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Úvod
Do Vašich rukou se dostává třetí
číslo obecního zpravodaje letošního
roku, které jak doufám obsahuje množství zajímavých informací
z dění v naší obci. Doufám, že se Vám
v průběhu letních prázdnin podařilo
odpočinout a částečně „vypadnout“
z každodenního shonu. Poslední
měsíce letošního roku budou značně
náročné, nejen z pohledu zastupitelů
obce, ale i ze strany občanů ve vazbě na akce, které nás čekají. Osobně
věřím, že se nám společnými silami
podaří toto období zvládnout a vypjatých situací bude v průběhu realizaci
třech stavebních akcí co nejméně.
Podrobnější informace se dočtete
v jednotlivých článcích zpravodaje.
Patrik Mikulášek, starosta

Rekonstrukce komunikace Švábka a Pindula
Už je to nějaký čas, kdy obyvatelé na ulici Švábka a Pindula obdrželi písemnou informaci o termínu zahájení stavby a stále se na ulicích
nic neděje. V následujících větách se pokusím objasnit podstatu
problému se zahájením stavby. Před termínem předání staveniště
došlo k prohlídce místa, v jejímž průběhu proběhla debata s několika
občany. Byly vzneseny požadavky na možnost dodatečného připojení
do dešťové kanalizace a podány informace o možné neprůchodnosti
kanalizace v souvislosti s předcházející stavební činností při realizace splaškové kanalizace a následné provizorní opravy povrchu.
Na základě těchto podnětů se provedlo vyčištění dešťové kanalizace
včetně následné prohlídky kamerou, která ukázala celkově špatný stav
kanalizace v obou ulicích. Několik míst nebylo s ohledem na stav kanalizace možno kamerou ani projet. Při prohlídce se dále zjistil propad
cca 10 m kanalizace, dvě šachty jsou částečně zaplněny asfaltovou
živicí a na dvou místech je provedena provizorní oprava plechy, které
nahrazují horní část betonových trub. Nejzajímavější bylo zjištění,
že pod opravenou křižovatkou je větší část profilu trouby zaplněna
montážní pěnou, kterou zde zanechal nějaký „šikula“ při stavbě
splaškové kanalizace. Po tomto zjištění bylo se stavem kanalizace
seznámeno zastupitelstvo obce a následovalo jednání se zhotovitelem
stavby a projektantem, který v řádu několika dnů zpracoval projekt
na její kompletní rekonstrukci v obou ulicích. Další necelé dva týdny
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trvalo dohodnout se zhotovitelem akceptovatelnou cenu
za realizaci kanalizace. V úvahu ještě připadlo několik
dalších variant a) ponechat kanalizaci ve stávajícím stavu
a doufat, že vydrží opravu komunikace, b) provést opravu
nejhorších míst, c) odložit opravu komunikace a provést
opravu kanalizace přes zimu a navázat v jarních měsících

Foto: montážní pěna v kanalizaci
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opravou komunikace. Výsledné řešení je odvislé od dohody
se zhotovitelem na ceně, která činí cca 1 100 000,- Kč bez
DPH a ujištění, že rekonstrukce dešťové kanalizace a oprava
obou komunikací se zvládne do konce letošního roku (nejhůře
počítáme do poloviny listopadu). Asi nemusím speciálně připomínat, že s výše uvedenou částkou se ve výdajích pro letošní
rok nepočítalo a tyto finanční prostředky byly určeny na další
projekty plánované v roce 2017. Nicméně je máme k dispozici
a rozpočet tento neplánovaný výdaj ustojí. Celkové náklady
na opravu místních komunikací Švábka, Pindula a rekonstrukce
kanalizace dosáhnou cca 2 600 000,- Kč bez DPH.
Patrik Mikulášek, starosta

Oprava chodníku
Další stavební akcí realizovanou do konce letošního roku
je oprava chodníku od č. p. 125 po č. p. 129. Chodník nebyl
jako jeden z mála opraven po realizaci splaškové kanalizace. Nejedná se o sice tak rozsáhlou akci jako je realizace
výše uvedených akcí, ale domnívám se, že výsledek povede
k příjemnějšímu bydlení v této ulici. Předpokládané náklady
na opravu jsou necelých 90 000,- Kč bez DPH.

