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\/riženi občanó, jc druhá polovina prosince a ledy nejvyšši čas ohlédnout se za děnim v aši
obci za uplyllulý rok' V mčsici dubnu a květnu Íirma STRABAG s'r'o. opravila komunikaci
lra clopu. ho.ni část ulice Družstevni včetně lybudování pňčnéodvodňovaci drážky, dále
pak komunikaci před prodejnou Jednoty a komunikaci za kapliěkoLr. Hodnota všech oprav
bYla Ó5o ooo.-Kč Na opravu MK za kapiičkou jsme obdÍželi v listopadu dotaci loo ooo'Kč DaIŠivelkou akci byla rekonstrukce elektroinstalace v hasičskézbrojnici a následně pak
úplná výnlěna betotlové podlahy za zámkovou dlažbu' Přesto že bylo mnoho věci uděláno
brigádnicky a za spolupráce některých občarrůi cenově ýhodně, byla celá akce o 25 ooo'_Kč
dražši.tedv celkové náklady byly 75 000,-Kč' Během roku byly také prováděny průběžně
výn]ěny žáÍovek po Žd'áře a sečeni trávy na veřejných prostranstvich i na škoiď zahradě
čiťl)ysDH Dá]e pak obec nechala \,ypíacovat
řád vodovodů" a ,.Provozni řád
''Provozni
klnalizace"lakjak lo ukládal zákon ll|avní adntinislrativní
věc, kteÍá nás letos od záři
postihla. byla změna školského ákona a nutnost v}'tvořit příspěvkovou organizaci z naší
nlaleřské školky' ZastLrpitelé obce stÍavili mnoho hodin studovánim nizných lislin s lilll
souvisejicich, které bylo nutné schválit ještě před volbami V sor-rvislosti s tím bylo \ryhlášeno
VýběIové řizeni na obsazeni funkce ředitele MŠŽd'ár' Dncs již mohu ňci, že ťběrovýnl
řizenirtl úspěšně pÍošla a od l l 2003 nastupuje do funkce ředitelky pani Milada Nečasová
'l'ilrrto bvch ji chtěl popřát hodnč moudrosli a pevné nervy v nové lirnllci. 'faké
aše kttihovna
dozná od nového roku zntčny. Na základě rozhodnuti zastupiteIstva jsnle přihlásili knihov u
do sitě knihoven MillisteÍslva kultury a tim umoŽnili našim čtenářům rozšiřit možnost výběru
krrih z regionálrri loihovny v Blansku' Také zde dochází ke změně knihovnika' kteýrn bLrde
od l.l2003 pani Lenka Musilová' chtěl bych
popřát hodně úspěchůa nápadů' jak
populá''oě piibližit naŠin čtenářůnr zájem o knihovnu.
Novýnli čIcny zastupitelstva obco Žd'ár po volbách jsou Mikulášek PatÍik a Vybihal Antonin
ZáVěren bych chtěl jmenovitě poděkovat bývalýnl členůzastupitelstva obce pani Jaroslavě
'I'ou!'arovó
a Miladě Nečasovéza 'jejich dobrou práci v zastupitelst\a.l obce' Panu Jaroslavu
Nedornovi za dlouholctou službu knihovrrika a pani Zdeňce stloukalovó za jeji čt.náctileté
pll.obclIl \ ť lunkci iedilclky naši skoIky
Vánr všcnr oslatnirrr' klcři nám po cclý rok porráháte při různých akcich a událostech obce,
vŠcnlsloŽkám obce' kteFým ještě neni lhostejné co se na obci děje chci timto poděkovat za
vaše úsili a ochotu
Všcrl občartům přeji krásné a pokojné proŽití svátků vánočnich' kdy si křest'ané celého světa
připclrnínaji narozeni JeŽišc Krista, ktery svým přichodem zachráni ty, kteři v něho uvčři'
Hodnč lt'tsky, pokojc a zdravi do nového roku'
Vám všcm přeje Dušan stojan staÍosta obce .
Co se slalo v kulluře
Ot'l posledniho Vydáni zpravodaje / l-l ''7.2002 / se konalo pět tanečnich zábav vreŽir pana
l]trkrička. rrlyslivecke sdruženi llřebenáč pořádalo tradičně l,oslcdni lcč a poslcdni zábava
btrr.le Stčpánskit, lla klclou zvou všeohlty občarty člcnovéSDťl veŽďáÍe'
Lotošni přic|rod Mikuláše byl pojal notradičně, spojilijsme Mikulášskou nadÍlku a Íozsvěceni
Vánočniho stromu'K dobÍépohodě přispěla hudební skupina Achio která hrála a zpíva{a
'
koledy a lin navodila vánočni alnlosféÍu. s pěkným programem !rystoupily děri z maleřské

iji

je ani zima a nálcdi' které ten den panovaly' Poděkováni patři i ženám,
které připravily malé pohoštění' a v neposledni řadě všem kteři i přes nepřizeň počasi přiíi
'
školy a neodradila

