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Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává čtvrté číslo obecního zpravodaje v roce 2011.
Třikrálová sbírka
Trochu vzpomínání…
V roce 2003 nás oslovila děvčata z blanenské charity, zda bychom se nechtěli podílet na nedávno vzniklém
projektu .
A tak to začalo: první léta jsme si půjčovali převleky v Petrovicích na faře a teprve v roce 2009 jsem ve
své domácí manufaktuře ušila dá se říct docela fešné královské oděvy. Na generálce jsme zkusili, jak nám
to půjde, zazpívali, zrežírovali. A pak se koledníci oblékli do královských rouch a se vší parádou vyšli do
ulic. Ve Žďáře, dědině značně sekularizované, jsme žádné zázraky dobročinnosti neočekávali, šli jsme tak
trochu do jámy lvové, ale nakonec všechno bylo docela jinak. Dveře se otevíraly a my jsme hráli, zpívali,
přáli štěstí, zdraví, dlouhá léta. A lidé se dívali, někde trochu překvapeně, někde podezíravě, někde
nevěřícně: „To se nám za dvacet let co tu bydlíme ještě nestalo.“ Nebo: „Požehnání nám napište, prosím,
určitě napište! A zřetelně, ať je to vidět!“ A lidé dávali: někdo dvacku, někdo jen nějaké drobné, ale
většinou to byly bankovky, složené na několikrát, aby se do úzkého otvoru pokladničky vešly. A byly to i
stovky a dvoustovky, i nějaká ta pětistovka, pokud jsme si mohli v té rychlosti všimnout. A stalo se, že nás
sem tam někdo zastavil i na ulici a dal svůj dar. A my jsme i na ulici zazpívali, dary předali, požehnaný rok
popřáli, poděkovali. Tak jsme chodili, dům od domu. Viděli jsme do tváří lidí, překvapených nebo vyrušených
od svých denních úkonů, od oběda nebo od televize, v různém domácím úboru, někteří bosí, v nedbalkách,
někteří i doma kultivovaní, zdvořilí. Ale většinou vstřícní a také zvědaví i překvapení. A všem jsme přinášeli
zvěst, že kdysi dávno do Betléma přišli tři králové a malému Ježíškovi přinesli zlato, kadidlo a myrhu. Pro
některé, to bylo vidět, jsme byli jakýmisi exoty, asi o této události nikdy neslyšeli. Ale u některých jako
bychom se dotkli nějaké dávno zapomenuté struny, která snad se i trochu rozezněla.
A
tak
se
možná
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tu
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Když jsme skončili, udělali jsme si takové malé zhodnocení našeho koledování a shodli jsme se, že to byla
pro
nás
pro
všechny
velká
zkušenost:
úplná
sonda
do
naší
populace.
A zároveň předsevzetí: bude-li nám dáno, za rok jdeme koledovat znovu.
Tříkrálová sbírka 2012 proběhne 7. ledna 2012
Motto: „Vše, co musíme udělat, aby se nám dostalo pomoci, je o ni požádat“
Sogjal Rinpočhe
Z Vašich darů je v plánu v roce 2012 podpořit tyto projekty:
●
sociální rehabilitace – řešení aktuálních potřeb uživatelů
●
podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež ohrožených sociálním vyloučením
●
pomoc nemocným v Domácí hospicové péči
●
pomoc lidem v nouzi bez rozdílu
●
podpora výjezdního krizového týmu
_________________________________________________________________________________________________________________
Žďárské listy – 2011
www.ou-zdar.cz
strana 1 z 4

Projekty podpořené z Tříkrálové sbírky 2011 - Výtěžek Tříkrálové sbírky 2011 činil 1 339 476 Kč a byl
použit na podporu projektů Oblastní charity Blansko.