Rekonstrukce vedení NN
– spodní část obce
Několik aktuálních informaci k přípravě rekonstrukce vedení NN (nízkého napětí) v obci. V předcházejících týdnech se
po obci pohybovali geodeti, kteří připravují mapové podklady
pro samotnou projektovou dokumentaci. V současné době je
předpoklad dokončení projektové dokumentace na září 2017
a samotný termín dokončení stavby je zatím stanoven na srpen
2018. O dalším vývoji budeme průběžně informovat.
Patrik Mikulášek, starosta

Výměna oplocení
Mateřská škola

Oprava komunikace
u Dělnického domu
Zastupitelstvo obce na svém srpnovém zasedání rozhodlo
o realizaci opravy komunikace u Dělnického domu ještě
v tomto roce. K tomuto rozhodnutí přispěl fakt, že po každém
větším dešti dochází ke splavování kameniva na křižovatku
pod Dělnickým domem a stékající voda ohrožuje případně
ničí majetek obyvatel této ulice. V průběhu měsíce října dojte
k osazení nových silničních obrub, opravě dešťových vpustí
a položení obrusné vrstvy komunikace. Na závěr vyplnění
prostoru mezi silničními obrubami a ploty zámkovou dlažbou. Náklady na opravu této komunikace dosáhnou bezmála
500 000,- Kč bez DPH. Tato ulice je první, kde se nám po dohodě s Vodárenskou akciovou společností Boskovice podařilo
realizovat výměnu vodovodního řádu, která bude pokračovat
v dalších částech obce.

Výměna vodovodního řadu
(pokračování)
Předcházející článek jsem končil informací, že výměna
vodovodního řadu bude pokračovat v dalších částech obce
a nyní mohu tuto informaci konkretizovat. Po vzájemné konzultaci připravila Vodárenská společnost Boskovice projekt
na výměnu vodovodního řadu v horní části obce tj. od budovy
obecního úřadu k č. p. 19. Projekt je rozdělen na dvě etapy.
Etapa č. II je od obecního úřadu a č. p. 57, č. p. 42 až k č. p. 17
a etapa č. III od budovy obecního úřadu k č. p. 19 v celkové
délce cca 290 m. Jako první bude realizována etapa č. III,
zahájení stavebních prací je dohodnuto od 10. října 2016
a nejpozději do konce listopadu musí být hotovo. Obyvatelé,
kterých se výměna této části vodovodního řadu bezprostředně
dotýká, obdrželi písemnou informaci. Po dokončení nás čeká
oprava komunikace a především chodníků, které budou touto
stavbou dotčeny nejvíce. Předpokládám, že se nám podaří
opravy provést v průběhu roku 2017.
Jak jsem již dříve uvedl, v průběhu měsíce října a listopadu se nám setkávají tři docela rozsáhlé stavby. Dovolím
si požádat všechny obyvatele obce o trpělivost, protože se
po obci bude pohybovat větší množství stavební techniky a stavbami dojde k omezení průjezdnosti a parkování
na místních komunikacích.
Patrik Mikulášek, starosta

Před několika dny dokončil zhotovitel výměnu oplocení zahrady naší Mateřské školy. Původní oplocení již bylo
na mnoha místech značně poškozeno a některé sloupky dokonce uhnilé takže oplocení drželo díky napnutému pletivu.
Vedle budovy Hasičské zbrojnice přibyla branka, která snad
zabrání „přelézání“ oplocení v případě potřeby vstupu do zahrady např. při výpadu hlavního jističe, který je zde umístěn.
Náklady na výměnu oplocení dosáhly necelých 40 000,- Kč.
Patrik Mikulášek, starosta
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Rozšíření míst sběru tříděného odpadu
V předcházejících zpravodajích jsme uváděli informace o připravovaném rozšíření
míst pro uložení tříděného odpadu na území obce. Dosavadní průzkumy hovoří, že
optimální vzdálenost k tzv. „hnízdu“ (skupina kontejnerů na tříděný odpad) je cca
do 100 metrů od bydliště. V našich podmínkách se toto daří naplnit pouze částečně,
důvodem je nedostatek vhodných lokalit a především značný rozdíl v počtu obyvatel
v jednotlivých lokalitách. Od začátku měsíce záři jsou nově kontejnery umístěny
na níže uvedených místech a je zde možné odevzdávat tyto druhy odpadu:
– u prodejny Jednoty: 2x kontejner na plast, 1x kontejner na papír, 1x kontejner
na bílé sklo, 1x kontejner na barevné sklo, 1x nádoba pro uložení drobného
kovového odpadu a 1x sběrný box pro ukládání textilu
– na Člopu: 2x kontejner na plast, 1x kontejner na papír, 1x kontejner na bílé sklo,
1x kontejner na barevné sklo, 1x nádoba pro uložení drobného kovového odpadu
– za kapličkou: 1x kontejner na plast, 1x kontejner na papír, 1x kontejner na bílé
sklo, 1x kontejner na barevné sklo, 1x nádoba pro uložení drobného kovového
odpadu
– na hřišti v Bučkách: 1x kontejner na plast, 1x kontejner na papír, 1x nádoba
na uložení drobného kovového
odpadu
V průběhu měsíce
října dojde k úpravám ploch, kde jsou
kontejnery umístěny, aby byl zajištěn
bezproblémový
přístup i za nepříznivého počasí.

