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OBOf, ZDdhR
Veřeiné plenární zaseddní obecního zastupitelstva
Dn€ 2ó.2' l999 se uskulečnilo v dělnickém domě veřejné PlcnámÍ zasadání obccnlho zastupitclsrva' začátek schúze by] v
l9'00 hodin zúčaltnilo se j I s.dm čl€nů zastupilelstva' ťináctobčanlsjedcn host, ing' KučcÍa,řéditelzcmspolu a's. sloup.
Po z2háj€ní byli občanésouhmně seznámenl s činnostíob€cnlho zssfuPitllstv! za uPlFulý rok' sla.osta fu'áru sea|ámil
účastnilryschůze s prúběhem. finančnl náÍočnostl něh.rýrh dúIcžitých akcÍ roku 1998. Konkétrlě sc j€&alo o inlormace
ohl.dně oprav komunikacl _ 550 000,_ Kč a ztotlr vybudováÍllrn hřišta v Bučk&h
loo o00'- Kč. z plánu činnosti roku
1998 nebylo spldčno vybudováÍll vj.zdÚ na cbodnlku k Mjci_JcsÉcbl . to z finsnčnÍchdůvodů.

2'

Pro letošní rok bylschvál€n

násiedu'iicí plán činnosti oÚ:

l )Dokončent úzamnÍhoplá.u obce Žd'ár
2)DokončenÍ úpraty polTc'llu propojo-!,acl c.sry mezi ulicl v Bučkách a ulici u DčI. domu. Dál. dokončil ozelenění okoli
hřišlě' provési nátěry konstÍu*cl a Žrjistit vybav.nost h}iště.
3 ) Pod le ÍjnančníchmoŽnostl opíavit s ilnici u Jednoty, přÍpadně ía Piltdut a Švábcc k.loYým ákrý€m'
4)zaait s úpravou cesty u čekámy ČsAD'

)Nátěr čekáIcn
óiÚdrŽbá a obnova v.řejné zeleně
5

a

obecnlho sadu, možnéposfupné zolcsňovánt lokalit Na sklalkách o výměře asi l ,45

ha.

?)zPracovat podklady pro započetírckonstÍukce sťachy obccnlho úřadu v roca 2000.
8)z ddvodu špahého stavu střechy mateřské školy bude numájejí c.lková oprav8'
Dalšim bod.m schůzc bylo schváleni hospodaření za rok l998 a náwh ÍozPočtu pÍo rok l999' Ing- vesclý n€jprve seznámi1
přítomné s tlm zjalcých poloŽckj€ s]ož€na Příjmová část rozpoětu ajské prioÍity musl zohl€dnit oz při schvalovánl výdajové
čás.i rozpočtu' obccně lze řIci' Ž! zatlínco přIjmy obc. zúsúvajlstcjDé, ncbo !. sniŽujl pak ýýdaje sc diky inílaci zvyšujl.
celkové přljmy za rok l998 byly l 6 l7 3 00'- Kč a Yýdájé činily l 855 26t'- Kč. Téměř c.lý rozdíl byl pokÍ}'l pfevodeín Íuuncí
z ťoku l997' Výs]ed.k hospodařeni obc€ obcc byl schodkový částkou 3 000'- Kč,.ožsvědčío roalmném hosPodďenloU
Na lélošn l rok jsou plál)ovárly příjny obcé vé \.ýši l ó02 33o'- Kč. z dúvodu zz chovánl vyŤovnaného rozpočtu jsou i t"ýdaje
ve slejné yýŠi.Podlcplánu prácc oÚ na letošn Í rok ncní plánována zldná vclká finančně náÍočná ďce aoz se bude snaŽil
o sdÍuŽ€nÍ finančnÍch proslř.dků Pro přlští obdobÍ, kdy nás č.ká rckoBEulcc sďcchy oU a \.ýslavba dvou b}'lů' Hodnota
sdruŽených prosředkú pÍo rok l 999.jc podlc návrhu rorpočtu vc '/ýši 399 50o.- Kč. Uplný návrh Íozpočona rok 1999 byl
zveř.jněn na úIednídesce oÚ'

