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Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává druhé číslo obecního zpravodaje v roce 2011.
Velikonoční dílnička
V pátek 15.dubna se v přísálí Dělnického domu sešli všichni ti, co měli chuť si vyrobit výzdobu na
Velikonoční svátky. Aby se nám dobře pracovalo, připravily členky kulturní komise malé občerstvení. Poté
jsme se pustili do práce a učili se jeden od druhého. Některá maminka pletla pomlázku, jiná malovala
zvířátka na vajíčka. Děti na vajíčka lepily barevné puntíky a učarovala jim technika malování voskem. Na
velikonoční výzdobu přinesených košíčků, nádobek a květináčů jsme použily namalovaná vajíčka, zaseté
obilí, čočku, jetelíček a různé ozdůbky jako kuřátka a zajíčky. Pro aranžování jsme také použili zakoupené
primulky a macešky. Některá z nás se pustila do práce sama, ostatním poradila nebo košíček nazdobila
zahradnice Hanka Kakáčová. Každá z nás si odnesla domů hezkou výzdobu. Děkujeme za účast a těšíme se
na setkání v příštím roce.
Vítání občánků – dne 8. května starosta obce ing. Milan Smatana, členky Kulturní komise a Českého svazu
žen, přivítali mezi žďárské občany tři děti narozené na sklonku minulého roku. Richarda syna Petry a Pavla
Kubíkových, Adama syna Romany a Martina Tarabových a Evu dceru Hany a Pavla Kakáčových. Děti dostaly
od Kulturní komise pamětní list s fotografií, peněžitý dar a od Českého svazu žen věcný dar. Sourozenci
Nikolka a Lukáš Musilovi si pro tuto slavnostní příležitost připravili hudební program.
Hedvika Růžičková
______________________________________________________________________________
Na návštěvě u Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, pobočce v Blansku
U příležitosti Dne dětí uspořádaly členky Kulturní komise OÚ pro děti v sobotu 4. června, návštěvu
hasičského záchranného sboru v Blansku. Děti, ty menší v doprovodu rodičů a babiček, odjely autobusem
do Blanska. Před budovou hasičů už na nás čekal nprap. Pavel Ruml se svým týmem.
Nejprve se nám předvedl hasič v plné výstroji a výzbroji. Pak jsme pokračovali prohlídkou garáží
s výjezdovými vozidly. Děti viděly jejich vybavení a mohly si projít kabinou aut. V prostoru před garážemi
hasiči předvedli práci s nůžkami, kterými vyprošťují většinou lidi při dopravních nehodách. Nejvíce asi
všechny zaujal třicetimetrový žebřík s plošinou. Viděli jsme hasiče v ochranném skafandru, i jak se sjíždí
po tyči. Děti dostaly občerstvení a společně jsme se podívali, v jakém prostředí tráví hasiči svou
čtyřiadvacetihodinovou službu a také kde posilují svou fyzickou kondici. V budově jsme viděli poháry ze
soutěží, kterých se zúčastňují.
Protože mezi dětmi byli i mladí hasiči, hbitě a dobře reagovali na otázky pana nprap. Rumla. Na závěr nám
odpověděli na naše dotazy a kluci dostali jednu radu. Pokud se chtějí jednou stát hasiči profesionály, musí
absolvovat střední školu s maturitou, mít dobrý zdravotní a psychický stav, neustále se profesně vzdělávat
a fyzicky zdokonalovat. Poté se s námi rozloučili. Prožili jsme zde s dětmi hezké sobotní dopoledne.
Členky kulturní komise děkují za finanční příspěvek Českému svazu žen.
Dana Kakáčová
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Co dále plánujeme na rok 2011
Průběžně aktualizovaný plán kulturních a sportovních akcí:
Vycházka do lesa a posezení na koupališti původně plánovaná na 18.6. se přesunuje na 15.7. nebo 16.7. dle
počasí. Tato akce byla přesunuta z důvodu hasičského cvičení dětí v Petrovicích ( Kulturní komise OÚ )
2.7. – Hurá prázdniny ( ČSŽ )
6.8. – Sousedské posezení u Dělnického domu
28.8. - Pouť
Zprávy z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Žďár
8. ledna se konala Výroční valná hromada SDH Žďár v sále dělnického domu ve Žďáře. Byl zhodnocen rok
2010, byly stanoveny úkoly a plán práce na rok 2011, diskuze a následovalo malé občerstvení.
6. února se v sále dělnického domu ve Žďáře konala Výroční valná hromada okrsku Sloup za účasti 11 sborů
našeho okrsku. Opět byl zhodnocen rok 2010 , byla naplánována činnost a plán práce na rok 2011, diskuze a
občerstvení. Z pohledu okrsku byla akce hodnocena velmi kladně a poděkování SDH Žďáru.