Termíny svozu tříděného odpadu jsou následující:
papír v pondělí sudý týden
plast v pondělí lichý týden a středu sudý týden
sklo 1x měsíčně (vždy kolem 12. dne v měsíci)
drobný kovový odpad – odvoz zajišťujeme vlastními prostředky dle potřeby.
Zde je zapotřebí občanům poděkovat, že tento odpad v takovém množství
třídí.
V případě, že jsou na některém místě kontejnery plné tak vhoďte odpad do kontejnerů na jiném místě (zase nejsou od sebe tak daleko) případně vyčkejte vyvezení
kontejneru svozovou firmou. Bohužel se stále stává, že u kontejnerů je uložen
odpad, který do těchto nejde vhodit (celé terárium, sklo v hliníkovém rámu apod.).
V takovýchto případech musíme odpad samostatně zlikvidovat např. odvozem
do sběrného dvora ve Veselici. Bohužel se stále opakuje problém s likvidací
tabulového skla, které NEPATŘÍ do bílých kontejnerů, ale do zelených, které
jsou k tomuto uzpůsobeny (štěrbina na vhoz). Možná si řeknete, že je to divné,
ale bílé tabulové sklo je považováno z pohledu následného využití za nejméně
kvalitní surovinu, proto se likviduje společně se sklem barevným. Další opakující
se problém je likvidace autoskel a bezpečnostních skel. Tyto patří do běžného
KOMUNÁLNÍHO opadu (do Vaší popelnice).
V průběhu roku se na obecní úřad obrátilo několik občanů, zda neuvažujeme
o možnosti odevzdávat tuky z domácností (jedlé tuky – fritovací olej apod.), které
v žádném případě nepatří např. do kanalizace. V případě většího zájmu občanů
budeme o zavedení takové nádoby uvažovat.
Na závěr tohoto příspěvku patří poděkovat všem občanům, kteří maximálním
tříděním odpadů z domácností snižují celkový objem komunálního odpadu.
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Likvidace odpadu
rostlinného původu
Na úvod tohoto příspěvku mi dovolte,
abych poděkoval všem občanům naší
obce, kteří likvidují odpad rostlinného
původu kompostováním nebo využívají
sběrného dvoru ve Veselici včetně možnosti uložení do kontejneru, který obec
3x ročně zajišťuje. Možná Vás napadla
otázka, jak to vypadá s dodávkou kompostérů. Spolek obcí Moravský kras
v současné době připravuje podklady
pro podání žádosti o dotaci, které je
možné podávat od září 2016 do konce
roku. Pokud vše dobře dopadne, můžeme kompostéry očekávat v jarních
měsících roku 2017.
Samostatnou kapitolou likvidace
rostlinného odpadu je jeho pálení,
které je možné na území naší obce
pouze ve středu a sobotu a to ještě
za předpokladu příznivých klimatických podmínek. I nadále se bohužel
odpad pálí i v jiných dnech než umožňuje veřejně závazná vyhláška.
Někteří z našich spoluobčanů volí ještě jeden způsob likvidace odpadu rostlinného původů a bohužel nejen toho.
Za poslední měsíc jsem byl několikrát upozorněn na vytváření „černých skládek“ v okolí obce. Poslední
případ (ze dne 22. září 2016) vyvezení odpadu ze zahrady (ostříhané
túje, filtrační písek z bazénu a další
odpad) byl vyvezen na hráz u „Nového koupaliště“. Množství vyvezeného
odpadu odpovídá několika přívěsným
vozíkům za osobní automobil. Bohužel se našeho spoluobčana nepodařilo
„chytit“ přímo na místě, ale byl viděn, jak odjíždí od koupaliště přes
zákaz vjezdu všech motorových
vozidel. Odpad byl navíc vysypán
na pozemek, který není ve vlastnictví
obce Žďár, v případě, že majitel pozemku ohlásí tuto skutečnost na příslušné úřady, může tento „vychytralý
občan“ naší obci pěkně zavařit, což
si bohužel ani nedokáže uvědomit.
Nejsmutnější na celé věci je fakt, že
se k celé záležitosti nepostaví jako
chlap a nepřizná svoji chybu a navíc
se choval značně arogantně. Doufám,
že takovýchto případů bude v naší
obci co nejméně.
Patrik Mikulášek, starosta
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Informační SMS

Informace o stavbě

Po delší době opět připomínáme
možnost zasílání informačních SMS
zpráv od obecního úřadu do Vašeho mobilního telefonu. V současné
době máme k dispozici necelých 170
telefonních čísel. V některých případech se nám SMS vrací do systému
jako nedoručitelná, protože některá z nahlášených telefonních čísel
nemusejí být aktivní, případně používáte jiné číslo. Informaci o změně
telefonního čísla můžete zaslat na
m i k u l a s e k @ o u - z d a r. c z n e b o
novotny@ou-zdar.cz, případně zasláním SMS na číslo 737 237 237 nebo
724 114 229.
Patrik Mikulášek, starosta

Od 3.10.2016 bude zahájena stavba
SV – Němčice – vodovodní výtlak
z úpravny vody Žďár do vodojemu Ludíkov. Předpokládané ukončení stavby
je k 31. 7. 2017.