V letošninr roce se narodilv _ Musilová lvana smatana Manin, Fritzová Aleta' Musil
'
Miroslav' Přejemcjinr i rodičůmhodně lásky a vzájemného pochopeni při v'ýchové.
vít:ini ohčánků.V neděIi 24. listopadu jsme Přivirali mezi Žd'árské ohčatly v zasedaci sini
obecniho úřadu lva ku Musilovu a Manina smatanu'
Rozloučení Dne l3'srpna jsme se rozloučili v obřadni sini města Blanska s našim

spoluobčanem'panemJosefcmTrávničkem'

EvaMartinkovámislostarosta

Odoadv v roce 2003 budou jen o l0,-Kč draŽši tedy 2ó0,-Kč za občana i když nánist odpadu
sc v naši obci zvýšil o 21.3%o oproti loňskému roku' Poplatky se budou vybiÍat od ledna do
března 2003 na obecnim úřadu' V lctošnim rcce zaplatily poplatky za TDo všichni trvale
prihjášťlll obČane l)ašl obcť DěkuJeme vanl'
ZDrávY o čillnosti sDll Žd'ár
'Iáboť
Dlladých hasičůna Velenově. kteď se konal od 4'8' do 10'8'2002. Pobytu se zúčastnilo
25 děti a 8 dospělých' Výsledky soutěži konaných ve Vysočanech kde áci obsadili ]'nristo a
rnuži l n']isto' Na Těchově žáci 6'misto a v Lysicich muži l l.misto. V Mokré u Brna obsadili
nluŽi 5.n]islo
Ve Velkých opatovicich se uskutečni| BranIý ávod děti' kde naše družstva mladšich žáků
obsadila j a23 nristo s cclkových ]l družstev a v kategoňi staršich žáků jsnte obsadili 6a
34 misto s celkovýclr 49 zúčastněnýchdružstev'
Na konci lelošIliho roku sclrválili zastupitelé obce nákup nového stroje PS )8 v lrodnolě asi
ll6o0o._Kč Na nákupu se tinančně podileli isDH. Muž s timto nov"ým stíojem chtěji
v přištim roce dosáhnout lepšich celkových umistěni, zejména pak na obecnim poháÍu sDH
Zd'lil ktcly sc uskutcčni 13 7 200], kde se budou snažit dostat do l'inďe a i a ' '
'
Z dalšich činnosri SDH' byla péčeo zeleň vobci a kolem ni po celý rok' Čištěnikanálů a
jcjich proplachováni na hoÍnímkonci za kapličkou' Dále uskutečnili sběr staÍéhopapíru po
obci dnc 25 lo2002 l'radičně 3l.srpna uspořádali diskotóku pro děti na ukončeni plázdnin.
kte.é se účastnilo49 děli'
SDll Ž,d'lir zve všechltv občanv nl šaěoínskorr zribavrr. kterou připravili na středu
25.|2.2002 od 20.|\|h v Dělnickóm doně' K tanci a poslcchu hrajc hudebni skupina sTYL.

l.tic Žd'Ír infornluie.

Letošni rok se nánt lbtbalistúm nevydařil tak' jak jsnle očekávali. Do podzintniho kola jsme
Vstupovali s oplilr]isnlcnr. protože jsnte v tabulce skončili na třetim mistě, a]e lřetí liga už neni
Základl|i skupiDa. Postoupili js|ne do soutěŽc, kde už fuaji něktcrá mužstva kádry opravdu
kvalitni 'fak se slalo' že přes veškeréúsilijsme nakonec obsadili čtvnémísto z l2-ti družst€v.
Pokud jsIrlc Vám naši věrni l'anoušci neudělali letos tolik radosti, jako vloni. věřte. žc se
budcll)c slliůit přilti rok hÍiÍlak, abtchom svojihrou přispěIi k Vaši dobÍénáladé
l F C zd'ár

it!!]L_clloi jcštčjednou podčkovat všelll občanůnl'ktcři se podileli na akcich pořádaných
obci i l]il oslalnich pracich souviscjicich s chodenl a poiád}em v obci' TaLé bych chtěl
jrnéncnr zastupitelů obce, sDH Ž,,l'ár' ČsŽ' ČscHo a t FC Žd'ár všcnr občanůnaši obce
popřál přijcnnlé prožiti vártočnich svátků a do Nového rcku 2003 hodně zdravi' š1ěsti a
spoko.lcnosti
Staros(a

