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Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává první číslo obecního zpravodaje v roce 2014.
______________________________________________________________________________
Volby do Evropského parlamentu
Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 24/2014 Sb. Volby
do Evropského parlamentu konané na území České republiky. Volby se budou konat dne 23. května 2014 od
14 do 22 hodin a 24. května 2014 od 8 do 14 hodin. Obec Žďár má 1 volební okrsek, se sídlem Žďár č.p.
107 (Dělnický dům). Volby budou probíhat v přísálí Dělnického domu. Veškeré další podrobnosti budou
průběžně zveřejňovány na úřední desce.
Milan Smatana
______________________________________________________________________________
Zápis dětí do mateřské školy ve Žďáře
Ředitelka mateřské školy ve Žďáře v dohodě se zřizovatelem oznamují, že zápis dětí
k předškolnímu vzdělávání proběhne v pondělí 05.05. 2014 od 09.00 do 12.00 hodin v budově MŠ Žďár
Pokud bude u zápisu do MŠ podáno více žádostí o přijetí, než je stanovený počet míst v MŠ, rozhodne o
přijetí dítěte ředitelka MŠ ve správním řízení podle stanovených kritérií.
Přednostně budou přijímány děti podle těchto kritérií:
a) děti, které dosáhnou v období od 1.9.2014 do 31.8.2015 6 let věku (rok před zahájením povinné školní
docházky) s trvalým bydlištěm v obci Žďár
b) děti obvykle 3-6 leté s trvalým bydlištěm v obci Žďár, jejichž oba rodiče jsou zaměstnáni
c) děti obvykle 3-6 leté, které mají trvalé bydliště v obci Žďár
d) děti, které dosáhnou v období od 1.9.2014 do 31.8.2015 6 let věku ( rok před zahájením povinné školní
docházky) s trvalým bydlištěm mimo obec Žďár
e) sourozenci dětí docházejících do MŠ

Milan Smatana
______________________________________________________________________________
Nabídka pronájmu
Obec Žďár nabízí k pronájmu 1 místnost v budově obecního úřadu Žďár č. 5. Bližší informace je možné
obdržet osobně v úředních hodinách každé pondělí a středu od 17 do 19 hodin, popř. telefonicky na čísle
724 311 313.
Milan Smatana
______________________________________________________________________________
Sbor dobrovolných hasičů Žďár
Loňský rok jsme skončili jak již tradičně uzením masa pro naše občany před hasičskou zbrojnicí. Uzení
budeme provádět opět před Velikonocemi. Děkujeme občanům, že mají o naše speciality velký zájem.
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25. prosince jsme pozvali naše spoluobčany na naši Štěpánskou zábavu. K tanci a poslechu hrála hudební
skupina „ARCUS“.
11. ledna se uskutečnila Výroční valná hromada našeho sboru v sále Dělnického domu. Zde jsme zhodnotili
loňský rok 2013 a stanovili si úkoly a plán práce na letošní rok 2014. Naším hlavním úkolem, který jsme si
stanovili pro letošní rok je opět náš putovní pohár, který se bude konat 13. července. A velmi důležitý úkol
je naplánovat 120. Výročí založení našeho sboru. Oslavy se budou konat ve dnech 22. a 23. srpna letošního
roku. O průběhu oslav vás budu informovat v dalším Zpravodaji.
V nejbližším období plánujeme v měsíci dubnu opět uzení masa a sběr železného šrotu po obci. Opět jako
již tradičně pozveme naše spoluobčany na prvomájové posezení před hasičskou zbojnicí.
5. dubna se uskuteční školení zásahových jednotek celého našeho okrsku v našem sále Dělnického domu ve
Žďáře.
3. května se bude konat první kolo požárního sportu opět na letišti v Petrovicích.
Opět se budeme snažit vypomáhat našemu obecnímu úřadu při jeho akcích.