Psaní obecní
kroniky
Doposud se nám nepodařilo najít
žádného dobrovolníka pro vedení
obecní kroniky. V případě, že máte
zájem se této činnosti věnovat tak nás
kontaktujte.
Patrik Mikulášek, starosta obce

K zamyšlení
Nastalo období sklizně ovoce na zahradách a nejen na nich. Mnozí místní
a přespolní občané sklízejí ovoce na stromech rostoucích na obecních pozemcích
a jedná se tedy o stromy v majetku obce (včetně úrody na stromech). V žádném
případě nechci místním případně přespolním občanům zakazovat trhat ovoce
z obecních stromů, protože obec tuto problematiku mnoho let neřeší, ale to vše
za předpokladu patřičného zacházení se stromy.
Důvodem proč tuto záležitost ve zpravodaji uvádím je letošní zkušenost
s „nájezdem“ sběračů ovoce, jehož většina skončí v pálenicích. Mohu uvést
mnoho pozitivních zkušeností, kdy po odjezdu sběračů není ani poznat, že se se
stromem něco dělo, když pominu posečenou trávu, aby se ovoce dobře sbíralo.
Bohužel musím konstatovat i opak, kdy dochází nejen k nešetrnému česání
ovoce, ale dokonce k lámání větví nebo k rozlomení celé koruny. Ten, kdo tímto
způsobem ničí stromy vůbec neuvažuje, že příští rok, může na tomtéž stromu
být zase pěkná úroda. Možná je na zvážení se vrátit k pronajímání jednotlivých
stromů, které v naší obci v minulosti dobře fungovalo. Výsledkem letošního
„nenormálního“ sběru ovoce je nutnost pokácení dvou stromů podél komunikace
na Němčice.
Patrik Mikulášek, starosta obce

Odstraňování
a oklešťování dřevin
a jiných porostů
v ochranném pásmu
venkovního vedení
el. napětí
Podle ustanovení §46 zákona č. 458/
2000 Sb., energetického zákona, v platném znění (dále jen EZ), jsou venkovní vedení s napětím vyšším než 1 kV
a elektrické stanice chráněna ochrannými pásmy. Ochranná pásma definuje EZ
jako souvislý prostor vymezený svislými
rovinami vedenými po obou stranách
vedení ve vodorovné vzdálenosti kolmo
na vedení. Zmiňovaný zákon uvádí vzdálenosti ochranného pásma od krajního
vodiče na obě strany. V praxi to znamená, že vlastníci pozemků, na nichž jsou
venkovní vedení s napětím vyšším než
1 kV a elektrické stanice musí udržovat
ořezem nebo okleštěním rostoucí dřeviny a jiné porosty na těchto pozemcích
v mezích a vzdálenostech stanovených
EZ. S konkrétními požadavky na ochranná pásma vedení dle napěťových hladin a mezními stavy vodičů od porostů
pro provedení zásahu se lze, kromě již
zmiňovaného EZ, seznámit i v úředních
hodinách na obecním úřadě.
Bc. Jan Novotný

Dny svozu odpadu
Termín svozu
velkoobjemového odpadu

Poslední letošní termín přistavení kontejneru pro uložení velkoobjemového
odpadu před hasičskou zbrojnicí bude
od 22. 10. do 23. 10. 2016.

Termín svozu bioodpadu

Poslední letošní termín přistavení
kontejneru pro uložení bioodpadu před hasičskou zbrojnicí bude
od 11. 11. do 13. 11.2016.

Termín sběru železného šrotu
v sobotu 15. 10. 2016 se od 13:00 hod
uskuteční sběr železného šrotu.
Železný šrot ponechejte před Vašimi
domy.
Samozřejmě i v průběhu celého
roku je stále možnost ukládat jak
velkoobjemový, tak i nebezpečný
odpad či bioodpad do sběrného
dvora ve Veselici. Otevírací doba je
ve středu od 9 – 14 hod,
v pátek od 13 – 18 hod
a v sobotu od 9 – 11 hod.
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Volby 2016

Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR
a voleb do Zastupitelstva kraje
Starosta Obce Žďár podle §15 odst.1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění, a podle § 27, odst.1, zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, v platném znění, oznamuje:
1. Volby do Senátu Parlamentu ČR a do Zastupitelstva kraje se uskuteční:
v pátek 7. října 2016 od 14.00 do 22.00 hodin
a
v sobotu 8. října 2016 od 8.00 do 14.00 hodin
V případě, že žádný z kandidátů do Senátu parlamentu ČR nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení (podle §75, zákona
o volbách do Parlamentu ČR), proběhne 2. kolo voleb:
v pátek 14. října 2016 od 14.00 do 22.00 hodin
a
v sobotu 15. října 2016 od 8.00 do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb volebním okrsku Žďár je přísálí v budově Dělnického domu, Žďár č. p. 107.
3. Volič je povinen při hlasování prokázat totožnost a státní občanství České republiky.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny před prvním dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů
předsedy okrskové volební komise.
6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru, určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková
volební komise hlasování neumožní.
7. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise
zřízena. V tomto případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky.
8. V případě druhého kola voleb do senátu parlamentu ČR obdrží volič hlasovací lístky přímo ve volební místnosti.

Nové požadavky pro kotle na tuhá paliva
Znečišťování ovzduší, zejména na vesnicích a v malých
městech, lokálními topidly na tuhá paliva, chce značně omezit
státní správa již několik let. V médiích se stále častěji upozorňuje na novou povinnost stanovenou v § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů (dále také „zákon o ochraně ovzduší“), která se týká
všech provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW
včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění, tedy mimo jiné i v rodinných domech.
Z výše zmíněného ustanovení zákona o ochraně ovzduší
citujeme: „Provozovatel je povinen provádět jednou za dva
kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena
výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj
udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále
jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu
a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva
o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně,
který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecního úřadu obce
s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly
vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacio
nární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu
s pokyny výrobce a tímto zákonem.“

www.ou-zdar.cz

Provozovatel tohoto zdroje je s odkazem na ustanovení
§ 41 odst. 15 zákona o ochraně ovzduší povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje (jak
výše uvedeno) nejpozději do 31. 12. 2016. V případě, že kotel
výše uvedených parametrů byl instalován po 01. 01. 2015,
první kontrolu jeho technického stavu a provozu je nutno
zajistit do dvou let od data jeho instalace.
Pro splnění této povinnosti je třeba, aby provozovatel
zdroje:
• co nejdříve kontaktoval výrobce (příp. dodavatele) kotle
a žádal seznam osob (tj. odborně způsobilých osob), které
jsou jím pověřeny k provádění výše zmíněných kontrol
technického stavu a provozu konkrétního kotle (někteří
výrobci již nyní na svých internetových stránkách seznam
těchto osob poskytují) ;
• oslovil odborně způsobilou osobu a domluvil termín provedení předmětné kontroly, jak stanoví § 17 odst. 1 písm.
h) zákona o ochraně ovzduší;
• doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle uchoval a v případě vyžádání obecního úřadu předložil;
• do dvou let zajistil provedení další kontroly.
Neplnění této povinnosti může být pokutováno do 20 tisíc
Kč (u fyzických osob) nebo do 50 tisíc Kč (u právnických
osob a fyzických osob podnikajících).
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Oprávněným – odborně způsobilou osobou – může být jen
osoba proškolená výrobcem konkrétního zdroje, která má
od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě.
Provedení kontroly technického stavu a provozu kotle je
placenou službou, kterou objednává provozovatel zdroje
– tzn. příchod odborně způsobilé osoby ke kotli objednává a domlouvá provozovatel, přítomnost provozovatele je
u předmětné kontroly nutná.
Odborně způsobilá osoba se musí prokázat dokladem,
ve kterém je uveden název a sídlo výrobce (příp. zmocněného dodavatele výrobce), identifikační údaje o oprávněné
(proškolené) osobě, seznam typů spalovacích stacionárních

