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Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává první číslo zpravodaje v letoším roce, které je převážně věnováno výstavbě
splaškové kanalizace

PODĚKOVÁNÍ
Zpravodaj si dovolíme zahájit poděkováním Všem, kteří v průběhu dlouhé zimy prováděli úklid chodníků
před svým domem i přesto, že podle novely zákona má tuto povinnost obec.
POKRAČOVÁNÍ VÝSTAVBY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V OBCI
Nejdříve poděkování za trpělivost, kterou v rámci výstavby splaškové kanalizace projevujete a společně
doufejme, že zásadních problémů bude po zbytek stavby minimum.
Nyní již přejděme k bližším informacím o dalším pokračování výstavby splaškové kanalizace a to převážně
budování domovních přípojek.
Přílohou zpravodaje je společný dopis Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí, Vodárenské akciové
společnosti Boskovice a Obce Žďár, ve kterém je popsán postup realizace domovních přípojek splaškové
kanalizace.
Zde uvádíme několik důležitých informací jak postupovat při realizaci přípojky:
- postupovat dle zpracované projektové dokumentace, která Vám byla předána na obecním úřadě
- doporučujeme s realizací přípojky ( pokud je to možné ) počkat do doby než budou realizovány
přípojky od hlavního řádu k vašemu pozemku
- v případě, že hodláte realizovat přípojku v dřívější době než je uvedeno v dopise tak
doporučujeme následující: informovat o tomto záměru zástupce obce, ověřit osazení odbočky
z hlavního řádu ( aby nedošlo k problému s následným připojením ), dále postupovat dle
přiloženého dopisu
- v případě, že v průběhu realizace přípojky zjistíte, že z nějakého důvodu není možné
dodržel projektovou dokumentaci je nutné toto okamžitě řešit se zástupci obce
Způsoby realizace domovních přípojek:
a) kompletní realizaci svépomocí ( vykopání, zakoupení potrubí, položení, zasypání )
b) vykopání a následné zasypání svépomocí, dodávka a položení potrubí firmou
c) kompletní realizace firmou ( vykopání, dodávka a položení potrubí, zasypání )
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Seznam firem, u kterých je možné si objednat realizaci domovní přípojky včetně kompletní dodávky
materiálu:
VHS Brno a.s. , Vladimír Kubánek
tel. 732 599 379
H3 spol. s r.o. ,
tel. 739 593 434
Sekanina Josef, Ráječko
tel. 602 763 735
V případě, že budete mít zájem o realizaci celé domovní přípojky firmou tak doporučujeme se obrátit na
tu, která před Vaším domem realizovala hlavní řád včetně veřejné části Vaší přípojky. Informace, která
firma prováděla před Vaším domem realizaci hlavního řádu Vám rádi sdělíme.
Kdo z Vás bude mít zájem pouze o zakoupení potrubí kontaktujte p. Radislava Beránka tel. 606 717 923.
Upozornění – v případě, že Vás někdo osloví s nabídkou na realizaci domovní přípojky a bude se
odvolávat na spolupráci s firmou VHS Brno případně H3 spol. s r.o. neváhejte a tuto skutečnost si
prověřte na obecním úřadě případně na výše uvedených telefonní číslech.
Obec nemá možnost nákup a následný prodej materiálu zahrnout do účetnictví.
Opravy místních komunikací zahájí firmy v průběhu měsíce května.
Na obecním úřadě je možné si vyzvednout podepsané smlouvy se Svazkem vodovodů a kanalizací na
realizaci přípojky splaškové kanalizace.
V případě dotazu k výstavbě kanalizaci nebo stížnosti na chování firem provádějící kanalizaci neváhejte
kontaktovat obecní úřad. Výše uvedené informace budou také zveřejněny na internetových stránkách
obce, na kterých máte možnost v anketě ohodnotit jednotlivé firmy, které v naší obci pracují na výstavbě
kanalizace.
Na internetových stránkách naší obce jsou průběžně zveřejňovány fotografie z průběhu stavby.
Dušan Stojan, Patrik Mikulášek

