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Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává čtvrté číslo obecního zpravodaje v roce 2012.
______________________________________________________________________________
Volba prezidenta České republiky
Volba prezidenta České republiky se bude konat ve dnech 11. ledna 2013 od 14,00 do 22,00 hodin a 12.
ledna 2013 od 8,00 do 14,00 hodin; případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 od 14,00 do 22,00 hodin a
26. ledna 2013 od 8,00 do 14,00 hodin. Pokud by došlo k posunu termínů, budou občané informováni.
Obec Žďár má 1 volební okrsek, se sídlem Žďár č.p. 107 (Dělnický dům). Volby budou probíhat v přísálí
Dělnického domu. Veškeré další podrobnosti budou průběžně zveřejňovány na úřední desce.
Milan Smatana
______________________________________________________________________________
Sbor dobrovolných hasičů Žďár
Úplně na začátku bych chtěl i v tomto vydání Žďárských listů vyzdvihnout výkon družstva našich holek ve
Velké ceně Blanenska. Připomínám, že vyhrály celý ročník 2012 se sto body. Tento úspěch se po celou
historii konání Velké ceny Blanenska ještě žádnému žďárskému týmu nepovedl.
Další bod bude patřit našim dětem, které opět prokázaly, že když se sejde dobrá parta a má dobré
učitele, dokáží bodovat i ve velice těžké konkurenci. Nejprve zvítězily na cvičném braňáku ve Sloupu a
potom v prvním kole hry Plamen, branném závodě v Ostrově u Macochy dokázaly doběhnout na krásném
dvanáctém místě.
Následující část bude patřit pozvánkám a informacím.
Dne 22.12.2012 budeme u hasičské zbrojnice udit pochutiny z udírny.
V úterý 25.12.2012 se bude konat, jak je už dlouhá léta zvykem, Štěpánská taneční zábava. Po loňské
spokojenosti hostů bude i letos hrát k tanci a poslechu kapela ARCUS. Tímto zveme všechny občany, aby si
zpříjemnili svátky a přišli se pobavit.
A poslední pozvánka bude patřit všem členům Sboru dobrovolných hasičů Žďár. V sobotu dne 5.1.2013 se
v Dělnickém domě ve Žďáře uskuteční Výroční valná hromada. Zveme všechny členy sboru. Občerstvení
bude zajištěno.

J. Vybíhal

__________________________________________________________________________________
Kulturní komise OÚ
Vítání občánků - 18.listopadu 2012
Starosta obce ing. Milan Smatana, členky Kulturní komise a členky Českého svazu žen, přivítali mezi
žďárské občany dvě děti Vanessu Dvořáčkovu dceru Lucie Martinkové a Luboše Dvořáčka a Lukáše Musila
syna Sylvy a Pavla Musilových. Dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojený život.

_________________________________________________________________________________________________________________
Žďárské listy – 2012
www.ou-zdar.cz
strana 1 z 4

Je zde opět konec roku a s ním i tradiční rozsvěcení Vánočního stromu. Tento den připadl na sobotu
1. prosince. Žďárští občané se sešli u obecního úřadu, kde je několika slovy přivítal starosta ing. Milan
Smatana. Pan farář Mgr. David Ambrož z Rájce, promluvil o významu Vánoc. Pod stromeček si připravily
program i děti z naší mateřské školy. Zazněly i písně ženského chrámového souboru z Petrovic. Ke
stromečku přišel Mikuláš v doprovodu andělů, čertů a společně s dětmi ho rozsvítil. Všechny děti pak
obdaroval sladkostí. Po celou dobu bylo připraveno občerstvení, párky, svařené víno a čaj.
Poslední akcí v letošním roce byly Vánoční trhy 8. prosince v Dělnickém domě a vystoupení souboru
Drahánek a cimbálové muziky Drahan.
Kulturní Komise obecního úřadu Vám všem přeje pohodový konec roku a hodně zdraví a spokojenosti v roce
příštím.

