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Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává třetí číslo obecního zpravodaje v roce 2013.
______________________________________________________________________________
Aktualizace územního plánu obce Žďár - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního
plánu Žďár
Veřejné projednání se uskuteční v úterý 1.10. 2013 v 17 hodin v budově Dělnického domu ve Žďáře za
účasti zpracovatele – Atelier A.VE Brno, jehož zástupce provede odborný výklad. Oznámení o veřejném
projednání včetně dalších detailů je vyvěšeno na úřední desce. Vlastní návrh je k dispozici na našem
obecním úřadu, resp. na internetových stránkách obce www.ou-zdar.cz v sekci Územní plán.

Milan Smatana
______________________________________________________________________________
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 266/2013 Sb.,
s datem rozeslání dne 28. srpna 2013, volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na dny
25. a 26 října 2013. Naše obec má 1 volební okrsek a volby se budou konat v přísálí Dělnického domu v
pátek 25. 10. 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 26.10. 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Milan Smatana
______________________________________________________________________________
Sbor dobrovolných hasičů Žďár
Jak jsem vás již informoval v minulém zpravodaji, čekal nás stěžejní úkol, a to putovní pohár v požárním
útoku a pohár starosty obce Žďár. Letos je to již jubilejní třicátý ročník, který se konal 21. července
2013. Naše závody v požárním útoku jsou zařazeny do seriálu „Kvasar Cup Velká cena Blanenska.“ V ženské
kategorii se zúčastnilo třináct družstev. Našim ženám se příliš nedařilo a obsadily 12. místo. V kategorii
žen vyhrály ženy ze Šošůvky. V kategorii mužské závodilo 27 družstev. Naši muži obsadili 11. místo. Vyhráli
muži ze Žernovníku. Po závěrečném vyhlášení výsledků následoval taneční večer se skupinou „Trio – Kent.“
Děkujeme všem našim občanům, kteří přišli fandit našim týmům a následně s námi poseděli při tanečním
večeru před naší hasičskou zbrojnicí. Dále bych chtěl poděkovat našim sponzorům, bez kterých bychom
tyto závody nemohli realizovat. A v neposlední řadě bych chtěl poděkovat všem členům našeho sboru, kteří
pomohli při brigádě na přípravu těchto závodů a těm, kteří prodávali ve stáncích s občerstvením. O
celkových výsledcích Velké ceny Blanenska v požárním útoku vás budu informovat v dalším zpravodaji.
Na přelomu měsíce srpna a září jsme připravili naši stařičkou Avii na technickou prohlídku a emisi. Rok od
roku je tento úkol těžší a těžší, protože rok výroby našeho auta je 1987, to znamená, že má 26 let.
Nicméně jsme prošli a můžeme zase celý rok jezdit.
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Trošičku nám pokulhává naše mládež z důvodu nedostatku dětí. Náš sbor se musí nad touto situací
zamyslet, aby mohlo v budoucnosti vše pokračovat tak jako v minulosti až dodnes.
V podzimních měsících se chceme zaměřit na úklid půdy v naší hasičské zbrojnici. Prostě udělat takový
generální úklid půdy.
Během léta jsme navštívili naše členy, kteří oslavili svá životní jubilea a předali jim věcné dary a poděkovali
jsme jim za obětavou práci v našem sboru.
Jistě jste si všimli změny v naší hasičské zbrojnici, a to nových vrat od firmy Trido. Taktéž děkuji našim
členům, kteří se podíleli při této výměně starých železných vrat za nová a samozřejmě našemu obecnímu
úřadu za jejich finanční přispění.

Za SDH Žďár jednatel Musil Zdeněk ml.

__________________________________________________________________________________
Co pro vás připravujeme
Kulturní komise OÚ
Vítání občánků
6.11. 2013 - zájezd do divadla na muzikál „ My Fair Lady (ze Zelňáku)
30.11. 2013 - rozsvěcení vánočního stromu na návsi
Český svaz žen
Podzimní bál – 19.10.2013

