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Vážení spoluobčané,
nejdříve nám dovolte vás seznámit s novou podobou zpravodaje obce, který se do vašich
schránek bude dostávat pod názvem „Žďárské listy“. Poslední číslo zpravodaje, které shrnovalo
vše zásadní a důležité z průběhu minulého volebním období ( 2002 – 2006 ) bylo vydáno v měsíci
září. Současně s novou podobou obecního zpravodaje bude snahou zastupitelstva obce zpravodaj
vydávat častěji, než tomu bylo v minulých letech.
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Volby do obecního zastupitelstva
Jak jistě všichni víte 20.10 – 21.10.2006 se i v naší
obci uskutečnily volby do obecního zastupitelstva pro
období 2006 – 2010. Nyní nám dovolte uvést krátké
statistické shrnutí těchto voleb:
Kandidátní listina :
1 – Sdružení nezávislých kandidátů obce Žďár
Výsledky voleb:
Počet zapsaných voličů :
Počet vydaných/odevzdaných obálek:
Počet platných hlasů:
Volební účast:

299
155
901
51,84 %

Zvolení zastupitelé - dle počtu získaných hlasů:
1. Musil Zdeněk
2. Stojan Dušan
3. Kakáč Josef
4. Ing. Veselý Jindřich Ph.D.
5. Mikulášek Patrik
6. Vybíhal Antonín
7. Martinková Eva

Rekonstrukce – Dělnického domu
Splašková kanalizace
Kulturní dění v obci
Pálení rostlinného materiálu
Informace o odpadech
Informace 1. FC Žďár
Informace z mateřské školky
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Čerpáno ze serveru – www.volby.cz

Tímto si nově zvolení zastupitelé dovolují poděkovat
všem, kteří se zúčastnili voleb do obecního

důvěru
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Ustavující schůze nového zastupitelstva obce
Ustavující schůze nového zastupitelstva obce byla
starostou obce svolána na 30.10.2006 . Zastupitelé
ve veřejném hlasování zvolili starostou obce
p. Stojana Dušana, místostarostou byla zvolena pí
Martinková Eva. Dále byly zřízeny následují
výbory zastupitelstva :
a) finanční – předsedou zvolen – Ing. Veselý
Jindřich Ph.D
b) kontrolní – předsedou zvolen – p. Musil
Zdeněk
c) životního prostředí a veřejného pořádku –
předsedou zvolen p. Mikulášek Patrik
Komplexnější informace naleznete v zápisu
z ustavující schůze, který je umístěn na
internetových stránkách naší obce, nebo v případě
zájmu jsou také k nahlédnutí na Obecním úřadě.

Změny na obecním úřadě
V novém volebním období pro vás připravujeme
několik provozních změn v rámci fungování
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obecního úřadu. První změnou je upravení úředních
hodin. Ze stávajícího jednoho dne v týdnu na dva
dny a to pondělí a středu vždy od 16:00 do 18:00
hod. Po tuto dobu vám bude k dispozici také účetní
obecního úřadu, paní Vladimíra Mikulášková DiS.
Věříme, že tato změna bude přínosem pro
vzájemnou komunikaci mezi zastupitelstvem a
občany.
Kontakty na obecní úřad :
 tel. 516 435 214
 e-mail : info@ou-zdar.cz
Kontakt na starostu obce :
tel. 724 311 313
Kontakt na místostarostu obce : tel. 724 114 229
Technika pro údržbu obecní zeleně
Obecní zastupitelstvo se již několik přecházejících
let zamýšlelo nad otázkou údržby obecní zeleně
(travnaté plochy a obecní sady). V průběhu
minulého volebního období byla zastupitelstvem
projednávána nejedna varianta, jakým způsobem
zajišťovat údržbu obecní zeleně. Základním
rozhodnutím bylo zda si údržbu zajistí obec
vlastními kapacitami nebo údržbu zajistí
dodavatelským způsobem.
Po několika debatách byl dodavatelský způsob
údržby zamítnut z důvodu značných finančních
nákladů. Zbývalo tedy rozhodnout, jakou techniku
obec zakoupí, aby byla schopna zvládnou nemalé
plochy vlastními kapacitami (jedná se o cca
6 400m2).
Rozhodnutí padlo před koncem minulého
volebního období. V průběhu měsíce září a října
byla zakoupena benzinová sekačka (včetně
mulčovače ) a Vari systém vybavený mulčovací
deskou a vozíkem. Další zkvalitnění technického
vybavení plánujeme provést v průběhu příštího
roku zakoupením nového křovinořezu. Doufáme,
že investované finanční prostředky do technického
vybavení na údržbu obecní zeleně se vyplatí a naše
obec se stane zase o něco krásnější.

