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Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává druhé číslo obecního zpravodaje v roce 2014.
______________________________________________________________________________
Pozvání na pouť
Vážení a drazí občané a farníci!
V tomto roce se bude konat již VII. žďárská pouť ke cti Panny Marie.
Uskuteční se v neděli 31. srpna 2014. 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)
______________________________________________________________________________
Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Žďár
1. května jsme pozvali naše spoluobčany na prvomájové posezení u hasičské zbrojnice. Pro naše občany
jsme točili pivo, limonádu a dále jsme udili klobásky, bůček a krkovičku. Počasí nám přálo, takže posezení
se zdařilo. Děkuji všem našim členům, kteří se zúčastnili brigády na přípravu této akce.
3. května se konalo první kolo požárního sportu na letišti v Petrovicích. Náš sbor reprezentovala tři
družstva. Jedno družstvo mužů nad 35 roků, které ve své kategorii zvítězilo a dvě družstva do 35 roků,
která taktéž obsadila první dvě místa. Děkuji všem za výbornou reprezentaci našeho sboru. Poté
následovala členská schůze sboru, kde jsme zhodnotili tyto závody a stanovili si cíle na další období. Dále
následovalo malé občerstvení. Zde chci také poděkovat našim rozhodčím, kteří rozhodují po soutěžích
v celém Jihomoravském kraji.
Nyní věnujeme veškeré přípravy na náš putovní pohár, který se uskuteční 13. července od 12:00 hodin na
naší asfaltové trati. Je to již 31. ročník našeho poháru. Tyto naše závody jsou zařazeny do seriálu „Velká
cena Blanenska“. Prosím všechny naše členy, aby byli nápomocni těchto závodů ve Žďáře. Žádám naše
občany, aby přišli povzbudit naše družstva a pak s námi posedět u hasičské zbrojnice. Opět bude večer
živá hudba.
Jak již jsem naznačoval v předchozím Zpravodaji, náš sbor oslaví v letošním roce 120 let trvání ve Žďáře.
Sbor byl založen roku 1894, tudíž letos oslaví 120. výročí založení. Oslavy jsme naplánovali na 22. a 23.
srpna 2014. V pátek 22. srpna se bude konat od 18:00 hodin v našem sále kulturního domu ve Žďáře
Výroční valná hromada našeho sboru, na které připomeneme 120 letou historii našeho sboru. V sobotu 23.
srpna budou oslavy pokračovat od 13:00 hodin tzv. mezipouličním pohárem na naší asfaltové trati před
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hasičskou zbrojnicí. Tento mezipouliční pohár se konal před mnoha lety u nového koupaliště. Chceme
navázat na toto klání v rámci oslav 120. výročí založení sboru. Možné spojit i dvě ulice dohromady např.
Švábka a Pindula. Poté bude následovat vyhodnocení a večer posezení u hasičské zbrojnice u dobrého piva
a specialit z udírny a živé hudby.
Chtěl bych popřát všem družstvům z jednotlivých ulic dobré výsledky a dobrou náladu s sebou. Prosím,
sestavte si družstva z vašich ulic, bude možno i lehce natrénovat.

Zdeněk Musil ml., jednatel SDH Žďár
______________________________________________________________________________
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
Ořez stromů
V průběhu měsíce května a června byly provedeny bezpečností a zdravotní řezy na stromech v majetku
obce. Jednalo se o první takový počin po mnoha letech, kdy došlo k údržbě vzrostlých stromů. Zásah byl
proveden v první etapě na celkem 12 stromech. Jednalo se o stromy podél cesty k ČOV, podél cesty na
Němčice v zahradě Mateřské školy a u křížku směrem na Petrovice. Předpokládáme, že druhá etapa
proběhne v podzimních měsících letošního roku nebo opět na přelomu jara a léta v příštím roce. Z rozpočtu
bylo na údržbu stromů v letošním roce vyčleněno cca 35 000,- Kč.
Likvidace ořezaných větví je prováděno zdarma, protože firma dále zpracovává získanou dřevní štěpku.
Bohužel než stačí ořezané větve zpracovat tak z větší části dostanou nožičky (kolečka). Je zvláštní, že
dobrovolně se k ořezu větví nebo keřů nikdo nemá, protože to je přece záležitostí obce, ale vytěžený
materiál už asi není majetek obce a je podle některých spoluobčanů volně k dispozici !!!!!!

Likvidace keřů
v návaznosti na ořez stromů je již částečně dokončena likvidace rozrostlých keřů podél místní komunikace
od areálu společnosti ZEMSPOL a.s. v Petrovicích k RD č.p. 151 a od křižovatky u „Starého koupaliště“
směrem na Němčice.