Zdeněk Musil ml., jednatel SDH Žďár

__________________________________________________________________________________
Kulturní komise OÚ
Jako každý rok pořádal ČSŽ a jejich příznivci masopustní veselí. Rej masek procházel obcí v bujarém
veselí za doprovodu harmoniky a bubnu, letos i za velmi pěkného počasí.
Večer se konala taneční zábava s tradičním programem „Pochovávání basy“.
Pohřební průvod prošel Dělnickým domem za doprovodu smuteční hudby. V posledním rozloučení s naší
milovanou paní Basou Masopustovou farář a ministranti za bouřlivého potlesku probrali všechny události
loňského roku.
Věříme, že se všichni dobře bavili a nikoho jsme tím neurazili. Těšíme se na příští rok.
Připravujeme : 1. červen – Den dětí
___________________________________________________________________________
Kontejner na textil
S firmou Revenge byla podepsána smlouva o umístění kontejneru na textil v naší obci. Kontejner naleznete
u nádob na tříděný odpad vedle obchodu COOP.
Do kontejneru patří:
VEŠKERÉ ODĚVY, BOTY, HRAČKY (MĚKKÉ, TVRDÉ), KABELKY, BYTOVÝ TEXTIL,
PROSTĚRADLA, PŘIKRÝVKY, POVLEČENÍ ATD.
Do kontejneru nepatří:
MOKRÉ, PLESNIVÉ, ZNEČIŠTĚNÉ ZEMINOU A ROPNÝMI LÁTKAMI, PRŮMYSLOVÉ
USTŘIŽKY LÁTEK
Společnost REVENGE a.s. touto službou tak nabízí cestu dobrovolné spolupráce každému občanovi, jak se
podílet na snižování dopadového znečištění našeho okolí a to bez dodatečných finančních požadavků na
veřejné rozpočty. Není již nutné tento druh materiálu spalovat ve spalovnách nebo ho ukládat na
skládkách. Odevzdáním Vašeho nepotřebného oblečení do sběrných kontejnerů dáváte svému šatstvu
druhý život. Každý den se v moderním, třídícím závodě v Boskovicích zabývá 150 lidí v trvalém pracovním
poměru tříděním a zpracováním šatstva i bot, a dalších přibližně 100 míst je navázáno v partnerských
organizacích. Měsíčně se zpracuje 500 až 600 tun. Z této hromady se podaří větší část oblečení
zachránit, tak aby mohlo posloužit svému původnímu účelu, zbývající třetina se zpracuje pro průmyslové
využití. Poměrně malý zbytek je zatím odpad, který se energeticky zhodnocuje. Přirozenou součástí práce
s oděvy je i využívání takto sesbíraného oblečení v neziskových projektech se společnostmi jako jsou:
ADRA, SOS TEXTIL OLOMOUC, MOMENT OSTRAVA, ČČK a další.
Milan Smatana
______________________________________________________________________________
Tříkrálová sbírka 2014
V celé České republice proběhla v první polovině ledna 2014 Tříkrálová sbírka, pod záštitou Charity ČR.
V naší obci se sbírka uskutečnila dne 4.1. 2014 a celkem se ve Žďáře vybralo 9941,-Kč. Oblastní charita
Blansko tímto děkuje všem dárcům, kteří přispěli koledníkům do jejich pokladniček.
Milan Smatana
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Schválení rozpočtu obce
Zastupitelstvo obce na svém zasedání 26. Března 2014 schválilo rozpočet obce na rok 2014. Rozpočet byl
schválen jako vyrovnaný ve výši 4 130 600,- Kč. Jednou z nejdůležitějších výdajových položek letošního
rozpočtu je zajištění opravy místní komunikace (Švábka a Pindula). V současné době je zpracovávána
projektová dokumentace pro stavební povolení. Zda budou opraveny obě komunikace současně rozhodne
celková nabídková cena, která vzejde z výběrového řízení.
Patrik Mikulášek

Veřejné osvětlení v obci
V měsíci březnu byla dokončena pasportizace veřejného osvětlení v naší obci. V rámci pasportizace byly
zaměřeny jednotlivé lampy včetně podrobnějšího popisu. Co se týká veřejného osvětlení, tak bylo
zastupitelstvem obce na posledním zasedání rozhodnuto o přípravě rozšíření veřejného osvětlení v obci.
Jedná se o celkem tři lokality a) rozšíření o jednu lampu u RD č.p. 143, b) rozšíření podél uvažovaného
chodníku na obec Petrovice a c) rozšíření v součinnosti s vedením kabelu NN od RD č.p. 151 směr na
Petrovice. Všechny tři lokality, kde by se mělo rozšiřovat veřejné osvětlení, je vazba na plánovanou
výstavbu RD. Co se týká stávajícího veřejného osvětlení, tak dochází k postupnému obnovování
jednotlivých lamp. Výměna je prováděna v případech, kdy se cena opravy blíží k pořizovací ceně nové lampy.
Patrik Mikulášek

Chodník na Petrovice
Byla zahájena příprava zpracování projektové dokumentace na prodloužení chodníku směrem na obec
Petrovice. Co se týká případné realizace chodníku, tak neuvažujeme o realizaci v letošním roce.
Patrik Mikulášek
Ořez stromů – bezpečností řezy
Zastupitelstvo obce rozhodlo pokračovat v údržbě stromů, které jsou v majetku obce. V průběhu měsíce
dubna budou provedeny bezpečností řezy na cca 10 stromech, bude se jednat o první etapu, která
navazuje na loňské ošetření nově vysazených stromů a dokončení pasportizace stromů v majetku obce.
Jedná se o některé stromy podél komunikace na Němčice a dále stromy podél komunikace k ČOV.
Provedením bezpečnostních, respektive zdravotních, řezů bude zajištěna větší bezpečnost – např.
zamezení padaní suchých větví. Pasport stromů v majetku obce naleznete na internetových stránkách
www.stromypodkontrolou.cz .
Patrik Mikulášek

Sběrný dvůr - Veselice
S příchodem jara opět připomínáme možnost ukládání odpadů do „Sběrného dvora“ ve Veselici. Otevírací
doba je středa od 9-14 hod., pátek od 13-18 hod. a v sobotu od 9-12 hod. Více informací na
www.vavrinec.cz. V případě, že jste hradili poplatek za komunální odpad přes bankovní účet můžete si
potvrzení o úhradě vyzvednout na obecním úřadě (potvrzení od Vás může být vyžadováno při ukládání
odpadu ve sběrném dvoře).
Patrik Mikulášek
Termíny svozu velkoobjemového odpadu v roce 2014
5. – 6. dubna 2014
21. – 22. června 2014
23. – 24. srpna 2014
18. – 19. října 2014
Patrik Mikulášek
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