Výměna dopravních značek
V minulém zpravodaji jsme vás informovali o
připravované výměně svislých dopravních značek
na území obce. Důvodem výměny byla novelizace
právních předpisů, které stanovují podobu
(reflexní provedení, rozměry adt. ) nových
dopravních značek. Výměna dopravních značek
byla zastupitelstvem rozdělena na dvě samostatné
etapy. První etapa byla zaměřena na dopravní
značky upravující přednost a částečně zákazové
značky ( komunikace na Němčice ) v celkovém
počtu 20 ks. Výměnu provedla na základě
uzavřené smlouvy o dílo Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje. Na výměnu výše

uvedených dopravních značek bylo z rozpočtu
obce vyčleněno 83 000,- Kč .
V druhé etapě, která je součástí plánu práce na rok
2007 proběhne částečná výměna případně
odstranění vybraných dopravních značek (např.
průjezd zakázán a zákaz vjezdu). Navrhujeme
zrušení dopravních značek, které se jak všichni
víme nedodržují, tak ušetříme cca 40 000,- Kč,
které můžeme využít smysluplněji.

Oprava místních komunikací
V průběhu měsíce října provedla Správa a údržba
silnic Jihomoravského kraje opravy výtluků na
místních
komunikacích.
Opravy
místních
komunikací si z obecního rozpočtu vyžádaly
částku ve výši 100 656,- Kč, včetně zimní údržby
do dubna letošního roku.

Úprava okolí kapličky
Jak jsme vás již informovali v minulém
zpravodaji, proběhla v první polovině roku
parková úprava okolí kapličky. Na realizaci byly
vynaloženy finanční prostředky ve výši 285 602,-.
V rámci
dotačního
programu
poskytl
Jihomoravský kraj dotaci ve výši 93 000,- Kč.
Konečnou tečku za rekonstrukcí kapličky včetně
celého okolí udělalo 9.9.2006 slavnostní
vysvěcení, které doprovázel bohatý kulturní
program.
Rekonstrukce - Dělnického domu
Před koncem minulého volebního období byl
zastupitelstvem obce vybrán nejvhodnější návrh
na rekonstrukci Dělnického domu z celkového
počtu tří zaslaných návrhů . Autorkou vítězného
návrhu je Ing. Ilona Janíková z Boskovic.
V současné době pracujeme na zajištění finančních
prostředků z dotačního programu některého
z ministerstev, nebo z Jihomoravského kraje. O
vývoji přípravy rekonstrukce Vás budeme
průběžně informovat. Vítězný návrh rekonstrukce
dělnického domu je k nahlédnutí na obecním
úřadě.
Splašková kanalizace
I naše obec ve spolupráci se Svazkem vodovodů a
kanalizací zahájila přípravu projektu oddělené
splaškové
kanalizace.
Samotnou
realizaci
kanalizace předpokládáme až po získání příslibu
dotací. Odhadované náklady se pohybují ve výši
cca 36 000 000,- Kč.
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Informace o odpadech
Kulturní dění v obci
V sobotu 2.12.2006 byl již pátým rokem
slavnostně rozsvícen vánoční strom před obecním
úřadem. Samotnému rozsvícení vánočního stromu
předcházelo kulturní vystoupení dětí z Mateřské
školy a dalších dětí z obce, které si pod vedením
paní Keprtové a Stojanové připravily krásné
vystoupení. Na samotný závěr slavnostního
odpoledne dorazil i Mikuláš a společně s anděly a
čerty obdaroval všechny přítomné děti. Tímto
Vám také chceme poděkovat za hojnou účast.
Současně děkujeme všech, kteří se podíleli na
přípravě celého sobotního odpoledne.
Dne 25.11.2006 se uskutečnilo slavnostní
vyhlášení vítězů ve výtvarné soutěži na téma
„Svět patří nám aneb jak to vidí děti“. Obrázky
ohodnotila paní T. Kulinová, která vystudovala
Akademii výtvarných umění v Kyjevě. Na
bohatém kulturním programu plném zpěvu, tance,
dětské poezie a hudby, se podílely děti ze Ždáru
pod vedením maminek Stojanové a Keprtové.
V průběhu kulturního programu byly děti
odměňovány
hodnotnými
cenami,
které
sponzorovala obec Žďár. Diplomy navrhl a udělal
Štěpán Stojan, vypsala pí Musilová. Občerstvení
zajistili maminky : Keprtová, Musilová, Němcová.
Výsledné hodnocení :
I. kategorie – předškoláci ( 3-5 let )
1. místo : Žaneta Slaná a Jan Bezděk
2. místo : Ivuška Krejčířová
3. místo : Michaela Janáková
II. kategorie – školáci ( 6-10 let )
1. místo : Jan Martinek
2. místo : Kateřina Keprtová
3. místo : Stanislav Mazáč
III. kategorie – školáci ( 11 – 15 let )
1. místo : Lenka Kováčová
2. místo : Michaela Smatanová
3. místo : Dušan Stojan
Vítězné obrázky z jednotlivých kategorií si můžete
prohlédnout na internetových stránkách obce.

