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Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává letošní třetí číslo obecního zpravodaje

VÝSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
Většina z vás si všimla, že opravu začala výstavba splaškové kanalizace v naší obci. Zahájení výstavby se
díky administrativním průtahům na Ministerstvu životního prostředí protáhlo o necelé tři měsíce. Výstavba
byla zahájena v místě objektu čistírny odpadních vod, dalším krokem je vybudování hlavních řádů od
čistírny směrem k samoobsluze a dále směrem na Švábku a Pindulu. Na kanalizaci se podílejí tři stavební
společnosti. Záměrem stavebních společností je v maximální míře využít příznivého počasí, aby hlavní řády
vedoucí přes pole a travnaté plochy byly co nejrychleji dokončeny. Hlavní řády včetně kontrolních šachet a
odboček k nemovitostem budou pokládány po částech ( po jednotlivých větvích), Každá větev bude
následně prověřena tlakovou zkouškou. Přípojky k jednotlivým nemovitostem (jejichž vedení je mimo
obecní pozemky ) budou realizovány v jarních měsících příštího roku. Na Švábce a Pinduli bude v rámci
výstavby kanalizace provedena kompletní výměna hlavního vodovodního řádu, protože současný řád jde
přímo v linii pokládané kanalizace. Před zahájením prací na výměně stávajícího vodovodního řádu bude
zapojen provizorní vodovod vedený po povrchu. Po položení nového potrubí budou jednotlivé přípojky
obnoveny ( dotčené nemovitosti byly kontaktovány ohledně požadavku na výměnu stávající přípojky ).
V průběhu výměny vodovodního řádu budou průběžně docházet k jeho odstávkám. Veškeré informace
budou zveřejňovány průběžně na internetových stránkách obce tak v případě potřeb řešeny individuálně.
Dále zveřejňujeme předpokládaný harmonogram výstavby tak, jak byl projednán na posledním kontrolním
dnu.
Harmonogram výstavby:
Úsek mezi domy
od č.p. 4 – po č.p. 145, Rájecká
od č.p. 80 – po č.p. 4, kolem Jednoty
od č.p. 143 – po č.p. 96
od č.p. 96 – po č.p. 151
od č.p. 130 – po č.p. 151
Od dělňáku k hřišti
Od ObÚ na horní konec k č.p. 19
Od č.p. 71 – po č.p. 6
Od č.p. 42 – po č.p. 146
Od č.p. 30 - po hasič. zbrojnici
Od školky po č.p. 116
Od křižovatky k hřišti po č.p. 138
propojení Buček k dělnickému domu
Pícníky
Vodovod – Švábka, Pindula

Délka výstavby
8 týdnů
12 týdnů
9 týdnů
3 týdny
2 týdny
4 týdny
5 týdnů
5 týdnů
3 týdny
2 týdny
3 týdny
4 týdny
3 týdny
3 týdny
4 týdny

Začíná v týdnu
37
40
45
9/2010
51
12/2010
12/2010
42
52, 53, 09/2010
46
48
48
14/2010
15/2010
42 od 15.10.2009

Končí v týdnu
44
51
53
11/2010
52
15/2010
16/2010
46
47
50
54
16/2010
17/2010
45

Množí se dotazy , co se stane, když při budování kanalizace dojde k překopnutí stávajícího vedení splašků
případně povrchových vod, v těchto případech není nutné se v žádném případě obávat, že dotčená
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nemovitost nebude moci využívat sociální zařízení atd. Před zasypáním části realizovaného hlavního řádu
budou vždy opraveny překopnuté vedení splašků nebo povrchových vod. Samozřejmě, že v průběhu prací
může v takovýchto případech dojít k určitému omezení, ale není v našem ani v zájmu stavebních
společností výrazně Vás omezovat.
Další záležitostí je hromadné objednání materiálu ( potrubí atd.). Formuláře, do kterých uvedete své
požadavky, obdržíte v případě zájmu v okamžiku, kdy si budete na obecním úřadě osobně přebírat
dokumentaci potřebnou k realizaci Vaší přípojky splaškové kanalizace. V okamžiku, kdy bude tato
problematika aktuální budeme Vás včas informovat.
Při budování kanalizace na Švábce a Pinduli bude vyhrazen prostor pro parkování osobních vozidel v ulici
nad Jednotou a po dobu, kdy se do uvedených ulic nedostanou popeláři, zajistí stavební společnost
převezení plných popelnic na místo svozu a zpětný odvoz k Vašim nemovitostem. V případě, že máte na
dobu realizace kanalizace domluven dovoz stavebního materiálu, uhlí, dřeva apod. je nutné o této
skutečnosti informovat zástupce obecního úřadu a termín bude projednán se stavební společností.
V případě dotazů jsme Vám samozřejmě k dispozici a odpovědi na Vaše otázky Vám sdělíme,
zjistíme u zhotovitele stavby.