Kulturní komise OÚ
______________________________________________________________________________
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.
Současně bych chtěl poděkovat i všem občanům, kteří se postarali o úklid sněhu z chodníků před jejich
domy i když to není jejich zákonná povinnost.
Milan Smatana
____________________________________________________________________________
Sběrný dvůr Veselice, soutěž ASEKOL
S účinností od středy 31. října 2012 je rozšířená provozní doba na Sběrném středisku odpadů ve Veselici.
Kromě soboty, kdy je otevřeno v době od 9 do 12 hod., je otevřeno až do odvolání i ve středu v době od 9
do 14 hod. Občané se mohou rovněž zapojit do soutěže ve sběru malých elektrospotřebičů vyhlášené
společností ASEKOL. Soutěž potrvá až do konce února 2013. Soutěžní listy je možné si vyzvednout buď
přímo na sběrném dvoře, na obecním úřadu a děti ho mohou získat přímo v základní škole Sloup. Soutěž
spočívá v tom, že za 5 odevzdaných malých eletrospotřebičů, které soutěžící donese na Sběrné středisko
odpadů ve Veselici, obdrží potvrzení na soutěžní list a je zařazen do slosování o tablet od společnosti
SAMSUNG a další ceny. Sbírá se drobná spotřební elektronika včetně příslušenství, jako např.
videopřehrávače, DVD přehrávače, radiopřijímače, věže, kazetové magnetofony, gramofony, domácí kina,
videokamery, fotoaparáty, elektrické a elektronické hudební nástroje, zařízení výpočetní techniky jako
notebooky, počítače apod., telefonní přístroje, záznamníky, tiskárny, malé stolní kopírky, kalkulačky,
hračky apod. Více informací najdete na úřední desce obecního úřadu a nebo na webu obce Vavřinec na
adrese www.vavrinec.cz.
OÚ Vavřinec
______________________________________________________________________________
Poplatky za odvoz odpadů v roce 2013
Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 7.11.2012 byly projednány poplatky za svoz komunálního
odpadu. Pro rok 2013 byly tyto poplatky stanoveny ve výši 470,- Kč za občana. Uvedený poplatek bude
hrazen občany, kteří v průběhu roku 2013 dosáhnou věku od 16 do 69 let. Stejně jako v roce 2012 je
poskytována sleva občanům, kteří v roce 2013 dosáhnou 70 let věku a více, 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 470,- 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
579,- Kč (celkové náklady na likvidaci odpadů v roce 2012 se blíží částce 235 000,- Kč). Obec tedy na
každého občana dále přispívá z rozpočtu částkou v rozmezí od 109,- do 259,- Kč dle výše jeho poplatku.
_________________________________________________________________________________________________________________
Žďárské listy – 2012
www.ou-zdar.cz
strana 2 z 4

Výše poplatku je stanovena pouze na základě skutečných nákladů vynakládaných obcí na zajištění svozu
odpadu (komunální, nebezpečný, tříděný). V souladu s právní úpravou příslušných právních předpisů může
tato částka být stanovena až do výše 1 000,- Kč.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 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 ).
Poplatek za psy v roce 2013
Poplatek za psy zůstává ve stejné výši jako v roce 2012. Tedy 150,- Kč za prvního psa a 100,- Kč za
každého dalšího.
Úhrada poplatků
Poplatky za komunální 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./2013
(např. 130/2013 ). 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.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodlo, že úhradu poplatku za komunální odpad je možné rozdělit
na dvě části. Splatnost první části do 30.3.2013 a druhé části nejpozději do 31.5.2013. Obecně platí, že
poplatky je nutné uhradit nejpozději do 31.5.2013.
______________________________________________________________________________
Údržba stromů
V průběhu listopadu proběhlo ošetření cca 110 ks stromů (zdravotní řezy, tvarování koruny). Zásahy
provedla odborná firma, která současně dokončovala pasportizaci stromů na území obce. Předpokládáme,
že v ošetřování stromů budeme i nadále pokračovat, aby se včas předešlo problémům s padajícími větvemi
apod. . Výsledky pasportizace stromů na území obce jsou veřejně přístupné na internetových stránkách
www.stromypodkontrolou.cz , kde se po vyhledání stromů v naší obci máte možnost dozvědět podrobné
informace o jednotlivých stromech. Náklady na pasportizaci a údržbu stromů byly cca 35 000,- Kč což
považujeme na přijatelné náklady s ohledem na množství stromů.
Svoz tříděného odpadu
Zastupitelstvo obce projednávalo podmínky a termíny svozu tříděného odpadu, které budou v roce 2013
následující:
- bílé sklo
k dispozici 1 kontejner - svoz 1x měsíčně
- barevné sklo
k dispozici 1 kontejner – svoz 1x měsíčně
- papír
k dispozici 2 kontejnery- svoz 2x měsíčně
- plasty
od ledna budou k dispozici 3 kontejnery a svoz bude 2x měsíčně (v letošním roce
byly dva kontejnery a svoz 4x měsíčně)
Zde je nutné opět apelovat na všechny občany, aby zejména PET lahve byly řádně sešlápnuty, objemnější
předměty (kbelíky, plastový nábytek apod.) je zapotřebí např. rozbít na menší kusy nebo odevzdat do
sběrného dvora ve Veselici a papírové krabice rozloženy.
Oprava chodníku
po dohodě se společností DEAS s.r.o. Boskovice, která má uzavřenu smlouvu na opravu chodníku (horní
konec obce) bylo dohodnuto, že s ohledem na povětrnostní podmínky nebudou práce zahajovány před
zimou, ale oprava proběhne v jarních měsících roku 2013.
P. Mikulášek