Pálení rostlinného materiálu
Předem si vás dovolujeme upozornit na
připravovanou vyhlášku, která stanoví pravidla pro
pálení rostlinného materiálu v obci. Předpokládané
vydání vyhlášky je na začátku roku 2007.

a) S platností od 1.1.2007 se ruší umístění
kontejnerů na „Člopě“.
b) Od Nového roku bude zahájen zkušební
provoz velkoobjemových kontejnerů, které
budou několikrát v roce přistaveny ve
středu obce u hasičské zbrojnice. O
termínech vás budeme předem informovat.
c) Členové Sboru dobrovolných hasičů budou
zajišťovat sběr a svoz železného šrotu a
starého papíru v obci.
d) Zásadní změny, týkající se nebezpečných
odpadů:
1. Dochází ke změnám cen za odběr
nebezpečného odpadu:
- kompletní vyřazené televize, ledničky,
akumulátory budou odebírány za cenu 0,80 Kč
za kus
- nekompletní vyřazené televize, ledničky,
akumulátory 8,60 Kč za kg
2. Pracovník svozové firmy sám
rozhodne o stavu věci a tudíž také o
ceně, proto je nutné být osobně na
odběrním místě. Také v případě
odevzdávání starých olejů a jiných
tekutých látek je nutné být osobně na
odběrním místě v době svozu
z důvodu
zamezení
případné
kontaminace místa odběru např. oleji
nebo rtutí.
3. Nebezpečný odpad lze ukládat i ve
sběrných dvorech v Boskovicích a
Rájci – Jestřebí, nebo vyčkat na svoz
v obci.
4. Dále byly podepsány dodatky smluv z
důvodu navýšení ceny za uložení
odpadu. Důsledkem tohoto dojde
k navýšení poplatku za odvoz
komunálního odpadu z obce.
Vyhodnocení příjmů a výdajů spojených
s likvidací odpadů za rok 2006:
Příjmy:
Vybráno od občanů: 140 053,-Kč
Železný šrot:
11 500,-Kč
Od EKO-KOMU:
5 048,-Kč
Celkem :
156 601,-Kč
Výdaje:
Odvoz KO :
Odvoz kontejnerů:

166 773,-Kč
6 609,-Kč
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Uložení odpadu z kontejnerů.: 7 240,-Kč
Odvoz nebezpečného odpadu : 5 976,-Kč
Celkem :
186 598,-Kč
Na likvidaci odpadů bylo nutné přispět částkou
ve výši 29 997 Kč z obecního rozpočtu.