případně

Na internetových stránkách naší obce jsou průběžně zveřejňovány fotografie z průběhu stavby.
Dušan Stojan, Patrik Mikulášek

__________________________________________________________________________________
REKONSTRUKCE DĚLNICKÉHO DOMU:
I přes informace, které se po naší obci občas proslýchaly, se rekonstrukce Dělnického domu stala opravdu
skutečností. Práce byly zahájeny ihned po podpisu smlouvy s vítězem výběrového řízení, kterým se stala
společnost KOLOS s.r.o., Boskovice. Tato společnost již v naší obci realizovala výstavbu bytů v budově
obecního úřadu i její zastřešení. Průběžné informace z realizace rekonstrukce Dělnického domu naleznete
na internetových stránkách naší obce a také budou popsány v dalším čísle obecního zpravodaje. V současné
době je již téměř hotova obvodová zeď přístavby sociálního zařízení v zadní části objektu a vše je
připravena pro osazení vazby včetně střešní krytiny. Dále jsou prováděny demoliční práce v interiéru a
následně bude po částech probíhat rozebírání a následná rekonstrukce hlavní střechy, aby se vše podařilo
zvládnout za příznivého počasí, než udeří podzimní plískanice. Jak již to u rekonstrukce starých domů
bývá, ihned se zde objevily problémy, které byly celou dobu skryty, jako slabé základy sloupů u kterých
bylo projektováno nové schodiště do sklepa, Slabé nosníky nad současnými sociálkami, nedostatečné
izolace atd. Díky velmi operativnímu jednání projektantky, statika, stavebního dozoru, stavební firmy a
zástupce obce se našli řešení, která umožnila pokračovat ve stavbě, aniž by došlo k časovým ztrátám.
Také z rekonstrukce Dělnického domu jsou na internetových stránkách obce zveřejňovány fotografie.
Dušan Stojan, Patrik Mikulášek
______________________________________________________________________________
Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŽĎÁR – ČERVENEC – SRPEN 2009
Celou první polovinu července jsme se připravovali na Putovní pohár starosty obce v požárním útoku na naší
návsi a to 19.7.2009. Ještě celé ráno nám propršelo, nicméně v 11 hodin již panovalo sluneční počasí a tak
se celé odpoledne vydařilo. Poháru se zúčastnilo rekordních 35 družstev mužů a 13 družstev žen. Naše
ženy svůj požární útok nedokončily a muži se umístili celkově na 13 místě. Po vyhlášení výsledků nám
zahrála hudební skupina STYL. Myslím si, že se celá akce zdařila a tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří
byli nápomocni celé akci a rovněž patří poděkování všem sponzorům našeho poháru.
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Sobotní večer 1. července jsme provedli menší posezení s našimi občany za Dělnickým domem před jeho
rekonstrukcí a k tomu všemu nám hrála opět skupina STYL. Díky obzvlášť vydařenému počasí teklo pivo
proudem a panovala dobrá sousedská atmosféra.
Celý srpen jsme se podíleli na vyklízení Dělnického domu a na přípravách jeho rekonstrukce a dále jsme
pomáhali zbudovat „náhradní“ hospody na Obecním úřadě.
Souteže:
V září jsme se zúčastnili soutěže v Šošůvce, kde jsme obsadili 2.místo.
Následně ve Sloupu s celkovým umístěním na 3. místě a v Ostrově u Macochy, kde se naši žáci umístili na 4.
