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Vánoce v devadesátkách
V atmosféře doznívajících svátků 

můžeme ještě do 15. ledna navští-
vit Tvrz a aktuální výstavu nazvanou 
Vánoce v devadesátkách. S dnešním 
nadhledem má podtitul Ježíšku, Santa 
přichází! 

Uvidíme, jaké vánoční dárky nachá-
zely rodiny pod stromečkem zhru-
ba před třiceti lety. Nechybí barevné 
elasťáky, walkmany, magnetofonové 
kazety, encyklopedie, pohádkové kni-
hy, panenka Barbie, plyšáci, vykládané 
náramky, dámské střevíčky, barevné 
kravaty, ručně pletené svetry či stolní 
počítač.

Ale ani příznivci vánočních tradic o 
nic nepřijdou. Jedna místnost je věno-
vána lidovým horáckým Vánocům 

a zvykům, včetně pouštění lodiček, 
odlévání cínu, hádání osudu z hrníčků 
či vytahování polínek.

Do 15. ledna je vánočně vyzdoben i 
Moučkův dům, který navozuje atmo-
sféru měšťanských Vánoc. V historic-
kém obchůdku si prohlédneme před-
vánoční sortiment z přelomu 19. a 20. 
století a vstupem do salónu zámož-
ných žďárských měšťanů se rázem 
ocitneme ve Štědrém dni na sklonku 
monarchie. V rámci dějin Žďáru se 
zde dozvíme i zajímavosti z historie 
Vánoc.

Tvrz po 15. 1. bude na dva týdny 
uzavřena kvůli přípravě nové výstavy. 
Trvalá expozice v Moučkově domě je 
zájemcům přístupna i nadále. -lko-

Žďárská pobočka SPCCH ČR
10. a 24. 1. (9.00-10.00) Klub seniorů, Dolní 165/1, 
2. p., dv. č. 212
INFORMAČNÍ SCHŮZKY SE ČLENY – Plán čin-
nosti na rok 2023, členské známky, informace a při-
hlášky na plánované pobyty a zájezdy. Členskou prů-
kazku s sebou ke kontrole!
Od 9. 1. (a dále každé pondělí) 9.00 Relaxační sál 
Active Clubu
CVIČENÍ TĚLOCVIČNĚ - Vedoucí L. Nečasová.
Od 10.1. (a dále každé úterý) 11-30 Relaxační cent-
rum CVIČENÍ A PLAVÁNÍ V BAZÉNU – Vedoucí 
M. Enkeová
Od 11. 1. (a dále každou středu) 11.30 Relaxační cen-
trum CVIČENÍ A PLAVÁNÍ V BAZÉNU – Vedou-
cí M. Klimešová.
Od 12. 1. (a dále každý čtvrtek) 11.30 Relaxační cent-
rum CVIČENÍ A PLAVÁNÍ V BAZÉNU – Vedoucí 
V. Stočková. Více na: www.civilky.cz/zo-zdar.

Sportovní hala Bouchalky
So 14. 1. v 10.00 a 13.00 Jih-

lava (krajský přebor – muži)
Ne 15. 1. v 10.00 a 13.00 

Žichlínek (2. liga – juniorky)
So 28. 1. v 10.00 a 13.00 

Pelhřimov (krajský přebor – 
muži)

Tělocvična ZŠ Palachova
So 7. 1. v 9.00 Česká Třebo-

vá, Vysoké Mýto (krajský pře-
bor – junioři)

Ne 29. 1. v 9.00 Havl. Brod, 
Nové Veselí (krajský přebor – 
st. žákyně)

Ročnímu vyúčtování elektřiny 
v minulých letech řada z nás nevěno-
vala mnoho pozornosti, ale po skoko-
vém zdražení energií je to jinak. Finál-
nímu vyúčtování elektřiny se snažíme 
porozumět. 

Výsledek ročního vyúčtování uka-
zuje případný přeplatek, či nedopla-
tek. Přeplatek nám většinou dodavatel 
vrátí na náš zákaznický bankovní účet. 
Nedoplatek musíme uhradit do data 
uvedeného na faktuře na účet dodava-
tele. Vyúčtování za elektřinu většinou 
chodí v předjaří. 

Finální faktura za energie obsahuje 

řadu položek a čísel, v nichž je mnoh-
dy složité se zorientovat. Podrobné 
vysvětlení najdeme např. na stránkách 
https://www.porovnej24.cz. Z nich 
uvádíme nejdůležitější postřehy pro 
nás laiky:

Konečný stav elektroměru obsahuje 
fakturovanou spotřebu s čísly uvádě-
jícími stavy měřidel. Tedy počáteční 
a konečný stav elektroměru a někdy 
i historii spotřeby (pokud jsou data 
k dispozici).

Když elektroměr zaznamenává spo-
třebu v obou tarifech, pak je v přehle-
du uvedena spotřeba ve vysokém tari-

fu a v nízkém tarifu (tzv. noční proud). 
Ve vyúčtování najdeme i výši roční 
platby za používání odběrného místa, 
výši daně z elektřiny a celkovou částku 
za regulované služby. 

Cena elektřiny se totiž skládá ze svou 
částí – regulované (což je cena silové 
elektřiny) a neregulované složky. Tu 
tvoří poplatky za distribuci elektři-
ny a za používání distribuční sousta-
vy. Vlastně platíme za to, že elektřina 
doputuje do našich zásuvek. 