zdrojů, na které se oprávnění vztahuje, a doba platnosti
oprávnění.
Samotný trh s kotli na tuhá paliva je v poslední době podrobován legislativnímu tlaku na zvyšování účinnosti a bezpečnosti kotlů, stejně jako nižší tvorbě emisí znečišťujících
látek. Postupné zpřísňování limitů vyvrcholí v roce 2020,
kdy se budou smět prodávat pouze kotle splňující podmínky
Ekodesignu, které jsou srovnatelné s nejvyšší 5. emisní třídou. Domácnost tak často čeká pořízení kotle na tuhá paliva
3. a vyšší emisní třídy s maximální životností a zárukou
a nebo změna způsobu vytápění – například plynem. Také
veškeré aktuálně připravované dotace budou spjaty s těmito
podmínkami. Novému nařízení je třeba
Přehled povinností souvisejících s prodejem a provozem kotlů
věnovat pozornost zejména tehdy, pokud
na tuhá paliva pro vytápění domácností (do 500 kW)
se rozhodneme využít pro financování
kotle některý z dotačních programů, zePlatnost od Popis nařízení
jména Nová Zelená úsporám, Kotlíková
Zákaz
prodeje
kotlů
1.
a
2.
emisní
třídy
(možnost
legálně
dotace a operační program Životní pro1. 1. 2014
zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 3., 4. a 5. emisní třídy)
středí OPŽP, operační program PodnikáPovinnost
na
vyžádání
předložit
revizi
kotle
(včetně
označení
ní a inovace pro konkurenceschopnost
1. 1. 2017
emisní třídy)
OPPIK, ale i dalších.
Zákaz
prodeje
kotlů
3.
emisní
třídy
(možnost
legálně
zakoupit
Pokud tedy chceme instalovat kotel
1. 1. 2018
a uvést do provozu pouze kotle 4. a 5. emisní třídy)
na např. na biomasu financovaný z podpory státního nebo evropského rozpočZákaz prodeje kotlů 4. a 5. emisní třídy (možnost legálně
1. 1. 2020
zakoupit a uvést do provozu pouze kotle splňující požadavky
tu, musíme vybírat pouze z dodavatelů
EKODESIGN) – pro celou EU
s platnou profesní kvalifikací. S výběrem
kvalifikovaného topenáře pomůže portál
1.
9.
2022
Zákaz
používání
kotlů
1.
a
2.
emisní
třídy
(bez
1. 9. 2022
ohledu na to, kdy byly pořízeny)
www.topenaridotace.cz, kde je možné
pozn.: Emisní třídy dle EN 303-5: zjednodušeně je možné říci, že požadavky topenáře vyhledat.
dle EKODESIGN jsou rozšířené požadavky na 5. emisní třídu
Bc. Jan Novotný

Vyznejte se ve Vašich penězích (7)
Půjčky – 2. část

Jak už jsem minule psala, pro správné
rozhodnutí je důležité promyslet tři věci:
* Na co si půjčuji
* Jaký typ půjčky si beru
* Jaký je poměr mého příjmu a splátky
Dnes se zaměříme na to, jaké typy půjček vlastně existují:
* Zajištěné a nezajištěné
* Krátkodobé a dlouhodobé
* Účelové a neúčelové
* Bankovní a nebankovní
* S doložením a bez dokládání příjmů
* Osobní a podnikatelské
Půjčky zajištěné a nezajištěné
Obecně lze říci, že zajištěné půjčky
jsou levnější, protože půjčující (= věřitel) má oproti zapůjčeným penězům
něco hodnotného „do zástavy“. Vždy je
potřeba zohlednit výši půjčky, o kolik je
úrok lepší, co dalšího mám jako výhodu
a zda poplatky související se zástavou
nepřevýší náklady nezajištěné půjčky.
Půjčky krátkodobé a dlouhodobé
Obvykle platí, že nezajištěné půjčky
jsou krátkodobé a půjčky se zajištěním
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hodnotnou zástavou bývají dlouhodobé.
Obecně se také dá říct, že krátkodobé půjčky jsou většinou výše úročené.
Proto je potřeba si dobře spočítat, zda
se opravdu vyplatí splácet raději kratší
dobu a zavázat se tak k vyšší splátce,
nebo raději splácet delší dobu s menší
měsíční zátěží.
Účelové a neúčelové půjčky
Kdykoliv si budete půjčovat, vždy
si nejprve zjistěte, zda na danou věc
můžete využít účelové půjčky – ta totiž
obvykle vychází výhodněji, než když
si vezmete půjčku tzv. hotovostní, bez
doložení účelu.
Bankovní a nebankovní půjčky
Kdysi dávno platilo, že jakýkoliv úrok
je lichva. Později se o lichvě mluvilo při
úroku nad 20 %. Dnes už i takový úrok
dostanete v bance, pokud nejste prověřená osoba s dobrou historií splácení.
Už dlouho jsou lidé zvyklí jít si půjčit
do banky. Dlouho také platilo, že nebankovní půjčky jsou mnohem dražší a lidé
je využívali opravdu jen okrajově.
Nejen díky internetu se ale poslední
dobou mění mnoho zažitého a lidé si

zase začínají půjčovat i mezi sebou –
bývá to často výhodné pro obě strany,
jsou tu ale i mnohá úskalí.
Půjčky s doložením a bez dokládání
příjmů
Tady opět platí, že půjčky s prokázáním dostatečného příjmu ke splácení
jsou výhodnější = méně úročené – jsou
totiž statisticky lépe splácené. Proto si
banky dovolí nabídnout lepší sazbu.
Variantou může být půjčka bez doložení příjmu se zástavou hodnotného
majetku.
Osobní a podnikatelské půjčky
Zde není moc co vysvětlovat – snad
jen to, že podnikatelé by do svých firem
neměli využívat osobních půjček.
A na závěr můj tip – podívejte se,
jestli náhodou nemáte dostatek peněz
na běžných či spořicích účtech nebo
stavebních spořeních a nechcete si půjčit
zbytečně draho. To znamená vždy, když
Vám úspory vydělávají méně, než je
úrok na půjčce.

