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Informace obecniho Úřadu
V dLlsledku rekonínrkce elektrickó

sitě a odpojení vedmi mistniho roáIasu (MR) byla zcela přerušena fioŽlosl
inlbmlovat občany místnitn rozh]as€n' Tato Íekonstrukce e]ektÍické sítě má být úončena v
ýdnu od 7. do ]3. dubDl'
Po zapojeni hoíní poloviny obce' ulice k Ríjci, Švábky a Pindule, na nové tafo se zl€pší ásobování el' eleÍgií v
celé
obci_ Na další\"ýměnu sloupů' el' vedení a přípojek v ostahích čáslech obce nejsou zatím finančni prostředky.
aie do budoucna se s tim počitá'

Po ukončení praci na e]' vedeni nastoupí pracovnici Radiokomunikační služby Kunštál aprov€dounové napojeni
Íozvodu MR ajeho lozšiřenj' Koncem něsice dubna by měl MR opět firngovat.
současně probíhá v našíobci také kabe]izace telefonní sítě sPT Telecom firmou VAPIs_Btánsko' Tato lkce by měla býl
ukonč€na během dvou něsíců,tj. v čeÍ\,nu1997 včetně přípojek' Do konce Íoku budou stopy těchto prací zahlazený
Zatim Vás plosíme, váženi spoluobčané, o trpělivost a pochopení' Každý z vás nejlépe ví, kudy vede do jeho domu
přípojka vody a plynu a kde je odpadní potrubí' Je na Vás, jak si pohlidáte pÍacovníIry Telecomu' aby nedošlo
kc Zbýečn}'rn škodán. Db€jte zyýšené opatmosti kolen \"ýkopů a dejte pozor na děti'

VÍtání občánků
v neděli 6' dubna

Václav
Stěpán

Mikuláš€k, důmč'l8, nafozen 8'l0.l99ó
naíoz€n l8'l1.l996

Zedníček,dům č. l25,

DominikMusil'
v neděli

l]. dubna

důln č. 1l7' narozen 29' l2' l996

Andrea Vintrová' dům č. 149, nďozena l0' l '1997
sárka Mikulášková' důmč'l42, narozena 3l ' 1.1997
Petr
dům č'
narozen l2.2' 1997

Kováč,

28.

ZivotnÍ iubilea v měsíci dubnu
9'4'
]5'4.
28.4'
29.4'

Adéla Martinková, č. 22
Karel HoÍík.č- 86
KaÍe] Martinek. č' 24
Flantišek Jelínek. č' l25

87 řoků
78 roků

65 roků

Všemjubitanfum gŤatulujeme apřejemejim hodně zdmvi, spokojenosli

a

osobnich úspěchů.

Narození
Dne 4'4'l997 se narodil Jan Maíinek. č' domu 22'

Gratulujeme

I

Domovní odpad
odvoz domovniho odpaduje prováděn pravidelně lx za 14 dni kaŽdé úleý v sudém rydnu finnou selio Blansko
(l
15
z9.4,) lJ|oženížel. šrotu a odpadú do kontejneru ze Dělnickým domemje možÍépo dohodě s p' Nedornem.
'4.,

'4',

nebo p' Dušanem stojanem.

Poplatkv
V měsícibřeznu byly na oÚ rybirrány poplatý za popelnice' poplatky ze psů a za pronájen obecnichpozemků
poplatl] co nejdři!e
a zafuádek' Upozorňujeme občany' kteří tak dosud neučinili, aby uhradily ýo

DaňznanovitostízL1997musiI]ýlufuazenádo3l'května1997.VyhláškaolélodánijelyvěšenanauŤednídesce
obecního uřadu' od úteď 8' dubna 997 j e na oÚ v uiedních hodinách }]'ložen k nahlédnutí Hromadný př€dpisný
1

seznrm č'97128 o dani z nemovitostí ryměřované na r l997' Jsouzde také k odebráni poštovnípoukázky na zapl2ceni
táo dáně s '!),značenímjejí předepsané \,ýše na r 1997'

zád;me obcjn). kleiij.ou poplatnilq lélo dané. ab}
stejné'

'i pouká/l}

do 30 dni odcbrali' Úiedni hodin}

n' oU ''ůŠldvdi:

Jízdnířádv
připonínl] kjlzdnimu iádu csAD do 15. dubna n_a oU' spoje' kleté n}níjezdi'
.'rLlanou Zácholán)' Budou vŠalAněny v iizdnim rádu cD a lim i náva4osl spojů csAD'

Žádáme občany' aby podali svoje

Mateřská škola
MŠvc Žďáře navštěluj€ l2 dětí ze Žďái1J, )l dětj z Petrovic a 1 dílě z Karolína' Ve školni zahradě bylo nově
inslalováno ,"}bavení pro hry dětí' Jis!ějim zpříj eÍmíjej ich pobý na čerstvémvzduchu'

Aktivita ž€n
V DěLnickém domě přobihaji pravideLná cvičenížen v džezg}Ťnnaslice vedené pani ]v€Íou Pokomou.
Přejemejim' aby toto cvič€ni přispělo k€ zdravi a

aby je.jich elan

vydrŽel'

OvocnářstvÍ v našíobci
Předen něco z hislorie
ovocnďstvi má v naši obci stiženépodmín-ky. Nadmořská výška blizkého kopce Brusnáj€ ó00m a obecje asi o l00m
niŽe' Krajina je od sev€ru ajihu otevřená, což způsobuje větmé pnlvany' V donácích za}rádkách se pěstovaly vš€ctúy
dnňy ovoce' N€jvětŠi zastoupení měli třešně ptáčnice a švestka domáci. Třešně i švestky s€ pěýovaly kolem ccsl'

Po r 1945 bylajiž tato slÍomořadi značně z€stáÍlá a tak MNV uvaŽoval o obnovení těchlo sadů' V této dobějsou tyto
obnovené sady v plné plodnosti.
Na ávěr této částiještě uvádím' Že občanébud'io q,sazovali' nebo se náhodně uchýily ze semenjednotlivé sttomy na
mezich a polich' Byly to ponejvíce třešně a plaíéhrušry' Týo stromy dorustali obrovských roaněru a mnohokál

sloúily jáko orientačníbodý

V}pracováno podle předlohy od p. FÍantiška Musila' č'ó5
bývalý konikář

Pokačování příště.

Sazba
stnna 2

a

gruJickti úpraýa: Ing. JoseÍ Marlinek, č.22