místě.
Našim mužům i ženám se letos vedlo střídavě oblačno, nicméně si myslím, že si to příští rok všechno
vynahradí.
Touto cestou bych chtěl poděkovat našim rozhodčím, kteří rozhodují na Velké ceně Blanenska a na
okresních i krajských akcích.
V druhé polovině října nás ještě čeká taktické cvičení okrsku Sloup a 31. října sběr železného šrotu po
obci.
Za SDH Žďár Zdeněk Musil - velitel
______________________________________________________________________________
STŘÍPEK Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Poznáváme svět
Ve středu 23. září se Žďárem rozléhalo typické, pronikavé , někomu možná husí kůži nahánějící, houkání
policejního auta.
Příčinou však nebyl žádný policejní zásah, jak se mohli někteří obyvatelé obce domnívat, to jen Policie
České republiky navštívila děti v naší mateřské škole , aby s nimi pobesedovala .
Zábavně laděné dopoledne začalo příjezdem dvou služebních aut na zahradu MŠ. To samo o sobě v dětech
vyvolalo trochu napětí a obav, zvláště, když se z jednoho vyhrnuli dva urostlí vlčáci spolu s psovody. Při
ukázce jejich výcviku sice všichni diváci skoro ani nedýchali, ale nakonec jsme zjistili , že jsou to vlastně
moc hodní pejsci, se kterými se dokonce můžeme i vyfotit, ale odvahu pohladit je neměl nikdo z nás.
Zato spolupráce s paní policistkou a panem policistou z druhého auta byl pro děti opravdový zážitek. Kdo
z vás dospělých se mohl například stát na chvíli skoro jedním z nich?
Samozřejmě ,že nejprve oba hosté v zajímavém rozhovoru upozornili děti na různá nebezpečí číhající na
ně ze všech stran. Dotkli se nejen problému her dětí venku ve spojení se silničním provozem, nebo při
styku s cizími lidmi, ale také je varovali před neznámými předměty, mrtvými zvířaty a injekčními
stříkačkami. Prověřili znalosti dětí z oblasti dopravy, hlavně mluvili o používání autosedaček pro bezpečnou
jízdu dětí v autě.
No a pak to začalo. Najednou byla policistů plná školní zahrada. Navlékání policejních vest i těch
neprůstřelných, nasazování čepic, foukání do balonků , poutání se pouty nebo dokonce potěžkávání
opravdické služební pistole nemělo konce. Zlatým hřebem mimořádného dopoledne byla prohlídka auta,
sezení v něm a zkouška funkčnosti zvukového zařízení, právě toho, které tak trošičku narušilo poklidné
dopoledne naší obce.
Po počátečním ostychu a respektu z uniforem našly děti brzy v jejích nositelích docela dobré kamarády a
se sladkým dárkem od nich v puse jim na cestu pěkně zamávaly.
Milada Nečasová, ředitelka MŠ
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KULTURA V NAŠÍ OBCI
V letošním roce byla uspořádána již druhá Žďárská pouť, která se konala poslední týden v měsíci srpnu.
Na zpestření žďárské ženy uspořádaly turnaj v malé kopané ( ženy proti mužům ). Tento zápas byl pojat
ryze komicky a na regule se opravdu nehledělo. Tímto bychom rádi chtěli poděkovat všem návštěvníkům za
podporu a hráčům a hráčkám za fair play výkony.
Na závěr shrnutí kulturních akcí pořádaných v naší obci v roce 2009:
21. února
14. března
12. dubna
30. dubna
1. května
30. května
25. června – 28. června
27. června
3. července
1. srpna
29. srpna
30. srpna
5. září

