 26. 1. 10.00 a 13.00, Jihlava
(krajský přebor – muži)
Ne 27. 1. 10.00 a 13.00, 3. kolo
play-off (kraj. přebor – juniorky).

Hokej
hokej
sKlh žďár n. s. (zR)
muži – 2.liga
so 5. 1. 17.30 ZR - HC Orlová
so 19. 1. 17.30 ZR - Draci Šumperk
st 30. 1. 18.00 ZR - IHC Písek
dhl extraliga juniorů
pá 4. 1. ZR - AZ Havířov
so 5. 1. ZR - HC Olomouc
eliod extraliga dorostu
čt 10. 1. ZR - BK H. Brod
čt 17. 1. ZR - BK Ml. Boleslav
Nábor malých hokejistů
a hokejistek
tréninky: So a Ne dopoledne; St
dle rozpisu ledu (více na www.hokejzr.
cz). Vybavení: brusle, hokejka, rukavice (stačí i lyžařské), přilba (i cyklistická)Veškeré tréninky zdarma, možnost
bezplatné zápůjčky výstroje.

