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Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává první číslo obecního zpravodaje v roce 2013.
______________________________________________________________________________
Aktualizace územního plánu obce Žďár
Dne 14.2.2013 proběhlo na stavebním úřadu MÚ Blansku jednání dotčených složek nad prvním návrhem
územního plánu naší obce. Návrh ÚP je k nahlédnutí na našem obecním úřadě a je rovněž zveřejněn na
našich internetových stránkách.

Milan Smatana
______________________________________________________________________________
Sbor dobrovolných hasičů Žďár
Jak je již dlouhá léta tradicí, tak jsme k datu 25.12. pozvali všechny občany na Štěpánskou zábavu. Letos
nám opět k tanci zahrála kapela ARCUS. Všem občanům, kteří si zpestřili vánoční svátky návštěvou této
akce děkujeme.
Naše Výroční valná hromada se konala 5. ledna od 18:00 hodin v sále Dělnického domu. Zde jsme zhodnotili
uplynulý rok 2012 a stanovili úkoly a činnost na rok 2013. Po ukončení schůze následovalo malé občerstvení
a volná zábava. Děkujeme všem členům za jejich práci v uplynulém období.
Našich šest členů se zúčastnilo Výroční valné hromady okrsku Sloup, která se konala 2. února 2013 ve
Sloupu.
Naši členové se také zúčastnili ostatkového průvodu 9. února a následně byli nápomocni při pochovávání
basy v Dělnickém domě.
Členové zásahové jednotky SDH Žďár se zúčastnili školení zásahových jednotek našeho okrsku Sloup,
které se konalo 16.března 2013 u nás v Dělnickém domě. Školení prováděl pracovník Hasičského
záchranného sboru n.prap. Ruml.
Teď pár slov k našim nejmenším členům. Naše děti se nyní scházejí v počtu devíti členů. Je to nejnižší
možný počet, který je pro účast na soutěžích možný, což si myslíme, že je obrovská škoda. A nyní k jejich
činnosti, celou zimu se pravidelně scházejí v našem Dělnickém domě, kde hrají nejrůznější zábavné hry,
navštívily také kino v Blansku. Po zimě začne jarní příprava trénování na závody.
Ti větší, kteří reprezentují naši obec, tedy tým žen a mužů, také trénují přes zimu v Dělnickém domě. Tým
žen dostal po loňském úspěchu pozvánku na prestižní závody konané v rámci veletrhu požární techniky
Pyros na brněnském výstavišti. Začala již příprava na závody v seriálu Velké ceny Blanenska. Náš pohár se
opět uskuteční a to 21. července 2013. Naší mládeži i dospělým přejeme hodně úspěchu a výborné časy.
První závody nás čekají jako již tradičně první kolo požárního sportu okrsku Sloup na letišti v Petrovicích a
to 4. května 2013 od 8:00hodin.
Po prvním kole požárního sportu zveme všechny členy na valnou hromadu, která se uskuteční v odpoledních
hodinách v sále Dělnického domu. O upřesnění času zahájení budete ještě informováni rozhlasem. Poslední
informace bude patřit všem občanům. Jak je již první májový den několik desítek let zvykem, zveme
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všechny, kteří se rádi baví k posezení před hasičskou zbrojnici. Pivo, limo, pochoutky z udírny budou
samozřejmě zajištěny

J. Vybíhal, Z. Musil, ml.

__________________________________________________________________________________
Kulturní komise OÚ
Po masopustním průvodu a bujarém veselí po obci, které pořádá ČSŽ a jejich příznivci, jsme se jako
v loňském roce sešli na pochovávání basy v Dělnickém domě. Farář a ministranti probrali všechny události,
co se za celý rok ve vsi přihodily.
Plačky vše důstojně oplakaly a s basou jsme se společně všichni rozloučili. Nálada byla po celý večer
výborná a veselilo se až do půl noci. Sál byl do posledního místečka zaplněn místními i přespolními,
přestože se z důvodu nemoci kapelníka nekonala taneční zábava.
Letošní zima ne a ne se vzdát své vlády, ale v naší velikonoční dílničce v pátek 22. března, už to bylo cítit
jarem. Šikovné ruce děvčat pod vedením Mariky Zouharové, proměnily hromady vrbového proutí na
věnečky a pomlázky. U stolu s Vlaďkou Mikuláškovou, kde seděly především děti, se za její pomoci tvořili
zajíčci, kuřátka a prasátka. Naučili jsme se také ubrouskovou techniku na plátno.
Nakonec se vše vyrobené aranžovalo na věnečky, do košíků a květináčů. Nechyběla zde Hanka Kakáčová,
která nám vždy ochotně poradila.
Kulturní komise
Dětský karneval
V sobotu 2.3.2013 uspořádaly členky Českého svazu žen pro děti tradiční karneval. S dětmi
v nejrůznějších maskách pohádkových postaviček si zasoutěžili i jejich rodiče. Za snahu v soutěžích na ně
čekala sladká odměna. Celé odpoledne nám všem zpříjemnila hudební skupina „Festa“ Martina Musila. V sále
voněla káva, zákusky a panovala zde ta pravá karnevalová nálada. Děti si odnesly domů i výhry z tomboly.