Konkrétně byly podpořeny tyto projekty:
●
podpora prázdninových akcí pro děti zdravotně a sociálně znevýhodněné
●
podpora střediska humanitární pomoci
●
rozvoj terénních služeb pro seniory a zdravotně postižené, včetně nákupu
kompenzačních pomůcek
●
podpora služeb, které zasahují v mimořádných / krizových / situacích
Oblastní charita Blansko tímto děkuje všem, kteří vlídně přijali koledníky a přispěli do jejich pokladniček.
Stejné díky patří i koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým.
Lenka Marie Martinková - Veselá
______________________________________________________________________________
Podzimní bál
Žďárské ženy se rozhodly obnovit v naší obci tradici bálů. S nejistotou vstupovaly na tenký led neúspěchu,
přesto šly za svým cílem svědomitě a už bezmála čtyři týdny před dnem D nacvičovaly kulturní program.
Do něho zapojily i mužskou část obce, ale ta se setkala s nedůvěrou a do finále zbyli pouze čtyři poslední
odvážlivci, kteří byli ochotni jít s kůží na trh. Sponzoři se „práskli přes kapsu“ a tak i tombola slibovala
veliké lákadlo pro všechny návštěvníky. A je tu den „D“, sobota 22. října. Od rána se smažily řízky a
chystala se krásná výzdoba sálu. Nastal večer a obavy z nenaplněného sálu vzaly rychle za své a tak mohlo
vše zdárně vypuknout. První se představili a sklidili bouřlivé ovace, hlavně ti školou povinní. Další přestávku
vyplňují muži coby „akvabely“ a ohlas je tak veliký, že ti, co svoji účast vzdali, říkají: měl jsem do toho jít
také, tak příště určitě: hovoří za vše. A přichází vrchol, vystoupení žen. A opět mistrovské provedení a
zasloužený aplaus. O hudbu se postarala hudební skupina FESTA pod vedením Martina Musila ze Žďáru.
Večer se přehupuje přes půlnoc, stoly se plní výhrami z tomboly a je tu konec.
Jaký byl obnovený bálový večer plný zábavy, humoru a pohody?
Tož za rok znovu a ještě lépe.
Lenka Musilová
Sbor dobrovolných hasičů Žďár
Sbor dobrovolných hasičů Žďár zve srdečně všechny občany na Štěpánskou zábavu, která se uskuteční
dne 25.12. 2011 od 21 hodin v sále Dělnického domu ve Žďáře. Hraje hudební skupina Arcus.
Sbor dobrovolných hasičů Žďár zve všechny své členy na Výroční valnou hromadu, která se koná dne
7.1.2012 od 18 hodin v sále Dělnického domu ve Žďáře. Občerstvení je zajištěno.
Z. Musil
Kulturní komise OÚ
Nezadržitelně se nám přiblížil konec roku a s ním Mikuláš a tradiční rozsvěcení vánočního stromu. Letos
se konalo 3. prosince u obecního úřadu. Rozsvěcení zahájil a všechny přivítal starosta ing. Milan Smatana a
farář Miroslav Němeček z Petrovické farnosti nám připomněl význam Vánoc. U stromečku vystoupily děti
z mateřské školy a ženský chrámový sbor z Petrovic, který zazpíval několik vánočních koled. Po setmění se
rozsvítil stromeček a na děti nezapomněl ani Mikuláš, který přišel v doprovodu čertů a andělů a obdaroval
je adventními kalendáři.
Po celou dobu bylo k dispozici občerstvení, nechyběly klobásy z udírny, svařené víno a čaj, který v letošním
sychravém počasí přišel vhod.
Tohoto setkání se účastní každým rokem více občanů ze Žďáru i Petrovic, za což jim děkujeme.
Vážení spoluobčané,
Oznamujeme Vám tímto, že připravovaný adventní koncert Olšověnky byl ze strany účinkujících zrušen.
Bohužel se nám nepodařilo v tak krátké době zajistit náhradní program.
Členky Kulturní komise OÚ Žďár děkují zájmovým složkám Českého svazu žen, Sboru dobrovolných hasičů,
myslivcům ze Žďáru za jejich celoroční spolupráci při pořádání kulturních akcí a sponzoring.