_________________________________________________________________________________________________________________
Žďárské listy – 2012
www.ou-zdar.cz
strana 3 z 4

______________________________________________________________________________
Informace – Základní škola Sloup

Vážení rodiče, občané;
dovolte, abychom vám popřáli klidné prožití Vánoc a mnoho úspěchů v roce 2013.
zaměstnanci ZŠ Sloup
Letem světem ze ZŠ Sloup



Dovolujeme si pozvat občany na Den otevřených dveří v ZŠ Sloup, který se koná 22.
ledna 2013 od 8:00 do 12:00 hodin.



Na školním hřišti jsme založili arboretum. Každá třída v něm má svůj strom, o který bude
pečovat. Kromě stromů ovocných i okrasných, trvalek a keřů, zde bude pergola pro výuku v
přírodě a ohniště pro akce rodičů s dětmi. Stromy a rostliny, které v něm porostou, jsou v
Moravském krasu původní a žáci se o nich učí. Výsadbu zaplatil Ústav Silva Taroucy pro
krajinu a okrasné zahradnictví z Průhonic.
V průběhu letní odstávky proběhla rekonstrukce školního bazénu. V příštím roce bude třeba
bazénovou halu znovu zaizolovat, zabetonovat a vydláždit. Na provoz bazénu v této sezóně
to nebude mít vliv.
Sbíráme starý papír. Nemáme vypsaný zvláštní termín; sběr můžete přivézt kdykoliv.
Svázané balíky nechte vedle hlavního vchodu.
Pohybově nadané děti, které mají zájem o kurzy hip hopové kultury nejen v podobě všech
street dance stylů, již nemusejí dojíždět do Brna či Blanska. Přímo ve škole probíhají kurzy
street dance.
Mezinárodní jazykové zkoušky mohou pomoci získat dobře placené místo. Většině
zaměstnavatelů, kteří vyžadují znalost angličtiny, musíte předložit mezinárodně platné
potvrzení, že jste dosáhli určité jazykové úrovně. Proto nabízíme žákům možnost složit
zkoušky počáteční úrovně již v průběhu povinné školní docházky. 1. června 2012 absolvovalo
šest žáků a žákyň 9. ročníku v Brně zkoušky úrovně A2. Výborná zpráva je, že jsme dosáhli
stoprocentního úspěchu; všichni žáci certifikát získali. Také ve školním roce 2012/2013
budeme připravovat žáky 8. a 9. ročníku k dalšímu kolu.








Tříkrálová sbírka
Dne 5.1.2013 od 9 hod. proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity ČR s mottem
„Nejužitečnější ze všech umění je umění být užitečný“.
Záměry Tříkrálové sbírky jsou:
- podpora krizové pomoci osobám v tísni
- plnohodnotný život seniorů a zdravotně postižených
- pomoc lidem v hmotné nouzi
- i děti nemocné nebo sociálně znevýhodněné si mohou hrát.

Předem děkujeme za vaše dary.

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám popřál jménem svým a jménem všech
členů zastupitelstva obce Žďár příjemné a klidné prožití Vánoc a do roku 2013
hlavně hodně zdraví.
M. Smatana
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