Další rady a tipy najdete zde:
www.ivahlavinkova.cz
www.ou-zdar.cz

Jak na bazén po sezoně
Kde se obyvatelé České republiky nejraději koupou? 40 %
dotazovaných preferuje přírodní koupaliště, 40 % veřejné
bazény a 12 % dotazovaných využívá vlastní bazén. Česká
republika patří k zemím s nejvyšším počtem vlastních bazénů
v přepočtu na 100 tis. obyvatel, v roce 2012 to bylo cca 250
tisíc soukromých bazénů. To vše vyplývá ze studie HELWEN
Státního zdravotního ústavu.
Letošní počasí koupání docela přálo a to i v měsíci září,
kdy teploty často atakovali i tropických hodnot. Díky tomu
si jistě mnozí z nás prodloužili svou koupací sezonu i v přírodních koupalištích. I přes tyto vysoké teploty v období
ne zrovna pro ně typickém, by ti, co mají doma své vlastní
bazény, měly pomalu začít věnovat pozornost přípravě
na zazimování bazénu. Zazimování bazénu by mělo nastat
v době, kdy se teploty začnou přibližovat nule. Teplota vody
by měla být nad 10° C. Voda v něm musí být čistá, třeba
i za pomoci bazénové chemie. Koncem koupací sezony by
tedy bylo dobře provést kompletní čištění vody i ostatního
příslušenství a nechat bazén zakrytý. Když začnou teploty
výrazně klesat, tak je možné zazimování dokončit. K tomuto
kroku by se mělo přistoupit s klesajícími teplotami. Jelikož
je počasí na našem území v poslední době dost nevyzpytatelné, tak to může být v rozmezí od konce října až do začátku

prosince. V první řadě musíme posbírat větší nečistoty, které
plavou na hladině. Pak se zaměřit na samotné dno a stěny bazénu. Pokud je používána písková filtrace, měla by se věnovat
pozornost i promytí písku, případně přistoupit k jeho výměně,
pokud je to potřeba. Když jsou tyto úkony hotové, tak je třeba
i umýt a případně uskladnit schůdky, sprchu, ionizátor či jiné
doplňky, které jsou u bazénu.
Dalším krokem, pro zazimování bazénu, který je pevně
nainstalován, je péče o vodu. Voda v bazénu by se měla
pohybovat pod výdechy, respektive skimmerem. Je důležité,
aby žádné otvory nebyly naplněny vodou. Druhá nesmírně
podstatná věc pro zazimování je čistota vody. Žádné řasy ani
zelená voda zde nemají co dělat. PH by se mělo pohybovat
kolem hodnoty 7. Plus minus nějaké desetinky jsou naprosto
v pořádku. Pokud je používán na dezinfekci vody chlór, tak
ten by měl být v rozmezí 0,2 až 0,5 mg / l. nemělo by se
zapomenout na vypuštění všech přítokových či odtokových
hadic (a uzavřít ventily), ohřevy, čerpadlo.
Bazén necháme přikrytý plachtou až do příchodu mrazů.
Tehdy ji můžete sundat a do vody nalít přípravek na zazimování.
Zazimovat menší nadzemní bazén je přece jen o něco jednodušší. Není třeba se starat o to, zda je voda dostatečně čistá,
zda má správné pH, protože se prostě vypustí a hotovo. Bazén
se umyje a nechá pořádně oschnout. Následně se skladuje,
ideálně v suchém prostředí, tak, aby v příštím roce mohl zase
dobře posloužit.
Bc. Jan Novotný

Informace z mateřské školy
Dobrý den, vážení rodiče a přátelé
školky, opět se scházíme k naší celoroční spolupráci v novém školním
roce. A opět máme letos začátek
školního roku spojený s několika novinkami, o kterých bych vás chtěla
informovat. Během letních prázdnin
proběhly v mateřské školce drobné
úpravy a opravy. Například výměna
příslušenství k umyvadlům, úprava
termostatu ve třídě. Na zahradě proběhl nátěr dřevěných
prvků. Ve třídě a na chodbě byl namalován dětský motiv
(viz. obrázek).