Děkujeme všem sponzorům a dětem, jejich rodičům a prarodičům za velkou účast.
Český svaz žen
Co pro vás připravujeme
1.června - Den dětí
______________________________________________________________________________
Úklid sněhu v zimním období
Děkuji všem občanům, kteří se postarali o úklid sněhu a posypového materiálu z chodníků před jejich domy.
Stejně jako v předcházejících letech je objednáno strojní čistění místních komunikací po zimním období –
úklid bude proveden co nejdříve, jak dovolí počasí.

Milan Smatana
Rozpočet obce na rok 2013
Zastupitelstvo obce na svém zasedání, které se uskutečnilo 20.3.2013 schválilo rozpočet obce na rok
2013. Rozpočet je zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce.
Žádosti o dotace
Naše obec podala na Krajský úřad Jihomoravského kraje dvě žádosti o dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje. Jedna žádost byla podána v rámci „Programu rozvoje venkova“ na komplexní rekonstrukci
ústředního vytápění v Mateřské škole. Předmětem druhé žádosti je finanční podíl na nákup dopravního
automobilu pro zásahovou jednotku, který by nahradil stařičkou Avii. Rozhodnutí o podaných žádostech
očekáváme přibližně v červnu letošního roku.
Plánované opravy v roce 2013
a) Samozřejmostí je zajištění opravy výtluků na místních komunikacích (cesta na Němčice, pod
Dělnickým domem). Opravy zajistíme co možná nejdříve jak to umožní povětrnostní podmínky.
b) Oprava chodníku v horní části obce, která se díky nepříznivým povětrnostním podmínkám v loňském
roce již neuskutečnila, bude zahájena v druhé polovině měsíce dubna.
c) Oprava propadlé dešťové vpusti před prodejnou COOP bude provedena současně s opravou výše
uvedeného chodníku.
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d) V průběhu jarních měsíců se také pustíme do rekonstrukce venkovního schodiště před budovou
Obecního úřadu, které je v havarijním stavu.
e) Zastupitelstvo obce schválilo, že v letošním roce zajistíme opravu povrchu komunikace „Na Švábce“,
která čeká na opravu od vybudování splaškové kanalizace. V případě, že se tato oprava v letošním roce
podaří tak zůstane k řešení oprava komunikace „Na Pindule“.
Údržba zeleně v roce 2013
V průběhu roku 2013 se budeme stejně jako dva předcházející roky věnovat údržbě obecní zeleně. V rámci
údržby nebude jen prováděn pokos trávy, ale také se zaměříme na plochy zarostlé keři a ploch v okolí
místních komunikací.
Poplatky za odvoz odpadů v roce 2013
Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 7.11.2012 byly projednány poplatky za svoz komunálního
odpadu. Pro rok 2013 byly tyto poplatky stanoveny ve výši 470,- Kč za občana. Uvedený poplatek bude
hrazen občany, kteří v průběhu roku 2013 dosáhnou věku od 16 do 69 let. Stejně jako v roce 2012 je
poskytována sleva občanům, kteří v roce 2013 dosáhnou 70 let věku a více, tito budou platit 320,-Kč.
Občané, resp. děti do 15 let včetně budou hradit poplatek ve výši 420,- Kč. Poplatek pro chalupáře je
stanoven ve výši 470,- Kč za nemovitost.
Na pokrytí skutečných nákladů na svoz a likvidaci odpadu (komunální odpad, tříděný odpad, velkoobjemový
odpad a nebezpečný odpad) z naší obce je na každého občana z rozpočtu obce vynakládána částka ve výši
579,- Kč (celkové náklady na likvidaci odpadů v roce 2012 se blíží částce 235 000,- Kč). Obec tedy na
každého občana dále přispívá z rozpočtu částkou v rozmezí od 109,- do 259,- Kč dle výše jeho poplatku.
Výše poplatku je stanovena pouze na základě skutečných nákladů vynakládaných obcí na zajištění svozu
odpadu (komunální, nebezpečný, tříděný). V souladu s právní úpravou příslušných právních předpisů může
tato částka být stanovena až do výše 1 000,- Kč.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 je vyvěšena na úřední desce a internetových stránkách a samozřejmě k
nahlédnutí na obecním úřadě. Na internetových stránkách je také k dispozici formulář pro osvobození od
úhrady poplatku ( osvobozeny jsou osoby, které se v místě trvalého bydliště nezdržují déle jak 3 měsíce ).
Poplatek za psy v roce 2013
Poplatek za psy zůstává ve stejné výši jako v roce 2012. Tedy 150,- Kč za prvního psa a 100,- Kč za
každého dalšího.
