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Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává třetí číslo obecního zpravodaje v roce 2012.
Územní plán obce
Ve výběrovém řízení na zpracovatele územního plánu obce Žďár zvítězila firma Ing. arch. Štěpán Kočiš,
Atelier A.VE z Brna. Jediným kritériem pro výběr byla při splnění všech podmínek zadání cena bez DPH,
obec obdržela 5 nabídek, vítězná firma nabídla cenu 130.000,-Kč bez DPH. Za tuto částku byla s A.VE
ateliér uzavřena smlouva o dílo. Nyní probíhá zpracovávání územního plánu, dle termínového harmonogramu
bude první návrh připraven do 16 týdnů.
Pozitivní je rovněž, že obec obdrží dotaci na zpracování územního plánu ve výši 82 100,- Kč z rozpočtu
Jihomoravského kraje.

Milan Smatana
______________________________________________________________________________
Pronájem obecního bytu
Obec Žďár 1.10.2012 vyhlásila výběrové řízení na pronájem 1 obecního bytu. Podrobnější informace jsou
uvedeny na úřední desce a internetových stránkách obce.
Milan Smatana
______________________________________________________________________________
Volby do zastupitelstev krajů
Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje se budou konat dne 12.10.2012 od 14 do 22 hodin a dne
13.10.2012 od 8 do 14 hodin. Obec Žďár má 1 volební okrsek, sídlo Žďár č.p. 107 (Dělnický dům). Volby
budou probíhat v přísálí Dělnického domu. Veškeré další podrobnosti jsou průběžně zveřejňovány na úřední
desce.
______________________________________________________________________________
Sbor dobrovolných hasičů Žďár
16. 6. 2012 se v Dělnickém domě konala Mimořádná valná hromada, kde odstoupil z funkce velitele sboru
Musil Zdeněk ml. a po hodinovém čekání, které bylo zapříčiněno nezájmem členů o dění ve sboru (nepřišla
ani polovina členů), byl jednomyslně zvolen novým velitelem Rostislav Dvořáček z Petrovic.
Další významnou událostí byl bezpochyby 29. ročník soutěže o pohár starosty obce Žďár. Letos bylo
počasí velice proměnlivé, ale v době soutěže nám přálo. Poháru se zúčastnilo 16 týmů žen a 30 družstev
mužů. V kategorii mužů nám předvedli nejrychlejší požární útok dne kluci ze Stražiska a s novým
rekordem trati celou soutěž vyhráli. V ženské kategorii, tak trošku nečekaně předvedli nejlepší útok ženy
z Malé Lhoty a odvezly si kromě cenných bodů do VC-Blanenska také spoustu krásných cen. Tím bych chtěl
poděkovat všem našim sponzorům, bez kterých by se tato akce nemohla uskutečnit a doufám že naše
spolupráce s nimi bude nadále pokračovat. Velký dík patří také obecnímu úřadu ve Žďáře za jejich pomoc
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při organizaci i samotné soutěži. A nesmíme zapomenout na naše členy, kteří se postarali o bezproblémový
průběh celé soutěže i závěrečného posezení.
Našim nejmenším členům se pod vedením Soni Novohradské opravdu daří. Po krásném pátém místě na
okresním kole hry Plamen obsadili druhou příčku na soutěži ve Vysočanech. První místo jim uteklo opravdu
jen o vlásek. Za tak skvělé výsledky jsme proto děti vzali do jeskyně Balcarka a opekli s nimi buřty. Na
konci prázdnin jsme pro ně na hřišti zorganizovali zábavné odpoledne plné her a soutěží. Nyní se děti
připravují na První kolo hry Plamen, které se bude konat 6.10.2012.
Další velmi hezký sportovní úspěch se podařil našim holkám. Dokázaly vyhrát celý ročník VC-Blanenska. Po
opravdu napínavém souboji s Černovicemi nakonec vyhrály se sto body. Gratulujeme!!! Muži po ne úplně
vyvedeném závěru sezony skončili s 95 body na jedenáctém místě. Obě tato umístění jsou vůbec nejlepší
za posledních několik let.

J. Vybíhal

__________________________________________________________________________________
Kulturní komise OÚ
Zálesácké odpoledne
Žďárští myslivci a členky Kulturní komise Obecního úřadu uspořádali 17.srpna u „ Starýho“ koupaliště
zábavné odpoledne pro děti a jejich doprovod. Děti si vyzkoušely zručnost, sílu a odvahu v různých
kategoriích: myslivosti, rybářství, střelbě s kuší a vzduchovky.
Překvapením měl být skákací hrad, který se nepodařilo zprovoznit, ale i tak, děti zažily krásné odpoledne
u „Starého“ a v přilehlém lese.
Na závěr se každý mohl občerstvit, osvěžit a strávit tak příjemnou chvilku při hudbě u plápolajícího ohně
až do pozdních hodin. Děkujeme všem za hojnou účast a těšíme se na příští rok.

