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Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává druhé číslo obecního zpravodaje v roce 2013.
______________________________________________________________________________
Aktualizace územního plánu obce Žďár
AVE atelier, který pro naši obec zpracovává nový územní plán obdržel vyhodnocení výsledků projednání
návrhu ÚP Žďár po společném jednání dotčených složek a bude nyní připravovat upravený návrh územního
plánu, který bude respektovat požadavky uvedené ve "Vyhodnocení" a následně bude předložen do řízení o
územním plánu.
Milan Smatana
______________________________________________________________________________
Pozvání na pouť
Vážení a drazí občané a farníci!
V tomto roce se bude konat již VI. žďárská pouť ke cti Panny Marie.
Uskuteční se v neděli 1. září 2013. V tento den bude u kaple na návsi sloužena mše svatá v 11:00 hodin:
Za živé a zemřelé občany a farníky obce Žďár a za poutníky.
Přijďte spolu se mnou poděkovat Pánu Bohu a Panně Marii za vše, co jsme dostali, načerpat vnitřní posilu
pro každodenní život a znovu si vyprosit další pomoc, ochranu, duchovní dary a milosti a požehnání pro své
bližní, pro sebe a zvlášť pro celou obec a farnost.
S přáním všeho dobrého a požehnáním pro všechny, srdečně všechny zve Váš duchovní správce a pastýř
R.D.Mgr. Miroslav Němeček, petrovický admin. (farář)
______________________________________________________________________________
Sbor dobrovolných hasičů Žďár
Jako již každoročně jsme pozvali naše občany na prvomájové posezení před hasičskou zbrojnicí. Akci jsme
zahájili po obědě ve 13 hodin. Všichni občané si chválili výborné uzeniny z udírny a dobré pivo z výčepu.
Akce se zdařila a i počasí nám trošku přálo. Děkujeme všem občanům, že s námi poseděli a také všem
hasičům, kteří pomohli v přípravě tohoto posezení.
4. května se konalo na letišti v Petrovicích první kolo požárního sportu. Naši nejmenší žáci obsadili 2. místo
a v kategorii mužů se nám podařilo vyhrát a postoupit do okresního kola v Blansku. Poté následovala od 14
hodin v Dělnickém domě členská schůze SDH Žďár. Chtěl bych poděkovat našim družstvům za vzornou
reprezentaci našeho sboru a současně chci poděkovat všem našim rozhodčím. Měli jsme ještě jedno
družstvo mužů do 35 let, tzv. tým snů, který obsadil 9. místo.
V měsíci červnu jsme provedli montáž nových vrat od firmy Trido u naší hasičské zbrojnice. Chtěl bych
poděkovat všem, kteří se brigádnicky zapojili při instalaci těchto nových vrat a samozřejmě obecnímu
úřadu za finanční pomoc.
Také bych chtěl poděkovat všem občanům za starý železný šrot, jehož sběr jsme provedli 8. května.
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Nyní probíhá Velká cena Blanenska v požárním útoku, na kterou naše ženy a muži jezdí, o výsledcích vás
budu informovat v dalším zpravodaji.
Nyní nás čeká velký úkol a to „Pohár“, který je také zařazen do seriálu Velké ceny Blanenska a to
21.7.2013 od 12 hodin na naší asfaltové trati na návsi. Zveme všechny občany, aby nás přišli podpořit a
posedět v podvečer u taneční zábavy. Děkujeme.
Naši žáci se také připravují na závody v rámci okresu a ještě jednou díky za vzornou reprezentaci na
okresním kole a jejich druhou příčku.
Zdeněk Musil, ml.

__________________________________________________________________________________
Kulturní komise OÚ
K Mezinárodnímu dni dětí jsme připravily zájezd dětí do ZOO v Brně. Počasí se jako by zázrakem
umoudřilo a celou cestu nám svítilo sluníčko. Děti v doprovodu maminek a babiček si prohlédly zvířátka a
měly možnost si i zasoutěžit. Soutěž jim připravila Podnikatelská pojišťovna a odměnou jim byly tašky
s drobnými dárky. S prohlídkou ZOO jsme byly spokojeni, je rozšířená nejen co do velikosti, ale přibylo
tam nových zvířat a atrakcí pro děti.
S myslivci „U starýho“ koupaliště se setkáme podle počasí v měsíci srpnu.
Kulturní komise
Co pro vás připravujeme
6. července - Hurá prázdniny – od 17 hodin za Dělnickým domem ve Žďáře.
Český svaz žen
______________________________________________________________________________
Žádosti o dotace
Naše obec uspěla se žádostí o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci „Programu rozvoje
venkova“ na komplexní rekonstrukci ústředního vytápění v naší Mateřské škole. Realizace této
rekonstrukce proběhne ve školce v průběhu nadcházejících prázdnin a budou při ní vyměněna veškerá
otopná tělesa, rozvody a bude instalován nový kotel a regulace. Cílem je na jedné straně zabezpečit dětem
lepší prostředí a na straně druhé uspořit náklady na energie.
Uzavření knihovny
Obecní knihovna bude po dobu letních prázdnin uzavřena. Knihovna se pak znovu otevře na začátku září,
čtenáře budeme informovat formou hlášení.
M. Smatana
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