Úhrada poplatků
Poplatky za komunální odpad nebo psa je možno uhradit buď v hotovosti v úředních hodinách na obecním
úřadě, nebo bezhotovostně na číslo účtu 189 105 9309/0800, jako variabilní symbol uveďte č.p./2013
(např. 130/2013 ). Dovolíme si Vás požádat, abyste při bezhotovostních platbách hradili samostatně
poplatek za odpad a samostatně poplatek za psa, identifikace plateb bude pro nás jednodušší – děkujeme.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodlo, že úhradu poplatku za komunální odpad je možné rozdělit
na dvě části. Splatnost první části do 30.3.2013 a druhé části nejpozději do 31.5.2013. Obecně platí, že
poplatky je nutné uhradit nejpozději do 31.5.2013.
P. Mikulášek
______________________________________________________________________________
Termíny svozu velkoobjemového odpadu
Na internetových stránkách obce a na vývěsce u samoobsluhy je vyvěšen letáček s termíny svozu
velkoobjemového odpadu v průběhu roku 2013. Kontejner bude jako tradičně přistaven před hasičskou
zbrojnicí v níže uvedených termínech :
6. – 7. dubna
22. – 23. června
24. – 25. srpna
19. – 20. října
Na letáčku je také uvedeno, co je považováno za velkoobjemový odpad.
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Svoz nebezpečného odpadu
Ve středu 17.4.2013 v době od 15:00 do 15:30 hodin proběhne svoz nebezpečných odpadů, elektrozařízení
a pneumatik, kontejner bude přistaven před Hasičskou zbrojnicí. Odpad odevzdávejte přímo pracovníkům
svozové společnosti.
Sběrný dvůr Veselice
V případě, že Vám výše uvedené termíny svozu velkoobjemového nebo nebezpečného odpadu nevyhovují je
možné využít služeb „Sběrného dvora ve Veselici“. Podrobné informace o provozu dvora naleznete na
internetových stránkách obce Vavřinec (www.vavrinec.cz). V současné době jednáme o další spolupráci
našich obcí v oblasti likvidace odpadů.
P. Mikulášek
______________________________________________________________________________
Mateřská škola
Zápis dětí do naší mateřské školy proběhne dne 22.4.2013 od 7,00 do 12,00 hod.
M. Smatana
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Dle sdělení E.ON Česká republika bude z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy –
rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 04.04.2013 od 07:30 do 16:00
Vypnutá oblast:
zástavba při hlavní silnici od Petrovic po domy č. 93 a 43
ulice souběžná s výše uvedenou silnicí od domů č. 44 a 138 po domy č. 158 a 141
ulice od domů č. 55 a 54 po domy č. 102, 143 a 130 včetně odbočujících ulic.
M. Smatana
Zprávy ze ZŠ Sloup
Alej z Moravského krasu bojuje o evropské zlato! Udělejte dobrou věc a podpořte strom z ČR! Další
informace najdete na www.zssloup.net.
Zakoupili jsme dva nové výukové programy. Jeden budou využívat žáci s poruchami učení; druhý je určen
pro hudební výchovu. Díky posíleným státním dotacím budeme moci letos pořídit také nové učebnice a
absolvovat akce dalšího vzdělávání pro učitele.
Žákům nabízíme přípravu na mezinárodní jazykové zkoušky včetně podílu na úhradě. Akci organizuje
universita v Cambridgi. Celoživotní certifikát má praktický význam pro získání dobře placeného místa a
mnozí zaměstnavatelé jej vyžadují ještě před nástupem do zaměstnání. Na letošní kolo, které bude
probíhat v červnu 2013, se připravuje deset žáků pod vedením Mgr. Ludmily Paděrové.
Hladina veřejného mínění byla rozvířena zprávami, že od září 2013 bude kromě výuky anglického jazyka
v základních školách povinný druhý cizí jazyk a některé učivo druhého stupně (zlomky, desetinná čísla) se
přesune na první stupeň. Všechny tyto změny bez komplikací fungují v ZŠ Sloup již několik let, takže se
není čeho obávat.
Zápis je úspěšně za námi. Do prvního ročníku jsme pro školní rok 2013/2014 zapsali celkem 41 dětí.
Třídními učiteli prvních tříd budou v příštím školním roce Mgr. Petra Bufková a Mgr. Pavel Borek.
V příštím školním roce budeme v prvních třídách učit děti psát jednodušším a modernějším školním písmem
Comenia script.
Po dvou letech přivítáme ve Sloupě naše přátele ze Srbska. Učitelé a žáci školy Osnovna škola Milutin i
Draginja Todorovič z Kragujevace přijedou koncem dubna.
Mgr. P. Dočekal, ředitel školy
Tříkrálová sbírka
Dne 5.1.2013 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity ČR. Celkem se ve Žďáře vybralo
10.803 Kč. Oblastní charita Blansko tímto děkuje všem dárcům, kteří přispěli koledníkům do jejich
pokladniček.
M. Smatana
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