Kulturní komise OÚ
Co pro vás připravujeme v roce 2012
Listopad – Vítání občánků
1. prosince – rozsvěcení vánočního stromu
8.prosince – Adventní sobota ( vánoční trhy, vystoupení cimbálové kapely „Drahan“)
Pokud by jste měli zájem o prodej na trzích, přihlaste se na tel.728039444
Vedení obecní kroniky
Obec Žďár hledá kronikáře/kronikářku pro vedení obecní kroniky. Bližší podrobnosti sdělíme případným
zájemcům telefonicky na č. 724311313, nebo osobně na obecním úřadě každé pondělí a středu 17-19 hod.
M. Smatana

Sběrný dvůr Veselice
Obec Vavřinec koncem měsíce září otevřela v bývalém areálu zemědělského družstva ve Veselici „Sběrný
dvůr“. Tento je otevřen pro občany okolních obcí a umožňuje jim zde odevzdávat širokou škálu odpadů.
Ukládání odpadu je pro občany naší obce bezplatné (některé druhy odpadu jsou omezeny množstvím
případně zpoplatněny). Sběrný dvůr není určen pro likvidaci odpadů v rámci podnikatelské činnosti.
Podrobněji Vás budeme informovat v některém z dalších čísel obecního zpravodaje. Více informaci o
sběrném dvoře naleznete na internetových stránkách obce Vavřinec http://www.vavrinec.cz/sberny-dvurodpadu/ .
Patrik Mikulášek
Svoz nebezpečného odpadu
Je již tradicí, že po letních prázdninách probíhá svoz nebezpečných odpadů. V letošním roce již druhý
svoz nebezpečných odpadů se uskuteční 11.10.2012 od 15:30 do 16:00 hod. před Hasičskou zbrojnicí.
Žádáme občany, aby odpad neponechávali před Hasičskou zbrojnicí, ale předali pracovníkům svozové firmy.
Ve vazbě na výše uvedené informace o sběrném dvoře ve Veselici bude zastupitelstvo obce uvažovat o
změně systému likvidace nebezpečných odpadů v obci.
Patrik Mikulášek
_________________________________________________________________________________________________________________
Žďárské listy – 2012
www.ou-zdar.cz
strana 2 z 3

Posouzení stavu stromů
Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání schválilo zpracování aktualizace tzv. pasportu stromů,
které se nachází na obecních pozemcích. Pasport byl zpracován v roce 2007 a obsahuje informace o 99 ks
stromů. S ohledem na skutečnost, že došlo k pádu několika ne zrovna malých větví ze stromů kolem silnice
na Němčice (jejich pád nebyl způsoben povětrnostními vlivy) proběhne v měsíci říjnu výše uvedená
aktualizace pasportu stromů včetně jeho rozšíření o stromy, které v tomto pasportu nejsou a nachází se
na obecních pozemcích. Součástí pasportu je informace o aktuálním zdravotním stavu jednotlivých stromů
včetně doporučení jak stromy ošetřit, aby se předešlo případným nepříjemnostem.
Patrik Mikulášek
Ořez stromů pod el. vedením
Na úřední desce a informační tabuli u prodejny COOP je zveřejněna žádost společnosti E.ON, aby
majitelé stromů, které rostou pod vedením el. energie tyto stromy řádně ošetřili.
Patrik Mikulášek
Likvidace odpadů – kontejnery u prodejny COOP
v průběhu letních měsíců obec řešila několik připomínek nebo stížnosti občanů na způsob likvidace odpadů
ukládaných do kontejnerů u prodejny COOP, jedná se především o plasty, sklo a papír. Tímto si dovolujeme
požádat občany naší obce, kteří ukládají odpad do uvedených kontejnerů o dodržování několika základních
pravidel:
- plastové lahve je nutné sešlápnout ( zabírají méně místa )
- kartonové obaly je nutné rozdělat (zabírají méně místa )
- rozbité tabulové sklo (jak barevné tak bílé ) patří do zeleného kontejneru určeného na barevné
sklo (pro vhazování tabulového skla je kontejner na boku opatřen štěrbinou )
- skla z vozidel nebo bezpečnostní skla do těchto kontejnerů vůbec nepatří a likvidují se v rámci
běžného komunálního odpadu (popelnice)
- neponechávejte u kontejnerů volně uložené rozbité sklo např. v papírových pytlích apod., protože
může dojít ke zranění
- v žádném případně nejsou tyto kontejnery uřčeny k likvidaci odpadů z podnikatelské činnosti
!!! V případě, že bude toto zjištěno a prokázáno bude postupováno v souladu s platnou
legislativou o nakládání s odpady.
- v případě likvidace většího množství obalů např. ze stavby je vhodné tyto zavést do sběrného dvora
ve Veselici, případně nás kontaktujte a budeme likvidaci individuálně řešit
Děkujeme za pochopení
Patrik Mikulášek
Svoz velkoobjemového odpadu
V letošním roce poslední svoz velkoobjemového odpadu proběhne od 26. října do 28. října 2012, kdy bude
přistaven kontejner u Hasičské zbrojnice. Bohužel při posledním svozu velkoobjemového odpadu se
některý ze spoluobčanů pokusil zbavit 9 ks ojetých pneumatik, které patří do nebezpečného odpadu.
Znovu Vás žádáme o ukládání pouze odpadu, který můžeme bez problémů nechat odvézt na skládku a
nemusíme kontejner přebírat.
P.S. ojeté pneu mají již nového majitele a s největší pravděpodobností ještě najezdí mnoho km

Patrik Mikulášek

Koupaliště U Obory
V minulém čísle obecního zpravodaje jsme informovali o porušování „Zákazu vjezdu“ ke koupališti „U
Obory“. Dalším nešvarem, který se objevil na hrázi koupaliště je počínající černá skládka, kdy se někdo
snadno zbavil odpadu ze zahrady. Dovolujeme si upozornit, že pozemek pod hrází není již v majetku obce a
tímto jednáním dochází k poškozování soukromého majetku vlastníka přilehlého lesa. Prosím, likvidujte si
odpad ze zahrad a polí na vlastním pozemku nebo jej odvezte na příslušnou skládku.
Patrik Mikulášek
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