__________________________________________________________________________________
REKONSTRUKCE DĚLNICKÉHO DOMU:
Do finále se krok po krůčku blíží také rekonstrukce Dělnického domu, která byla zahájena v září loňského
roku. Slavnostní otevření zrekonstruovaného Dělnického domu je plánováno na 28.8.2010, provoz
pohostinství bude zahájen okamžitě jak bude budova zkolaudována ( náš odhad je první polovina měsíce
července ).
Také z rekonstrukce Dělnického domu jsou na internetových stránkách obce zveřejňovány fotografie,
mimo jiné máte možnost vyjádřit Váš názor na rekonstrukci Dělnického domu v anketě, která je na našich
internetových stránkách.
Dušan Stojan, Patrik Mikulášek
______________________________________________________________________________
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ZASÍLÁNÍ INFORMAČNÍCH SMS ZPRÁV:
I nadále je možné se přihlásit k odběru informačních SMS zpráv. V případě, že máte zájem o příjem
informačních zpráv tak nás kontaktujte na tel. 737 237 237 nebo 724 311 313.
Patrik Mikulášek
______________________________________________________________________________
INFORMAČNÍ TABULE
Jednáme o umístění informační tabule v budově samoobsluhy, na které budou zveřejňovány informace
obecního úřadu ( nenahradí oficiální úřadní desku ) a to především pro občany, kteří pravidelně navštěvují
samoobsluhu, ale nemají přístup k internetovým stránkám obce případně nechodí kolem úřední desky.
Věříme, že se nám tento záměr podaří realizovat co nejdříve.
Patrik Mikulášek

INTERNETOVÉ STRÁNKY – NOVINKY ( www.ou-zdar.cz )
V nedávné době proběhla aktualizace redakčního systému, který využíváme pro zveřejňování informací na
internetu. Díky této změně máme možnost vkládat samostatně více informací o dění v obci a také využití
internetových stránek v rámci komunikace s Vámi občany. Novinkou je možnost zasílání Vašich otázek a
dotazů přímo z internetových stránek, které zde budou zveřejňovány včetně odpovědí. Dále připravujeme
možnost hlášení poruch na veřejném osvětlení s využitím internetových stránek. Samozřejmě přivítáme i
Vaše nápady či připomínky. V případě, že máte zájem o zasílání novinek z internetových stránek obce tak
máte možnost se k odběru zaregistrovat přímo na stránkách nebo napsat na mikulasek@ou-zdar.cz a
budete přidáni do seznamu.
Nesmíme zapomenout, že v rámci aktualizace redakčního systému byly uvedeny do provozu samostatné
internetové stránky naší Mateřské školy, kde chceme zveřejňovat informace nejen pro rodiče dětí školku
navštěvující, ale i pro ostatní občany nejenom naší obce ( http://skolka.ou-zdar.cz ). Sbor dobrovolných
hasičů v naší obci má také vlastní internetové stránky, o které se stará Miroslav Vintr a je možné je
shlédnout na adrese ( http://sdh.ou-zdar.cz ).
Patrik Mikulášek
TERMÍNY – VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
V níže uvedených termínech bude k hasičské zbrojnici přistaven kontejner pro velkoobjemový odpad. Na
termín budete upozornění také SMS a hlášením rozhlasu. Informační leták je také vyvěšen na úřední
desce a také na internetových stránkách.
Zde naspat termíny : 15.-18.dubna, 21.-23.května, 13.-15.srpna a 15.-17.října 2010
SBĚR ŽELEZNÉO ŠROTU
Sbor dobrovolných hasičů Žďár bude na území obce provádět sběr železného šrotu 29.5.2010 od 13:00
hodin.
V DALŠÍM ČÍSLE ZPRAVODAJE SE MIMO JINÉ DOČTETE:
- Informace z Mateřské školy
- Informace o plánech Obecního úřadu v roce 2010
- Kulturní akce plánované na rok 2010
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