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Co pro vás připravujeme na první čtvrtletí roku 2012
Leden – přednáška pana Tomáše Mokrého na téma „Nové objevy v jeskyních vázaných na podzemní tok
Sloupského potoka“
Divadelní spolek z Rájce – Jestřebí, sehraje divadelní představení „Jak začala a skončila Trójská válka“.
Komedie se zpěvy o tom, jak to tehdy ve skutečnosti bylo.
Únor – pochování basy
Březen – velikonoční dílnička
H. Růžičková
Splašková kanalizace
Úhrada podílu obce na splaškové kanalizaci- jak jsme vás již informovali, obec se dohodla se Svazkem
vodovodů a kanalizací o svém podílu na realizované splaškové kanalizaci a to v částce 4 mil. Kč. V měsíci
říjnu obec uzavřela s Českou spořitelnou smlouvu o úvěru na 4 mil. Kč s dobou splatnosti 15 let.
M. Smatana
Aktualizace územního plánu obce
V průběhu měsíce října 2011 jsme obdrželi podněty občanů k připravované aktualizaci územního plánu.
Uvedené bude zapracováno do zprávy obce, která bude sloužit jako podklad jedné z kapitol zadání pro
vypracování územního plánu. Vlastní zadání bude vypracováno Městským úřadem v Blansku, odbor územního
plánu. Předpokládaný termín projednání zadání je v únoru 2012. Poté bude následovat výběrové řízení na
zhotovitele územního plánu.
M. Smatana
______________________________________________________________________________
Revitalizace aleje
V měsíci listopadu 2011 proběhla 1. fáze revitalizace aleje vedoucí z obce Žďár do obce Sloup spojená
s prokácením a prořezáním dvouřadé aleje a posečením travního lemu okolo aleje. Uvedená akce byla
kompletně financována ve výši 15 140,- Kč Správou CHKO Moravský Kras a dle dohody s obcí by měla
pokračovat další etapou v průběhu roku 2012.
M. Smatana
______________________________________________________________________________
Úklid sněhu v zimním období
Pro odklízení sněhu z obecních komunikací má obec zajištěny služby pana Beránka a pana Vybíhala. Tak
jako každý rok je zde apel na občany – motoristy: Neparkujte prosím v zimním období motorová vozidla na
obecních komunikacích, a to zejména v době, kdy probíhá úklid sněhu.
Děkujeme.
Poplatky za odvoz odpadů v roce 2012
Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 23.11.2011 byly projednány poplatky za svoz komunálního
odpadu. Pro rok 2012 zůstávají tyto poplatky ve stejné výši jako v roce 2011, tj. 450,- Kč za občana.
Uvedený poplatek bude hrazen občany, kteří v průběhu roku 2012 dosáhnou věku od 16 do 69 let. Stejně
jako v roce 2011 je poskytována sleva občanům, kterým bude v roce 2012 70 a více let, tito budou platit
320,-Kč. Občané, resp. děti do 15 let včetně budou hradit poplatek ve výši 420,- Kč. Poplatek pro
chalupáře je stanoven ve výši 450,- Kč za nemovitost.
Na pokrytí skutečných nákladů na svoz a likvidaci odpadu (komunální odpad, tříděný odpad, velkoobjemový
odpad a nebezpečný odpad) z naší obce je na každého občana z rozpočtu obce vynakládána částka ve výši
598,- Kč (celkové náklady na likvidaci odpadů v roce 2011 se blíží částce 242 000,- Kč). Obec tedy na
každého občana dále přispívá z rozpočtu částkou v rozmezí od 148,- do 278,- Kč dle výše jeho poplatku.
Aktualizovaná vyhláška pro rok 2012 je vyvěšena na úřední desce a internetových stránkách a samozřejmě
k nahlédnutí na obecním úřadě. Na internetových stránkách je také k dispozici formulář pro osvobození od
úhrady poplatku ( osvobozeny jsou osoby, které se v místě trvalého bydliště nezdržují déle jak 3 měsíce ).