Regulovaná složka je stanovena 
Energetickým regulačním úřadem a 
náš poskytovatel energie ji nemůže 

nijak ovlivnit. Výše regulované složky 
se liší podle typu domácnosti. Pokud 
elektřinou pouze svítíme a nepouží-
váme ji na topení ani ohřev vody, 
bude tato složka tvořit zhruba 40 % 
naší ceny za elektřinu. Pokud elektři-
nu využíváte na více účelů, bude tento 
podíl vyšší. Takže u domácností, kte-
ré elektřinou i topí, může regulovaná 
složka přesahovat 60 %.

Od 1. 1. 2023 je dle nařízení vlády 
č. 298/2022 Sb. zastropovaná cena 
za silovou elektřinu ve výši 6050 Kč/
MWh s DPH. -lko-

Doba nás naučila číst pozorně faktury

V lednu nebo únoru posílají doda-
vatelé elektřiny domácnostem pravi-
delná roční vyúčtování spotřebova-
né elektřiny. Na faktuře vždy uvádí 
stav elektroměru ke konci roku.

Ale odpovídá tento stav opravdu 
skutečnosti? Dodavatelé totiž místo 
skutečného stavu elektroměru uvá-
dějí leckdy pouze odhad.

Zde je pár rad od městského 
energetického specialisty Michala 
Bačovského.

„Byl u vás letos někdo odečítat 
elektroměr? Nebo dodavateli hlásí-
te samoodečet? Pokud ne, dodava-
tel na dálku stav elektroměru v běžné 
domácnosti nezjistí, a proto si pomůže 
odhadem,“ vysvětluje s tím, že odhad 
bývá často velmi nadsazený. Naše 
skutečná spotřeba elektřiny tak 
může být o dost nižší. Zvlášť v roce 
2022, kdy lidé začali šetřit energií. 
Logicky očekáváme nižší spotřebu 
než obvykle. 

„Doporučuji proto, vyfoťte si stav 
elektroměru na konci roku. Nemusí 
to být přesně 31. prosince, odchylka o 
jeden či dva dny je přijatelná. Na fot-
ce musí být zřetelně vidět stav na dis-
pleji a také číslo elektroměru, protože 
jinak je fotka neprůkazná,“ vysvětlu-
je odborník. 

Pokud máme zavedený tzv. noční 
proud, Michal Bačovský doporučuje 
vyfotit jak stav pro nízký, tak i vyso-
ký tarif.

„U vysokého tarifu se na displeji 
obvykle zobrazuje číselný kód 1.8.2 a 
u nízkého tarifu 1.8.3. Podle toho se 
dá rozpoznat, jaký tarif elektroměr 
zrovna ukazuje,“ vysvětluje. Způsob 
zobrazení tarifu se může lišit podle 
typu elektroměru.

Fotografie stavu elektroměru se 
nám pak mohou hodit pro případ-
né spory o výši vyúčtování s naším 
dodavatelem elektřiny. -red-

ELEKTROMĚR. Na displeji vlevo se střídá kód 1.8.2 pro vysoký tarif a 1.8.3 pro 
nízký. Důležité je i číslo elektroměru. Na snímku vyznačeno červeně.

 Foto: Michal Bačovský, archiv města Žďár n. S.

Odborník radí vyfotit si elektroměr

Lidé, kteří se dostali do dluhové 
pasti, hrozí jim exekuce a řeší exis-
tenční potíže, mají naději. 

Zastání naleznou v kancelá-
ři s názvem Člověk v tísni, která od 
podzimu 2020 sídlí na žďárském 
Městském úřadu.

Stejnojmenná nezisková organiza-
ce vstoupila do Žďáru hned v reakci 
na první dopady koronavirové krize. 
Díky vstřícnosti zdejší radnice ote-
vřela kancelář Člověk v tísni přímo na 
úřadě a dluhové poradenství nabízí 
bezplatně Žďárákům i lidem z okolí.

Kancelář nejčastěji pomáhá zmapo-
vat socioekonomickou situaci klienta 
a následně pomůže sestavit jeho roz-
počet, pomáhá mu při vyjednávání s 
věřiteli, s obranou v exekuci či s pří-
pravou a asistencí v insolvenci.

Dle starosty města Martina Mrkose 
(Žďár-ŽM) nabízí Člověk v tísni veli-
ce záslužnou a fantastickou službu. 

„Má dokonce svoji sbírku, z níž může 
v určitých případech lidem pomoci dluh 
uhradit. Na výběr těchto klientů má 
kancelář svůj klíč,“ uvádí starosta. 

To, kam se až dostal exekutor-

ský a věřitelský byznys v ČR, Mar-
tin Mrkos hodnotí jako jedno z nej-
větších porevolučních selhání státu. 
„Často bagatelní dlužní částky kvůli 
neúměrně rostoucím úrokům a způsobu 
vedení exekucí vehnaly řadu lidí do zou-
falých situací,“ konstatuje. 

Vítá proběhlé již dvě vlny Milosti-
vého léta, kdy mohli lidé do listopadu 
2022 vyřešit své dluhy vůči státním 
nebo veřejnoprávním institucím.

Město šlo věci aktivně naproti a 
písemně oslovovalo lidi, kteří dluží 
odborům městského úřadu. Milosti-

vé léto totiž umožňuje vyrovnat jen 
původní dlužnou částku a poplatek 
exekutorovi ve výši 1815 Kč. Narost-
lé úroky se odpouští. A to byla velká 
příležitost. 

Dle slov starosty lidé dluží měs-
tu nejčastěji za neuhrazené přestup-
ky v dopravě, poplatky za odpad, 
za nájmy bytů či za přestupky pro-
ti občanskému soužití. V roce 2022 
město proti dlužníkům vedlo 909 
exekucí, ti mu v globále dlužili přes 2 
milióny korun.  -lko-

Kancelář Člověk v tísni pomáhá