Rekonstrukce vytápění – Mateřská škola
V minulém čísle obecního zpravodaje jsme Vás informovali o připravované rekonstrukci ústředního
vytápění v Mateřské škole. Rekonstrukce byla zahájena ihned s počátkem letních prázdnin a dokončena
během měsíce července tj. ve velice krátkém termínu. Součástí rekonstrukce byla kompletní výměna
rozvodů, topných těles, kotle a regulace vytápění (termohlavice, centrální regulace). Po dokončení samotné
rekonstrukce bylo nutné provést nejnutnější opravy vnitřních omítek a podlahových krytin. V šatně a
jídelně byla provedena kompletní výměna podlahové krytiny v herně a ložnici byla provedena oprava
koberce. Před zahájením školního roku 2013/2014 byly zakoupeny nové lavičky do šatny a jídelny a dále
doplněny žaluzie v herně. Celkové náklady na rekonstrukci vytápění a následných oprav jsou celkem
487 077,- Kč z této částky obdrží obec 140 000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje. Na závěr patří
poděkování za rychlou a bezproblémovou realizaci rekonstrukce vytápění nejen jednotlivých dodavatelům,
kteří se na rekonstrukci podíleli, ale také členům SDH a zastupitelstva obce za pomoc. Samozřejmě
nesmíme opomenout velký kus práce, který odvedli zaměstnanci školky v rámci komplexního úklidu celé
budovy včetně přípravy na nový školní rok. Ještě jednou všem děkujeme. Fotografie z průběhu
rekonstrukce jsou umístěny na internetových stránkách školky.
Zahájení nového školního roku
Nový školní rok 2013/2014 byl v naší Mateřské škole zahájen 2.září v počtu 28 dětí což je maximální
kapacita školky. Po předcházejících dvou letech, kdy docházelo do školky 14 dětí, jsme rádi, že školka je
nyní plně obsazena. Dělá nám to radost nejen z důvodu zachování provozu Mateřské školy, ale také ve
vazbě na obecní rozpočet, ze kterého nebude nutné přispívat na mzdové náklady, protože jsou v případě
plného stavu kryty ze státního rozpočtu (pokud není školka plně obsazena tak finanční prostředky na mzdy
jsou kráceny a musí je dotovat zřizovatel tj. v našem případě obec). Naši školku navštěvují děti nejen ze
Žďáru (16 dětí), ale také ze sousedních obcí: Kuničky (7 dětí), Karolín (3 děti), Sloup (1 dítě), Petrovice (1
dítě).
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Výběrové řízení – ředitelka školky
Na základě výběrového řízení na obsazení místa ředitelky Mateřské školky bylo v srpnu zřizovatelem
rozhodnuto o obsazení místa ředitelky Mateřské školy od 1.1.2014. Do funkce ředitelky od ledna 2014 byla
jmenována paní Michaela Zemánková. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že paní Zemánková nastoupí do
Mateřské školy již od 1.12.2013 jako učitelka, aby se seznámila s provozem naší Mateřské školy. Stávající
ředitelka paní Nečasová odchází po mnoha letech, kdy vedla školku k 31.12.2013 do důchodu.
Internetové stránky Mateřské školky
S novým školním rokem byly spuštěny nové internetové stránky Mateřské školy, které nově naleznete na
adrese www.skolkazdar.cz . Doufáme, že stránky poskytnou informace především rodičům našich žáčků, ale
nejen jim.

Porucha dešťové kanalizace
Před letními prázdninami dokončila společnost DEAS Boskovice opravu propadlé dešťové vpusti před
prodejnou COOP. Součástí této opravy bylo přeložení několika obrub a dlažby na chodníku a oprava
komunikace kolem vpusti. Koncem měsíce srpna se poblíž opraveného místa z důvodu poruchy dešťové
kanalizaci propadla vozovka. Oprava této poruchy byla objednána u Vodárenské společnosti Boskovice,
v současné době zbývá provést jen konečnou opravu krytu vozovky.

Rekonstrukce schodiště - budova obecního úřadu
Většina z Vás si jistě povšimla nového schodiště budovy obecního úřadu dokončeného v červenci. Původní
schodiště bylo v katastrofálním stavu a oprava nebo rekonstrukce byla již nevyhnutelná. Konečné
rozhodnutí padlo na celkovou rekonstrukci, která spočívala v demolici původního schodiště včetně zrušení
venkovního vchodu do suterénu budovy. Následovalo provedení izolace proti spodní vodě a odvedení vody
od budovy. Opravou prošlo také vedení dešťových vod, která s větší části zatékala pod budovu. Konečná
fáze rekonstrukce byla samotná montáž nosné konstrukce schodiště. Celkové náklady dosáhly částky
257 152,- Kč. Fotografie z průběhu rekonstrukce jsou na internetových stránkách.