12. března se konalo školení zásahových jednotek našeho okrsku Sloup opět v našem sále DD. Bylo
proškoleno 89 hasičů. Školitelem byl pan Ruml Pavel z HZS Blansko. Po té následovalo občerstvení.
Výborem okrsku byla akce hodnocena za velmi dobrou a opět s pochvalou SDH Žďáru za pečlivou přípravu.
23. dubna jsme pořádali velikonoční zábavu v dělnickém domě ve Žďáře. K tanci a poslechu hrála hudební
skupina „CARYON“ za účasti cca 130 lidí.
7. května se konalo I. kolo požárního sportu na letišti v Petrovicích našeho okrsku Sloup. Za náš sbor jsme
se zúčastnili ve všech kategoriích:
muži do 35 let
2. a 5. místo
muži nad 35 let
6. místo
Ženy
3. místo
ml. žáci
2. místo
st. žáci
5. místo
Děkuji všem soutěžícím za reprezentaci našeho sboru a všem našim členům za přípravu této akce a všem
našim rozhodčím, kteří rozhodovali tyto závody. Po té následovala členská schůze našeho sboru
v dělnickém domě ve Žďáře.
14. května se konala dětská soutěž ve Vavřinci, které se zúčastnila obě družstva žáků.
ml. žáci
6. místo
st. žáci
10. místo
Naší rozhodčí opět rozhodovali tyto závody, za což jim patří poděkování.
21. května se uskutečnilo okresní kolo hry „PLAMEN“ v Doubravici: ml. žáci 9. místo, st. žáci také 9. místo.
Naši členové sboru opět rozhodovali jako rozhodčí toto okresní kolo. Po té bylo podáno našim dětem malé
občerstvení.
28. května začíná I. kolo Velké ceny Blanenska, kde nás budou reprezentovat naši muži a ženy. Přejeme jim
hodně štěstí.
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V měsíci březnu jsme sbírali staré železo po naší obci. Byli jsme nápomocni při jarním úklidu obce. 8 našich
členů se zúčastnilo ostatkového průvodu po obci a naši 4 členové byli nápomocni při pochovávání basy
v sále dělnického domu ve Žďáře, za což jim patří také poděkování.
Pomáháme při sečení trávy, při výměně žárovek na veřejném osvětlení a jiných pracích po obci. Jak již
jsem zmínil Velkou cenu Blanenska, u nás ve Žďáře se bude tato soutěž (pohár), která je také zařazena do
seriálu Velké ceny Blanenska, konat 10. července 2011 od 12:00 hodin na naší dráze na náměstí. Chtěl
bych poprosit naše členy, aby byli nápomocni tohoto poháru. Ještě jednou naši rozhodčí opět budou
nápomocni po celou sezónu těchto závodů v požárním útoku.
6. května v Přibyslavi převzal nejvyšší hasičské vyznamenání pan Musil Zdeněk st. a to titul „Zasloužilý
hasič“. Z našeho sboru mají toto vyznamenání ještě pan Jelínek Fr. a pan Manoušek R. st, který bohužel
letos zemřel.
Za SDH Žďár velitel Musil Zdeněk ml.
Splašková kanalizace
Co se týká občanů – jak jste již byli informováni hlášením a na internetových stránkách obce: Občané,
kteří mají nemovitost na splaškovou kanalizaci již přepojenu, musí s Vodárenskou akciovou společností a.s.
Boskovice sepsat přihlášku k odvádění odpadních vod. Přihlášku je možné sepsat v úředních hodinách na
obecním úřadě do 30.6.2011. Po tomto datu si uvedené záležitosti musí řešit občané přímo s VAS, a.s. v
Boskovicích.
S sebou je nutné přinést:
- aktuální stav vodoměru,
- situační výkres přípojky ze stavebního povolení,
- doklad o tlakové zkoušce, pokud byla prováděna,
- a pokud jste měli jímku, tak doklad o jejím vyvezení
Aktuální seznam nepřipojených a nepřihlášených nemovitostí je na úřední desce.
Nemovitosti dosud nepřipojené musí být připojeny a přihlášeny nejpozději do 30. 6. 2011. Po tomto
datu již bude Vodárenská akciová společnost zpoplatňovat prohlídku přepojení a následné sepsání
přihlášky částkou 540 Kč, vyvezení septiku již nebude za paušál 1.500 Kč, nýbrž za standardní tržní
cenu.
S majiteli nemovitostí, které nebudou na kanalizaci pro veřejnou potřebu připojeni, bude postupováno dle
zákona.
Obec – do 30. 6. 2011 máme dle dodatku ke smlouvě se Svazkem vodovodů a kanalizací uhradit částku cca
5.9 mil. Kč. Se Svazkem již proběhly dvě jednání v záležitosti snížení této částky, resp. její řešení
nekomerčním úvěrem. Výsledkem těchto jednání je zatím písemně potvrzený odklad splatnosti dlužné
částky do 30.9.2001 tak, aby Svazek měl čas se rozhodnout do příštího zasedání, po důkladném
ekonomickém rozboru o variantě splátek a tím i sepsání dalšího dodatku ke smlouvě o financování. Svazku
byly ze strany obce navrženy 2 varianty:
1. Splácení celé dlužné částky bezúročně přímo Svazku – obec si může dovolit uvolnit ze svého rozpočtu
maximálně 250 až 300 tis. Kč ročně, což je pro celkovou dlužnou částku splatnost do cca 20-ti let.