Oprava komunikace Švábka – Pindula
příprava projektové dokumentace na opravu místních komunikací Švábka a Pindula je v závěrečné fázi.
V současné době jsou k dispozici vyjádření dotčených orgánů a nyní jsou řešeny vlastnické vztahy pozemků
podél uvedených místních komunikací.

Termíny svozu velkoobjemového odpadu v roce 2014
23. – 24. srpna 2014

18. – 19. října 2014

Patrik Mikulášek
______________________________________________________________________________
Kulturní komise OÚ
V neděli 1. června jsme připravili ke Dni dětí zábavné odpoledne na hřišti v Bučkách. Všechny děti vzorně
dojely podle informace na plakátku na svých kolech, tříkolkách a odrážedlech. Své dovednosti si ověřily na
sedmi stanovištích se sladkou odměnou. Nakonec ještě dostaly barevné míče a občerstvení.
Děkujeme všem za účast a rodičům a prarodičům, kteří doprovodili své děti, za pomoc při zvládání úkolů.
Hedvika Růžičková
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____________________________________________________________________________
Výpadky v zásobování vodou
Jak jste jistě zaznamenali, došlo v naší obci opakovaně k výpadkům v zásobování vodou, které se více či
méně dotkly všech domácností v naší obci. Bohužel, uvedené výpadky byly zcela mimo kontrolu tak, aby se
daly občanům předem oznámit z obecního úřadu. Urgoval jsem VAS, a.s. pro přijmutí řešení, aby se
podobné situace neopakovaly. Níže je vyjádření VAS, a.s., které není nijak uspokojivé. Jediné pozitivum
vidím, že na přelomu roku 2014/15 má být vodojem Žďár zapojen do dálkového monitoringu tak, aby
porucha byla na centrálním dispečinku zjevná hned při jejím vzniku a ne až se zde v obci zjistí, že neteče
voda a vodárna má už třeba den poruchu.
Milan Smatana
„Vážený pane Smatano,
S dovolením tímto reaguji na Váš e-mail ze dne 5. 5. 2014, ve kterém žádáte o sdělení, jaká opatření
přijme naše společnost, aby nedocházelo k výpadkům dodávky vody v obci Žďár.
Úvodem musím konstatovat, že mě upřímně mrzí, že k Vámi popisovaným událostem došlo a věřte prosím,
že jsme se snažili učinit veškerá opatření, aby byla dodávka vody obnovena co nejdříve. Příčinou havárií
byla jednak bouřka, jednak podpětí v síti. V současné době probíhá kompletní rekonstrukce
elektroinstalace na objektu úpravny vody Žďár a elektroinstalace je napojena provizorně. Rekonstrukce
elektroinstalace na ÚV Žďár je nezbytně nutná, neboť tato je na konci životnosti. Investorem je Svazek
VaK Blansko, původní termín ukončení byl naplánován do 15. 7. 2014. Dodavatel (SKS Blansko) práce urychlí
tak, aby bylo dokončeno do 16. 5. 2014. V rámci dodávky prací má být objekt napojen na vodárenský
dispečink, což bohužel v současnosti není. Napojování vodárenských objektů na dispečink VAS je plně
v kompetenci vlastníka vodohospodářského majetku (Svazek, obce) a Svazek VaK Blansko se snaží v rámci
možností postupně napojovat na dispečink další objekty. Je v plánu například, koncem r. 2014, případně
začátkem r. 2015, napojení centrálního vodojemu VDJ Žďár.
Jako provozovatel obou objektů velmi oceňujeme, že se Svazek rozhodl přikročit k těmto akcím, které
povedou ke zlepšení plynulosti v zásobování vodou na skupinovém vodovodu Žďár – Němčice.
K možnosti přistavení cisterny jen sděluji, že její přistavení je časově náročnější, než obnovení dodávky
vody. Naše snaha je předejít těmto stavům a předejít výpadkům v dodávce, a to zejména výše uvedeným
napojováním objektů na dispečink.
Vážený pane Smatano, doufám, že jsem Vám všechny skutečnosti, které vedly k výpadkům dodávky vody
v obci Žďár objasnil. Pokud byste potřeboval další podrobnější informace či vysvětlení, samozřejmě se na
mě kdykoli obraťte.
Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem
Ing. Petr Fiala
ředitel VAS divize Boskovice“

____________________________________________________________________________
Uzavření knihovny
Obecní knihovna bude po dobu letních prázdnin uzavřena. Knihovna se pak znovu otevře na začátku září,
čtenáře budeme informovat formou hlášení.
Lenka Musilová
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