lednÍm z hlavnlch bodů schúz. bylo sca|ám.ní přltonných a novou koncepcl ŤakoístÍúcckÍavínaa jcjí dopad na obec
Žďáí o těchto skutečnostech přItomné informoval ř€dilcl zcmrpolu in8. Kučcrs' NcEoufrm si říci zda přcsvědčil Přítonné
o \.ýhodnosti r.konstrukce stájí pro ob.c a z.jména pak o sníž.nlfi.kvcncc z.l4ědělské tcchniky Po konunikacIch ob.e'
lng' Ku&m si vyslcchl i nnohé osEé plipomínlry nďiah oBanl na stávsjlcl405ob prÁcc někt rých zaměsbanců zemspolu'
zej ména se jcdnalo o přobléÍňy s úkl idem vozov€k acčištěných zcmědělskou tlcbnikou. v ávěru diskus. k lomuto problému
bylo řcceno, Ž€.obcc nebud. podmiňovat výslávbu obchvatné komunikac. Přad kolaudacl rakolsřuovaných sájl. Na
druhé slraně' oU aotu vstoupí se ástupci zcmspoh a's. do jcdnánÍ v přIpadě, ža sa Provoztí Podmlnky na úzcmíobce
nězmění, nebo se naopak áorší. Mezi zástupci obce a zcmspolu a.s. budc o tomto s€Psána dohoda' V současnédobě nám
nezbývá, n.Ž abychon v přIPadě přostupku někteÉho řidiče Zmspolu a.s. na mlstÍllch komunikaclch nahlásili na obecnin
úřadčtento přcstup€k, sPz vozidla, dálc dcn a ča5' věřím, ž. sc nám nákoDcc podďí najíl zplsobjak zachovat naši obec
čistou, se spokojenými občany a to i přesto, ž€ zde bud€ fungovat nový kmvln.
Poslcdním bodem schúzc bylo scaámcnl občand s. zněnou v lilo_idrci donovnlch odpadů od občanúa s dúvody' ktcré
vedly zasfupi|€ lstvo k tomu vyměnit firmu sclio s r'o. zá fiÍÍnuK'K's' Boskoviccs.ro. Potéšilclnéje' Ž. přes 10, Ž€ došlo k€
z\ýš.nípoplalku zá likvidaci odpadú, př€váŽná většina občanů přijala zťněnu úhlady za svou. Pro vďi informac i k dnešnÍnu
dni zaplatilo přcs ]00 občanůzc 350' zbýYajlci občanébudou svúj odPad ukládď individuálně a na poádánl obce o toÍn
předloŽí doklad. v jednotlivý€h přípádech, kdy občan doklad nepřcdložÍ v Poádovaném tcÍmt r bude totojcdnánl Posuzováno
jako Přestupek a tento přestupek budc postoupen přestupkové komisi va sloupě. Dálc budou tito občanénuceni plalit zá
ukládáni rozměmého odPadu do konlcjnerů a lo 50,_ Kč 2á kolcěko, ncbo pytcl odPadu. za nebczpečný odpad budou plalit
dle plahého c.niku ry. K'K's' Boskovices'ro.. chalupďi v nďt obci budou p|atit za svoz odpadu 3t0,_ Kčjednotně.

závěÍ.m bych chrčl poděkovat občaíúm,k!.řÍ se schúz. dlčastúlia ostatnl qzvat, sby si př'ště udělali čas a na sahúzi
přišli' protož€ bcz vájemna výměny názoro na pÍobIémy obcc sc j.n těžko dá vytvářet lepši prostř.dí v obci i lepší
mezilidské váahy.
Za obecní zasruPilektvo
'
Dušan slojan - slarcýa
.

obecní úřad informuje:
TeÍrnúr! akúidónl odpadu a šÍoluÍlo kon ejnelů : Kažó)i sadý
ýden
y nultých případech se lze
domlwi! na oÚ na indiyiduátní ternín'

ý

póle* od 18'00 do 19,00 hodin.

občanése pLaj í
povinni pÍovádět prohlÍdlf a revize svých komínů.
''sou_li
Podle lyhláŠka Minist€rstva vniřa č.l l l/8l sb',jsoumajitelé donů povinni si samizajistit řádné čištěnía kontfolu komínú

ato:

ó x ročně u komínů, na které jsou připojeny topidla na núá' nebo kapalná paliva.
2 x ročně ukomíĎů vložkovaných, nakteréjsou připojeny topidla na plyn

v

letošním roce 5e budou pÍovádět dle plánu preventivní prohlídky domů člony sDH ve fu'&e. fudáme občany,

aby umožnily členůmsDH t}4o přohlÍdky provést.

zyehe yós na zliJezd:
Do Janáčkova diyadla na operu o lřech děistyích samson a Dali|4konaného dne 23'4.l999.
odjezd aulobxsu ]7'45 hod' 2 Jestřebi od Zák]adní šLolrl
vslupen*y jsou ý předpro&ji na Měslskén útadě v Rójci.

