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ZDAR

Nové poiištění obce
V měsíci květnu jsme uza!Ťeli smlouw

s

čs_ŽiiŤostenskou pojišťo'tŤou, k€rá

m základě kt€ré mohou občanénašíobce ziskat

přišla se zajimavou nabidkou.

sle\,y, pokud si u té.o pojišťovny pojisti svůj majetek'

Dále otiskujeme nabídku pojišťovny|

čs-ŽIvNosrrNsxÁ porIŠŤova.a.s.
si Vám dovoluje ozÍtámit' Že na aikladě smlouly. kterou uzavřela nďe pojišťovnas obecnim uřadem VaŠiobce.
nůŽete od naši pojišťo'!,rty' při uzalŤ9ní pojishé smlou\y na Vát n€movitý majetek (např. rodinné domky aj' ) a Váš
moviý majet€k (domácnosli), áskat slevu aŽ 20%. Dále Vlím múžene nabidnoll bezp|alné poradenství ýkajici sc
poiišťo\Ílictvi,proloŽe se z Vaší stranyjedná o důleátou a přirom velice odbomě za,.něřenou činnost'

Budeteli mít tedy ájem dozvěděl

se o této naši nabidce bližšíinformace, nebo pokud budete mít ájem o bliŽši
pojišťovnou
seznámeni se s našI
a s jejími dalšírniprodúty (např. životnl a urazové pojištěni. pojištěni průmysltl
a podÍikatele' havaÍijni pojištěni motoÍových vozidel' cestovní pojištěni aj-) můžetese informova!
u pana Anlonína wbíhala, Žďfu l44 nebo na pracovišti našípojišťo\.ny Roánitálova 20' Blansko
a nebo natel' č.050ó/54907, kde múžetezanechat vzkaz na zázraímíku. Naši pracovnici se s Vámi následně spoji'

Informace z obecního úřadu

l.

Na

oÚisou

stále k dispozici let€cké fotografie - pohtednice obce

Ždlir'

Na rubuje otištěna stará p€čcť obcc. Pohlednice stoji 6 Kč. Bude laké nabízena pň soutěži sDH'

sbána

l

2.

DlaŽdice na návsin€bo

roznistěné po obcijsou určeny na \ybudováni chodníku směr€m k

chodník bude vylrudován v červnu'
Důrazně upozorňujeme'že tylo dlaŽdic€

3.

Mjci'

nejsou určely pro vlastoí potřebu vás - občanů.

Ve sředu 4' června se konal konluÍz na místo ředilelky mísmímateřské školy. Místo ředitelky obhájila
dosavadní ředitelka pani Zd€ňka slloul'alová'
v lnatcřskÚ škole bylDanontován nový clektrický bojlernr mislo l5 lel staróho bojleru, kleďj'Ž doslouŽil'

4.

opl J!U pÍo\ťd]J ljnna Dvoiá(ek_Bqánel, PclÍovlce
l-es) ČR provádí nad koupalištěm U obory hloub€ni přikopu s propusIy na zachycení a odvod vody z lesa ajeji
svedeni pod hIáZ koupaliŠtě. Mělo by tjm býl zamezeno podmáčeni terénu a nánosům blála z lesních pozemků do okoli
koupališlě. skládky dřeva z lesa budou pouze pod fuází a kolem l€sni cesty a na pozemcich lesů čR'

5.

Zivotní iubilea v měsíci červnu
* 1 .ó'

l 93

7 staněk

Inocenc

_

60

Íoků

* 8.ó'

1

937 Kakáčová Ivona

_

60 roků

Z činnosti SDH Žd'ár
ý lýil'ír provedliv obci mladi hasiči sbčř odpadoyých sulovin' Nasbirali a od€vzdalicclkem

1'?00 kg papiru

/ 7 ,(ve''ú se naši mládi hasiči zúčastniliobecniho kola hr/ Planlen' ktcré se konalo v Blansku' Mladši á€i
na 2'mistě ve své kalc8orii, starši Žíci obsadili ve své kalegořii Ió. místo.