Likvidace odpadů
S potěšením můžeme konstatovat, že občané naší obce využívají sběrný dvůr ve Veselici. Přes sběrný dvůr
probíhá také likvidace velkoobjemového odpadu, který ukládáte do kontejnerů přistavovaných k hasičské
zbrojnici. V letošním roce bude kontejner přistaven ještě 19. – 20.10. 2013. Díky této spolupráci s obcí
Vavřinec se nám daří snižovat náklady nejen na samotné uložení odpadu, ale také na dopravu. V současné
době řešíme spolupráci v oblasti nebezpečných odpadů apod., které by bylo možné také likvidovat přes
sběrný dvůr ve Veselici, který má být vybaven vozidlem pro svoz těchto odpadů. Stávající způsob likvidace
nebezpečného odpadu včetně dopravy je zpoplatněn.
Co se týká tříděného odpadu (sklo, plasty, papír) se podařilo zvolit vhodný počet kontejnerů resp. upravit
interval svozu jednotlivých odpadů a již v takové míře nedochází k hromadění odpadů u kontejnerů (u
prodejny COOP).
Intervaly svozu: plasty 1x týdně (tři kontejnery), papír 2x měsíčně (dva kontejnery), sklo 2x měsíčně (dva
kontejnery). V případě, že si nejste jisti, zda je možné určitý druh odpadu uložit do kontejnerů na
tříděný odpad tak nás kontaktujte a najdeme vhodné řešení pro uložení odpadu, aby nezůstával neodvezen
u kontejnerů (např. tabulové sklo se ukládá do kontejneru na barevné sklo, autoskla, bezpečností skla se
likvidují v rámci běžného komunálního odpadu). Bohužel se objevují i takové případy, že do kontejneru na
papír je vysypán běžný komunální odpad.
Údržba obecní zeleně – travních porostů
Dále se v našem zpravodaji budeme několika řádky věnovat zajištění údržby travnatých ploch v majetku
obce, na kterých je zajišťována v průběhu roku průběžná údržba. Některé plochy jsou udržovány
pravidelně např. 2-3 měsíčně a jiné plochy udržujeme 1-2 ročně. Naší společnou snahou je udržovat co
nejvíce ploch v takovém stavu, aby nedocházelo k zarůstání plevelem, tato snaha se nám ne vždy daří. Jen
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pro zajímavost tak v současné době je udržováno 28 800 m2 travnatých ploch, které jsou udržovány malou
technikou (rider, křovinořez). Údržbu výše uvedených ploch zajišťují v posledních dvou letech převážně
Novotný Ladislav ml. a Ševčík Petr, kterým patří poděkování. Dále je udržováno několik tisíc m2 ploch
kolem komunikací pomocí traktoru s nesenou sekačkou. V některém dalším čísle obecního zpravodaje budou
uvedeny informace k problematice stromů v majetku obce.
Patrik Mikulášek
_____________________________________________________________________________
Nabídka pečovatelské služby - Místní sociální služby, o.p.s.
Místní sociální služby, obecně prospěšná společnost, je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
V Jihomoravském kraji poskytujeme terénní pečovatelskou službu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost
kvůli věku (starší 65 let), chronickému onemocnění nebo zdravotnímu postižení (od 19 let věku) a jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Naší snahou je poskytovat podporu a pomoc klientům tak, aby
co nejdéle mohli setrvat v optimální psychické a fyzické pohodě doma a žít život mezi svými blízkými a
přáteli. Základem naší činnosti je důsledné naplňování individuálních potřeb, přání a představ klientů, kteří
si vybrali pečovatelskou službu obecně prospěšné společnosti Místní sociální služby.
Klientům pomáháme s péčí o vlastní osobu, s vytvořením podmínek pro vaření, s donáškou a servírováním
jídla, oblékáním, osobní hygienou, péčí o vlasy a nehty, úklidem, praním, žehlením, nákupy atd.
Samozřejmostí je doprovod klienta k lékaři, na úřad, na poštu či do knihovny, kde mu poskytneme pomoc a
podporu při vyřizování všech nezbytností.
Pečovatelskou službu poskytujeme v každé obci v pracovní dny od 7.00 do 20.00 hodin. V rámci
transparentnosti výběru úhrady účtujeme výkon úkonů po minutách!
Pro potřeby nejenom našich klientů jsme zřídili bezplatnou telefonní linku, tzv. Stříbrné sluchátko 800 888 365, kde naši operátoři pomohou s vyřízením všech potřeb a přání volajících. Našim klientům
nabízíme další podpůrné služby.
Veškeré informace o Místních sociálních službách najdete na adrese www.mssluzby.cz nebo na bezplatné
telefonní lince 800 888 722.
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