Knihoýno ve ŽdóÍe bude pro naše občany zapůjčoval nové knih, z knihoýny y Rájci-JesÍřebí'seznan těchto knih bude
vždy neřejněn na úřední desce a na náslěncey prodejhě Jednola'

Na'ozenl: Něncoyá Iveta dne24']c'1998 č'p' 55
Novotný Daýid dne20. ].]999 č'p' t20

Jubileo :

Miku!áškoýó

Ánna

Hedvik
Fnntišek
Mwiloýá zdenka
Rí!žičkovó
Šeýěík

č'p. 32
č.p.12

ó0 roků
50 rokliL
60 řoki!

ě.p' 12

70 loků

č.p. l02

ZaOZ

D. Stojan

z púce čsŽ ve ža'dře:
] 3'2'1999 proběhl, y našíobci oslaýy Masopuslu' Průvodu se zúčaslnilo27 ňdsek Hýdební doploýod zajislil pan
Mařlinek Mhoslcr, kteÚ se našich odav účastníjiž nnoho let' yýlěžek z télo akée bude po žil na kulurní akce y naší
obci. Pnní lakoyo akcí bude Dělský Lo reýol, na jeho organizaci se spolupodilí i oslatní složky y obci' Karneyal se
b de konat 2l.3.|999 ýe 14'00 hodin ý Dělnickén doně' srdečně zýene !šeehny děli i rodiče'

Dne

V měsíci kýělna

ostiýtne šýákk nolek:

Děli z MŠpředyedou svnj proqrun v Dl:Inickěn doně g.kýětha ye 14,00 hodin'
o dalšíchakcích b dene včas inÍomoýa!'

za

čsŽ E.

Mařrinkoýó

uelikomční zllbaýa:
sDH pořádd 4.4' 1999 velikonočrrl zdbaýu, na ktercu zve ýšechny občany'
začaeký.20,00 hodin y DěInickém doně, hřaje skupina STYL
Dále pÍipravujene Pnofi.ájové posezent, o kteřén budene podrobněji inÍolnoyal y

nhhín lozhlase.
za

Hnjeme sl

sDH L. Mařek

cery .len:

fuo je nejpřirozehější plojev dílěle' Hřavou Íomou získáýá díténehósilně 1)šechn, důIežitépoznalky o $,én okolí' ých
nejbližšich a o svělě' kleri ho obklopuje' Kohcepce naší nrŠz klo zósady učeni fuou vycházi' Posleyloyání prostoru pro
hru děli heníýšak lojediné' na co sey MŠzaněřukne' slejně důležitépřo zdřaui uhoj dílěl.je spláýná ujžíýa'snažíne
se prclo seslayoýal jídelníčektal<, aby obsahoval doslalek oyoce' zeleniny' nléka a nléčnýchuýlobki!' y lo,nlo sňěru
nó ulznanně pomohla panÍ Ko!šěová, kleú přdvidelně dodóvala do našíj idelny zdaÍÍíakyalihíjablka ze své zahrady.
chlěli blchonjí loulo ceslouješlějedno1l poděkoyal, plolože oýoce i zeleninajsou na našem lřhu yelice drahé. Royněž
bychom při té|o příležilosli chlěli poděkoýal panu v introvi a Doleželovi
při zlepšení inrerién! MŠ'
Pan nnt nán zdarna dodal aleliál ze keftho p.n Doležel zholovil 'aponoc
dřeyěné soHy pod skříňky a renoyoýal jídelní
koulek k něnuŽ dodal pan DýoÍáček Perř dřeýěné úchylky.
záýěren hdši králké zpftiry yá5 yšechÚy s ečně zýene Ža Den otcvřcných dveřÍ' klerj se skltečníu Příležitosíi

zópls u doMŠdne

7.4.

t999ýdoběod 8-00 do t5.00 ho. rL

^olexllv

nalerslÍe skoly zďar