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Poplatek za psy v roce 2012 – projednáváno na zastupitelstvu 21.12.2011.
Poplatek za psy zůstane pro kalendářní rok 2012 beze změny a to 150,- Kč za prvního psa a 100,- Kč za
každého dalšího.
Úhrada poplatků
Poplatky za odpad nebo psa je možno uhradit buď v hotovosti v úředních hodinách na obecním úřadě, nebo
bezhotovostně na číslo účtu 189 105 9309/0800, jako variabilní symbol uveďte č.p./2012
(např.
130/2012 ). Dovolíme si Vás požádat, abyste při bezhotovostních platbách hradili samostatně poplatek za
odpad a samostatně poplatek za psa, identifikace plateb bude pro nás jednodušší – děkujeme.
Poplatky je nutné uhradit nejpozději do 30. března 2012
P. Mikulášek
Oprava křižovatky a chodníku, plány na rok 2012, výměna vodovodního řádu
Na přelomu měsíce listopadu a prosince 2011 proběhla oprava křižovatky „Pindula“ a „Švábka“ financovaná
částečně z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 150 000,- Kč. Celkové náklady na opravu byly
477 000,- Kč. Hlavním důvodem opravy této křižovatky bylo zajištění odvodu dešťové vody a případných
naplavenin, aby nebyl ohrožen soukromý majetek občanů. V roce 2012 plánujeme pokračovat v opravě
komunikací po realizované kanalizaci.
Před opravou výše uvedené křižovatky se podařil opravit chodník před domy č.p. 91 a 124, který byl také
dotčen výstavbou splaškové kanalizace resp. opravou částí hlavní komunikace a vyrovnáním obrub. Náklady
na opravu chodníku byly celkem 95 000,- Kč.
V roce 2012 plánujeme další opravy chodníků, které byly dotčeny výstavbou splaškové kanalizace. Oprava
se bude týkat pouze chodníků, kde není plánována výměna hlavního vodovodního řádu v obci.
Byla zmíněna výměna hlavního vodovodního řádu, která má proběhnou v rámci celé obce s výjimkou několika
ulic, kde byla provedena společně s výstavbou splaškové kanalizace nebo v případech, že potrubí není
ocelové nebo skleněné. Na tuto akci je již vydáno stavební povolení a investorem je Svazek vodovodů a
kanalizací, který zajišťuje kompletní financování. Vzhledem na vývoj finanční situace se kompletní výměna
vodovodního řádu u obci odkládá a v současné době není znám rok realizace. Výjimkou se mohou stát úseky,
kde by obec plánovala opravu komunikace.
P. Mikulášek
Prodej obecních pozemků
Dovolujeme si oslovit Ty občany, kteří mají zájem o odkoupení obecních pozemků, jedná se především o
předzahrádky vjezdy k nemovitostem případně o různé ( využívané ) plochy kolem nemovitostí. V případě
zájmu přijděte na obecní úřad, kde každou takovou žádost individuelně projednáme. V průběhu roku 2012
se v návaznosti na aktualizaci územního plánu obce hodláme této problematice intenzivněji věnovat.
P. Mikulášek
Informační deska u samoobsluhy
Informační deska umístěna před místní samoobsluhou nenahrazuje ani nedoplňuje oficiální úřadní desku
umístěnou v autobusové čekárně. Tato informační deska bude sloužit ke zveřejňování informací v rámci
kulturního dění v obci apod. .
P. Mikulášek
Vážení spoluobčané, je tu opět prosinec, čas Vánoc a loučení s rokem 2011. Věřím, že děti najdou pod
stromečkem vytoužené dárky a dospělí budou bilancovat, co rok dal a vzal. Určitě každý rád prožije tento
čas v kruhu rodinném, važme si tedy každé chvíle, kdy můžeme být se svými nejbližšími, přáteli a známými.
Dovolte mi, abych vám jménem svým a jménem všech členů zastupitelstva popřál příjemné a klidné prožití
vánočních svátků a do roku 2012 hlavně hodně zdraví.
M. Smatana
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