2. Jednorázová úhrada ve výši cca 3 mil. Kč, pro kterou je obec podle předběžné analýzy banky schopna
získat komerční úvěr. Úvěr bychom byli nuceni splácet z uvolněných částek rozpočtu tj. asi 15 let. Pro
zbylou částku jsme požádali o storno ze strany Svazku.
O této záležitosti vás budeme průběžně informovat, neboť má zásadní vliv na možnosti obce při
financování oprav, rekonstrukcí a údržby majetku obce, včetně dalšího rozvoje obce.

M. Smatana
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Pozvání na pouť
Vážení a drazí občané a farníci!
V tomto roce se bude konat již IV. žďárská pouť ke cti Panny Marie.
Uskuteční se v neděli 28. srpna 2011. V tento den bude u kaple na návsi sloužena mše svatá v 11:00 hodin:
Za živé a zemřelé občany a farníky obce Žďár a za poutníky.
Přijďte spolu se mnou poděkovat Pánu Bohu a Panně Marii za vše, co jsme dostali, načerpat vnitřní posilu
pro každodenní život a znovu si vyprosit další pomoc, ochranu, duchovní dary a milosti a požehnání pro své
bližní, pro sebe a zvlášť pro celou obec a farnost.
S přáním všeho dobrého a požehnáním pro všechny,
srdečně všechny zve Váš duchovní správce a pastýř
R.D.Mgr. Miroslav Němeček, petrovický admin. (farář)
Třídění odpadu
Společnost EKO-KOM společně s Jihomoravským krajem nabídli obcím možnost rozšíření počtu nádob na
tříděný opad případně jejich obnovu. Naše obec požádala o doplnění kontejnerů na sběr skla, v průběhu
měsíce července se u budovy samoobsluhy objeví nové kontejnery na bílé a barevné sklo. Kontejnery jsou
financovány z rozpočtu Jihomoravského kraje.
Nově vydané vyhlášky
Zastupitelstvo obce na svém květnovém zasedání schválilo vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2011, která
řeší „Ochranu nočního klidu a regulaci hlučných činností“ a dále obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 „O
pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích“.

P. Mikulášek
Zprávy ze ZŠ Sloup:
Vážení rodiče a přátelé školy,
děkuji vám za spolupráci ve školním roce 2010/2011 a přeji příjemnou dovolenou.
Mgr.Pavel Dočekal, ředitel školy
Budeme mít školní včelín! Od března pracuje ve škole včelařský kroužek pod vedením ing.Ivana Doležala.
Díky němu jsme podali žádost o finanční podporu a od krajského úřadu získali 30600 Kč, které budou
využity na pořízení školního včelína. Žáci ZŠ Sloup mají každoročně k dispozici výběr z více než třiceti
kroužků.
Obhajoby ročníkových prací mají deváťáci úspěšně za sebou; najdete je na www.zssloup.net v odkazu
Ročníkové práce. Nyní je čeká ještě kurz vodní turistiky ( rafty ), rozlučkové nocování ve škole a přijetí u
starosty městyse.
Uspěli jsme u přijímacích zkoušek na střední školy. Po odvoláních bylo na gymnázia přijato 100 % uchazečů.
Na severní straně budovy se můžete na vlastní oči přesvědčit o tom, jak bude škola vypadat po
rekonstrukci. Kombinace šedé, oranžové a žluté barvy je velmi pěkná. Aby tomu tak zůstalo i nadále,
připravujeme instalaci kamerového systému, který bude vnější plášť hlídat před poškozením.
O prázdninách se naplno rozběhnou práce také uvnitř školy. Připravujeme rekonstrukci sborovny, sprch
v bazénu, výměnu lavic v 1. a 2. třídě, malování, úklid, zřízení dalšího relaxačního koutu pro žáky, instalaci
nářaďovny na školním hřišti.
Nové a výkonnější vybavení získá počítačová učebna; stávající počítače využijeme ve třídách. Žáci tak
získají možnost využívat výukové programy přímo ve vyučování.
Osvědčil se nám projekt „Patronát“, takže prvňáci, kteří nastoupí do školy 1. září 2011, budou mít
určeného patrona z řad deváťáků. Starší kamarádi budou menším spolužákům pomáhat a radit; máme
naplánovány jejich společné výlety a aktivity.
Na www.zssloup.net si můžete prohlédnout vítěznou čarodějnici, kterou nakreslil Štěpán Cibulka a otiskl
časopis Čiperka.
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