22 ťťÍ',,'íbude ve vysočancch uspořádána okŤsková soutěž sDH v požárním spořlu' Začát€kjc v
srdečně zveme všechny občany.
Po tLtlo soulé/i \e

K účaýina ni

l]

hodin plobéhn< ! DělnicLem dome \e

Ždáť

se

a

te)itilu'

umislili

8 hodin.

ýalná hromada sDH Žd'ár

zYenre všechny členy sboru'

1J. ť?rýe'ce se uskuteční ve Žďáře třadični soutěž

o putovní pohár SDH

a

oÚ.

Srdečně Vás zveme,

Zpráva o vÝzkumu na lokalitě "lA'' u Žd'áru
Jcslyně "IA'' sc nlrlézá 20o za vesnicí Žd'ár směrem kc sloupu' Vchod dojeslfnčje v malén lomku. vzdáleném
asi 50 m od poloka. kt€ý reče směrcm ke sloupu a po 500 m se propadá v zá\Ťtu. Délka clrodebj€ přes l00m a nejvělši
dosaŽcná hloubkaJť l l'5 m.
celá j€skfněje vytvořena na rovnoběžných púlinách s€ směreín s_J a sklonem 60_80 stupňů' V celéjeskynijc
palmý silný vliv eroze vody. Slěnyjsou pokryly sinlro'/ými náleky a na někleÍých níslech se nacház€jí malé Šalaklity'
Dno.jeskyně je vyplněno j ílovitýÍnis€dimen(y' K obj eveni jeskyně došlo v roc€ l993. kdy s€ sanovolně pÍolomil strop
jcskynč' Po ziskáni povoleni prací v 1étě l995 byla prostora zaskruŽena' Prvni prolongačni práce se uskut€čnily v zíti
l995' I,o několika akcich. kdy byl odtěžen malcřiáI napadaný při propadu slropu' se obj€vila horizonlální chodbička
zancs€na sedimenly. Po od!ěŽení části sedimenlů se podďilo dosáhÍout první vě6í přostory v celójcskyni - dón*u
a přilchlých chodcb v délce přes 30 m' současně byly lytipovány dalŠipokačovánijeskyně' Následuji€i
arci po
rozŠíř€nijedné z odboček, se podďilo proniknouldo dalšíchprostor, které se část€čně nacbáz€ji pod vslupní ohodbou'
Délka lěchto prostorje asi 40 m' Tuto částjeskynč budu v dalšiÍnpopisu naďvat spodni palra. Diky bohatýn srázkám
došIo k zátopení čásli spodnich pateÍ, a proto dalšípráce pokačovaly aŽ v květslu l 99ó.
Po odstranění kanenných blokú na dně dómku se podďilo objevit dalšíprostoru' kleráj€ pokačováním veíikálni
pukliny' na klcréjc dómek }ylvořen' Bylo zde také nalez€no spojeni do spodnich paler V řijnu l996 byly vš€clrny
zrámé prostory zmapovány' K poslednímu objevu doŠlov listopadu l996, kdy po odtěženi sedimeDtů ze dna píostory
pod dómken p.olczl nejmenŠi čIen naši Zo do chodbičky s trěkolika malými dónůy (cclkcm asi l m)' 'Iylo objevy
cbyly dosud Znnpovány'
Dtllšíprololl8lční práccjsou ýclmi obližnédiky malýn rozměnln chodeb a špatnému tíanspoíu vylěŽeného
malcriálu na povrch' Nejperspcklivnější oblastijeskyně plo dalšívý*u|n sej€vi nejnovčji objevenó prcstoÍy pod
Ncdaleko léto lokaliťy se nacházcji dalši kJasové útvary' Jde předevšim o dva ávrty, ve kterých sť propadaji
pravidelné toky. 'Iylo ávrty jsou vzdál€ny ccá 500 a 700 m od jeskyně ''l A". PNni ávtÍje umístěn poblíŽ polní ccsty'
která vede od obc€ Žd'áŤ kolemj€skyně ''LA'' do sloupu' Do tohoto závíu vléká potok procházejici obci. V druhém
závrru probihají od července l99ó přáce najeho otevřeni.

nzDa a gfa-

:

Ing' JoseÍMarlinek, č.22