Masopust – pořádaný ČSŽ
Dětský karneval – pořádaný ČSŽ
Velikonoční zábava – pořádaná SDH Žďár
Pálení čarodějnic – pořádané 1. FC Žďár
Prvomájové posezení – pořádané SDH Žďár
Mezinárodní den dětí – pořádaný Obcí Žďár
2. ročník Vesnické výstavy
Pouťová taneční zábava – pořádaná pí Ševčíkovou G.
2. ročník Hurá prázdniny – pořádaný ČSŽ
Rozloučení s Dělnickým domem ( před rekonstrukcí ) – pořádané SDH Žďár
Fotbalové utkání „ženy proti mužům“ – pořádané ČSŽ
Žďárská pouť
Rybářská soutěž – pořádaná Ing. Josefem Martinkem

Růžena Straková
______________________________________________________________________________
ZASÍLÁNÍ INFORMAČNÍCH SMS ZPRÁV:
Zde bych rád poděkoval všem, kteří nám poskytli telefonní čísla svých mobilních telefonů, aby bylo možné
zasílat informační SMS zprávy. V případě, že máte zájem o příjem informačních zpráv tak nás
kontaktujte na tel. 737 237 237 nebo 724 311 313.
Patrik Mikulášek
______________________________________________________________________________
STARÉ KOUPALIŠTĚ
Považujeme za důležité Vás informovat, jak se má záležitost „Starého koupaliště“. V měsíci září oslovil
pan Zdeněk Živný zastupitelstvo obce s dotazem, za jakých podmínek by bylo možné pronajmout „Staré
koupaliště“. V té době již měl připraven návrh, co je zapotřebí udělat, aby okolí koupaliště prokouklo
k světu. Po odsouhlasení povinností a požadavků, které je nutné dodržet při správě vodní plochy, byla
dohodnuta nájemní smlouva. Současný vzhled „Starého koupaliště“ a blízkého okolí zajistil z převážné
většiny pan Živný z vlastních finančních prostředků. Obecní úřad pouze přispěl na část prací prováděné
těžkou technikou. Tímto chceme panu Živnému poděkovat za zájem a současně věříme, že jeho záměr
s vybudování oddychového areálu nejen pro příznivce rybaření a turistiky se vydaří.
zastupitelstvo obce

__________________________________________________________________________________
ŽÁDOST
Opakovaně si dovolíme požádat soukromé zemědělce hospodařící na pozemcích, které sousedí s obecními
pozemky, aby kamení, které vysbíraní na svém či pronajatém poli neshromažďovali na hranicích pozemků
případně neházeli ke stromům nebo dokonce do příkopů, které mají odvádět vodu. Svým konáním komplikují
údržbu travnatých ploch v majetku obce a nepřímo se podílejí na zvyšování nákladů na tuto údržbu ( servis
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techniky – ulámané nože atd. ) . Bohužel se budeme opakovat, ale jak se říká opakování je matkou
moudrosti. Stále je skutečností přejíždění a otáčení se zemědělské techniky při provádění prací na poli
( poničené cesty, vytahaný plevel a kamení na cestách ). Cesta slouží k příjezdu na pozemek a veškerá
činnost spojená s obděláváním pozemku se má odehrávat pouze na něm . Věříme, že se tyto nešvary stanou
brzy minulostí a každý se bude chovat na obecních pozemcích stejně jako na svých, když to sám od
ostatních také vyžaduje …
zastupitelstvo obce
______________________________________________________________________________
ZIMNÍ ÚDRŽBA V OBCI
Do začátku zimní údržby místních komunikací je snad ještě dost času, ale čas plyne velice rychle.
V souvislosti s budováním splaškové kanalizace bude zimní údržba probíhat dle technických možností.
Současně si Vás dovolíme požádat o větší toleranci v místech, kde se bude právě realizovat kanalizace a
všechny majitele vozidel, aby v průběhu zimního období a především v době provádění údržby parkovali své
plechové miláčky mimo místní komunikace.
zastupitelstvo obce děkuje za pochopení a vstřícnost
______________________________________________________________________________
TELEVIZE V NAŠÍ OBCI
Jak si jistě všichni všimli, od 5. do 9. 10.2009 u nás natáčela Česká televize Brno. Spousta aut a lidí tak na
5 dnů zaplnila jednu z našich ulic, kde se v domku č.p. 92 rodil film podle literárního scénáře Ireny
Pavlové, který chytne za srdíčko leckterého z nás. Dramaturgem filmu je Jiří Šimáček, produkční
Alexandra Burianová a režisérkou filmu je Olga Dabrowská.
Film má pracovní název „ALMA – štěně, které změnilo životy dvou lidí“. Hlavní hrdinkou je Marie (Tereza
Nvotová), dívka, která studuje konzervatoř, ale vinou nevyléčitelné oční nemoci, přichází postupně o zrak.
Aby měla život trochu snazší přijíždí se svou matkou do vesnice Radostín (náš Žďár), kde žije pan Nečas
(tuto roli ztvárnil charismatický Alois Švehlík, známý jako dabér Krokodýla Dundeeho a děti si ho jistě
pamatují jako mlynářského pantátu z pohádky Princezna ze mlejna). Pan Nečas je cvičitel psů pro
slabozraké a nevidomé. Tam se Marie, ne poprvé, potkává s jeho synem Fandou (Pavel Řezníček), který se
nedávno rozvedl s manželkou. Štěně, které pan Nečas pro Marii bude cvičit , svede tyto dva zraněné
osudem dohromady. Ale na to si budete muset zajít do kina. V některých záběrech určitě poznáte, i
některé z nás.

Alois Švehlík

Pavel Řezníček

Tereza Nvotová

Vladimíra Mikulášková
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