www.ou-zdar.cz

Také bylo zakoupeno příslušenství k Magic boxu – projekční
plátno a nová TV. Ve školním roce
2016/2017 nastoupilo 24 dětí. Seznam
dětí zahrnuje děti ze Žďáru, Kuniček,
Petrovic a Sloupu. Mš je jednotřídní
s celodenním provozem od 7:00 hodin
do 16:00 hodin se smíšenou skupinou
dětí od 2 r. 7m. do 7 roků. Pokračujeme ve ŠVP s názvem „Hrajeme si
a objevujeme svět“ ke kterému jsme přidali seznamování s moderními technologiemi. Vzdělávání s Magic
Boxem. Jedná se o interaktivní koberec. Novinkou v MŠ
je „Čtení s myšákem Ferdou“. Jedná
se o projekt na podporu předčtenářské
gramotnosti, komunikace a projevu
dětí. Přihlásili jsme se do soutěže,,Celé Česko čte dětem´´. Pokračujeme
v soutěži s,,Panem Popelou´´. Jedná
se o ekologickou soutěž ve sběru druhotných surovin. Dále podporujeme
projekt Fond Sidus. Pomáháme přispět na léčbu nemocným dětem v ČR.
Pro předškolní děti připravujeme
tzv. Edukativně stimulační skupinu
s názvem „Pastelka“. Tato skupina si
klade za cíl komplexně a systematicky rozvíjet předškolní děti. Hravou
formou podněcuje schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládnutí
budoucího čtení, psaní a počítání.
Ve skupině budou pracovat děti a rodiče. Skupinky budou 1x za měsíc.
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Novinkou v naší MŠ je zařazení Jógy
a Canisterapie. Jóga i Canisterapie bude
probíhat v rámci vzdělávání, při řízených
činnostech 1x za měsíc.
Poslední informace je o změně platby
školného a stravného. Od 1.9.2016 je úplata za školní vzdělávání splatná do 15 dne
stávajícího měsíce. Platby stravného budou hrazeny současně se školným formou

zálohy, která bude zúčtovaná
na konci školního roku.
Veškeré informace naleznete na internetových stránkách
školky
www. skolkazdar. cz
Michaela Žáčková
ředitelka MŠ

Z kultury
Na sobotu 27. srpna jsme pozvali
všechny občany žďárské i přespolní na letní Sousedské posezení
v Dělnickém domě. Posezení venku
s dobrým jídlem a pitím, a večer
taneční zábavu s příjemnou hudbou.
Zajištěné bylo i pěkné počasí☺
Na dvoře Dělnického domu voněly speciality z udírny, točilo se
pivo, kofola tekla proudem, pro
dospělé bylo v nabídce víno i něco
ostřejšího. Na jevišti hrála k tanci a poslechu kapela Kozlaňáci.
Přes pomalejší rozjezd se zábava
postupně rozproudila. Kozlaňáci
byli výborní. Šest hodin hraní,
kterému se nedalo nic vytknout. Je
to kapela pohodová, žánrově nevyhraněná, polku a valčík hrají stejně
dobře jako modernější kousky od Olympiku nebo Kabátů.
Pánové Frank (kapelník, klávesy, zpěv), Vaculčík (akordeon,
zpěv) a Ostřížek (bicí, zpěv) jsou zkušení muzikanti, hudba je
těší a užívají si každé vystoupení. Ať už v televizi, na koncertu
pro několik tisíc lidí nebo na taneční zábavě nebo soukromé
akci pro několik desítek lidí. Ve Žďáru hráli bohužel velmi
skromné návštěvě, ale nevyvedlo je to z míry a i přesto vytvořili výbornou atmosféru. Kdo přišel, ten se dobře bavil.

V průběhu večera jsme prověřili vědomosti přítomných
o naší obci v zábavné soutěži „O prvního žďárského
melounáře“. Pokud Vám to připomíná oblíbenou televizní
soutěž „Chcete být milionářem?“, tak se nemýlíte. Jednalo se
variantu podle našeho místního scénáře. Jen odměnou nebyly
miliony, ale krásné zelené melouny. Celkem 6 soutěžících
ve dvou kolech odpovídalo na otázky z historie a současnosti Žďáru. Závěrem se odpovědi vyhodnotily, přidělily se
body těm správným a vítězem se měl stát soutěžící
s nejvyšším počtem bodů. Nakonec ale byla obě
kola a jejich vítězové tak vyrovnaní, že ty melouny
byly předány dva – panu Markovi staršímu a manželům Tarabovým.
Večer končil v příjemné uvolněná atmosféře.
Škoda, že jsme nepřitáhli větší pozornost. Pokusili
jsme se vytáhnout sousedy od televize, ale nepodařilo se…Tak snad příště.
Poděkování všem členkám kulturní komise
za organizaci, panu Smatanovi za provedení milionářskou soutěží a samozřejmě Kozlaňákům, že
k nám přijeli.
Libuše Mikulášková

Připravujeme
Autor: archiv kapely Kozlaňáci

22. října 	

tradiční Podzimní bál

6. listopadu 	

Vítání občánků

Uzávěrka pro příjem příspěvků do zpravodaje „prosinec 2016“ je 10. prosince 2016. Příspěvky můžete přinést v úředních
hodinách na obecní úřad, anebo zaslat v elektronické podobě na adresu info@ou-zdar.cz.
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