1. FC Žďár - fotbalisté
Letošní sezóna měla vzhledem k tuhé a dlouhé
zimě netradiční začátek. Pohár „Týdne u nás“,
který sloužil mužstvům k rozehrání, začal až týden
před zahájením soutěže a naše mužstvo podlehlo
v Černé Hoře 10:2. Tím začalo celoroční trápení
provázející celou sezónu. Hned následující týden
se poprvé stalo, že se k zápasu hráči nesešli
v dostatečném počtu a zápas musel být
kontumován. Další kolo bylo odloženo kvůli
nepříznivému počasí a zápas třetího kola byl pro
naše mužstvo opět kontumován. Následující
zápasy už odehráli, ale s nevalnými úspěchy. Jarní
část soutěže jsme zakončili ze ziskem jednoho
bodu a skórem 24:59.
Letní přestávku vyplnil tradičně turnaj čtyř obcí,
tentokrát s pořadatelstvím v Petrovičích. Za
velikého vedra se turnaj vydařil a naše mužstvo na
této akci zabojovalo a obsadilo velice pěkné druhé
místo.
Podzimní část soutěže začala opět v duchu jarní
části a to prohrou a další kontumací pro
nedostatečný počet hráčů našeho mužstva. V další
fázi už hráči zápasy absolvovali, ale výsledkem
byly pouhé čtyři body na našem kontě.
V celkovém hodnocení jsme obsadili poslední
místo ze ziskem pěti bodů a skóre 41:103 !
Co se týká výsledků, byla to nejhorší sezóna,
kterou jsme za dobu existence absolvovali.
Určitou omluvou může být, že hráči, kteří stáli na
začátku naší existence s fotbalem postupně konči a
mladí hráči se musí do kádrů postupně adaptovat.
Velikou nadějí do budoucna je post brankáře, kde
začíná svoje kvality prokazovat Michal Nedoma.
V průběhu podzimu se projevili i nově začínající
hráči.
Přes tyto smutné zprávy musíme vyzvednout
zájem našich fanoušků, kteří pravidelně chodili
povzbuzovat, i když většinou smutně odcházeli.
Tímto jim chceme poděkovat za přízeň a v příští
sezóně snad ve čtvrté lize bude o něco více
radosti. Příjemné vánoční svátky a do roku 2007
hodně zdraví a spokojenosti přejí fotbalisté
1.FC Žďár
Informace z mateřské školky
Po prázdninách jsme mezi sebou přivítali nejen
mnoho nových kamarádů , ale i novou paní učitelku

Mgr. Markétu Martinkovou. Ta nastoupila po paní
Zdence Stloukalové, která se ve funkci ředitelky a
později učitelky věnovala výchovně vzdělávací
práci na naší škole 17 let.
V průběhu školního roku 2006/2007 by mělo
mateřskou školu navštěvovat celkem 27 dětí.
Prozatím je nás 24, plně adaptovaných kamarádů,
připravených k veškerým činnostem a aktivitám,
které nabízí náš výchovně vzdělávací program. A
není jich málo.
Tak například předškoláky čeká, jako každý rok,
příprava na školu v podobě tzv. Edukativně
stimulačních skupin. Je to v podstatě procvičování
správného držení tužky a její ovládání při
grafomotorických pohybech, dále pak různé hry a
pracovní listy vedoucí k rozvoji pozornosti, paměti,
správné výslovnosti, myšlenkových procesů a
komunikativních schopností.
Pro všechny je pak každý den připravena podnětná
nabídka možností k rozvoji osobnosti každého
jednotlivého dítěte a jeho zájmů v oblasti hudební,
výtvarné, tělovýchovné, rozumové a dalších.
Navíc, v tomto školním roce, začínáme uvádět do
praxe novinku: „Pískání pro radost i zdraví“ (hra na
flétničky), která byla nejen rodiči, ale především
dětmi přijata s velkým nadšením.
Je toho mnohem víc, co by Vás určitě z dění
v mateřské škole zajímalo, ale o tom zase někdy
příště.
Dále uvádíme několik provozních informací z MŠ:
V průběhu letní prázdnin bylo provedeno vyčistění
koberců a také byla vymalována kuchyň. V měsíci
záři byla provedena odborná technická kontrola a
oprava tělocvičného nářadí a zařízení ve školní
zahradě. V závěru roku byly dětem pod stromeček
zakoupeny nové hračky a uspořádána vánoční
besídka pro rodiče. S tímto besídkovým programem
jsem se zúčastnili rozsvícení vánočního stromu před
obecním úřadem a také při Mikulášské nadílce
v Petrovičích. Za MŠ vám přejeme hezké prožití
vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku.
Celá školička a Lenka Musilová

Obecní zpravodaj v elektronické podobě
Jestliže máte zájem o zasílání obecního zpravodaje
přímo do vaší schránky elektronické pošty, zašlete
žádost s
vaší e-mailovou adresou na:
zpravodaj@ou-zdar.cz . Zpravodaj vám bude
zasílán ve formátu ( pdf ). V rámci zkvalitnění
komunikace s občany připravujeme několik
dalších novinek, o kterých vás budeme průběžně
informovat.

Jménem celého obecního zastupitelstva vám
přejeme příjemné prožití Vánočních svátků a
vše nejlepší do nového roku 2007.
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