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Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává třetí číslo obecního zpravodaje v roce 2014.
______________________________________________________________________________
Volby do zastupitelstva obce
Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím podle § 3 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských
obvodů a městských částí ve statutárních městech a stanovil dny jejich konání na pátek 10. října a sobotu
11. října 2014. Obec Žďár má 1 volební okrsek, se sídlem Žďár č.p. 107 (Dělnický dům). Volby budou
probíhat v přísálí Dělnického domu dne 10.10. 2014 od 14 do 22 hodin a 11.10. 2014 od 8 do 14 hodin.
Milan Smatana
______________________________________________________________________________
Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Žďár
Jak již jsem vás informoval v minulém čísle Žďárského zpravodaje, čekaly nás o prázdninách dvě velké
akce, a to putovní pohár, který se konal 13.července a v měsíci srpnu oslavy 120. výročí založení našeho
Sboru dobrovolných hasičů ve Žďáře. Nyní si připomeňme obě události.
Náš putovní pohár se konal již po jednatřicáté. Naše závody v požárním útoku jsou zařazeny do seriálu
„Kvasar Capu Velká cena Blanenska.“ Jak již jsem zmiňoval, tyto závody jsme naplánovali na 13.července.
Našeho poháru se zúčastnilo třicet družstev mužů a třináct družstev žen. V pravé poledne jsme rozběhli
závody v kategorii žen a po úpravě trati nás čekala mužská kategorie. Připomeňme si výsledky. V kategorii
ženy se na prvním místě umístily ženy ze Šošůvky, na druhém místě byly ženy z Němčic a třetí příčka
patřila ženám z Černé Hory. Naše žďárská děvčata šla mimo soutěž a svůj útok nedokončila. V kategorii
mužů zvítězilo družstvo mužů z Jabloňan, na druhém místě skončili muži z Chrastavce a bronzovou příčku
obsadili muži z Hlubokého. Naši žďárští muži skončili na pěkném šestém místě. Po ukončení požárních
útoků následovalo vyhlášení výsledků. Vítězná družstva jak v kategorii mužů, tak i v kategorii žen obdržela
finanční i věcné dary. Po tomto slavnostním vyhlášení výsledků jsme pozvali všechna družstva a žďárské
občany na taneční večer s kapelou „Trio – Kent“ před hasičskou zbrojnici. Po celý den jsme zajišťovali
bohaté občerstvení.
Dovolte mi, abych poděkoval všem sponzorům našeho putovního poháru. Dále chci poděkovat všem členům
našeho sboru, kteří byli nápomocni na této zdařilé akci. Samozřejmě poděkování našemu obecnímu úřadu
Žďár.
V pondělí jsme prováděli úklid po těchto závodech a začala příprava na oslavy 120 let výročí založení
našeho sboru. Tyto oslavy jsme naplánovali na pátek 22.srpna a sobotu 23.srpna. V pátek 22.srpna se od
18,00 hodin konala Výroční valná hromada našeho SDH ve Žďáře a to v sále našeho Dělnického domu. Na
této Výroční valné hromadě jsme si připomněli historii 120 let trvání našeho sboru a samozřejmě i
současnost. Náš sbor byl založen v roce 1894, čili letos slaví 120 let. Po předání vyznamenání následovala
diskuze, slavnostní večer a volná zábava. Výroční valnou hromadu navštívili i zástupci z okolních sborů
našeho okrsku.
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V sobotu 23.srpna jsme pokračovali v oslavách a to tzv. mezipouličním pohárem. Pamětníci si pamatují, že
tato akce se konala před mnoha lety u nového koupaliště. Každá ulice si sestavila svoje družstvo a
provádělo svůj požární útok. Začali jsme v sobotu 23.srpna 2014 slavnostním nástupem všech družstev od
13,00 hodin. K velké spokojenosti se sešlo 11 družstev z celé naší obce, a to ulice Švábka, Náves, Spodní
konec, Pindula, Nová ulice, Petrovské naplaveniny, Bučky, Rájecká, Žďárská elita, Sporťáci a samostatně
náš starosta sboru. Řekli jsme si pravidla a šli na to. Všech jedenáct družstev podalo perfektní výkony.
Než nám každé družstvo předvedlo svůj požární útok, proběhla kvalitní příprava nářadí a každý člen
družstva dostal trošku ohnivé vody. Zvítězilo družstvo Bučky, na druhém místě Petrovské naplaveniny a
třetí byl Spodní konec. Po závěrečném nástupu, na kterém každé družstvo obdrželo věcnou cenu,
následoval taneční večer před hasičskou zbrojnicí. Dalším velkým okamžikem bylo představení nového
hasičského auta, které vystřídá naši stařičkou Avii. Podrobně o novém hasičském autě vás budu
informovat v příštím zpravodaji. Během celého dne i večera bylo přichystáno bohaté občerstvení. Děkuji
všem našim členům, kteří byli nápomocni během oslav 120 let výročí založení sboru. Myslím si, že jsme
důstojně oslavili 120 let trvání našeho sboru a samozřejmě poděkování všem družstvům celé naší obce.
Je zapotřebí v dnešní uspěchané době chvíli vydechnout, posedět a pobavit se s přáteli, něco vypít i
dobrého sníst a zatancovat si.
Zdeněk Musil ml., jednatel SDH Žďár
______________________________________________________________________________
Rekonstrukce vodovodu a chodníků
V průběhu měsíce září se na naši obec obrátil zástupce Vodárenské a.s. Boskovice s informací, že mají
zájem zahájit několik let plánovanou výměnu vodovodního řadu v naší obci. Z několika variant byl po
vzájemné dohodě zvolen úsek začínající pod areálem společnosti Zemspol a.s. a končící na hřišti v Bučkách.
Předpoklad je přeložka stávajícího vedení a současně položení druhého vedení, které bude do budoucna
sloužit jako hlavní vedení pro obec Petrovice. Zahájení stavebních prací je závislé od přípravy podkladů,
které musí Vodárenská a.s. Boskovice zpracovat a předložit příslušným úřadům. Předpoklad je, že stavební
práce budou provedeny v průběhu zimního období. V okamžiku, kdy budou k dispozici další informace tak je
obratem předáme občanům, kterých se výměna vodovodního řadu dotkne. Hlavním úkolem zastupitelstva
obce bude co nejrychlejší oprava komunikací a chodníků dotčených stavbou.
Patrik Mikulášek
______________________________________________________________________________
Kulturní komise OÚ
Během čtyřletého volebního období Kulturní komise OÚ uspořádala celkem 31 akcí. Každoročně pochování
basy, pro děti oslavu MDD, rozsvěcení vánočního stromu, vítání občánků, dále pak velikonoční dílničku,
přednášky, zájezd do divadla, posezení u koupaliště i divadelní představení v obci. Chtěla bych touto
cestou poděkovat členkám Kulturní komise OÚ za jejich obětavou práci při zajišťování všech kulturních
akcí. Poděkování za spolupráci patří i členkám Českého svazu žen, žďárským myslivcům, hasičům, panu
Antonínovi Trávničkovi a Jiřímu Martinkovi, ale hlavně našim občanům za jejich přízeň a účast na všech
akcích.
Hedvika Růžičková
Český svaz žen připravuje:
25.10.2014 - Podzimní bál
____________________________________________________________________________
Územní studie
Na našem obecním úřadě je k nahlédnutí územní studie pro lokalitu US II „V dílech“ zpracovaná na základě
územního plánu.
Milan Smatana
____________________________________________________________________________
Mateřská škola Žďár
Vážení a milý spoluobčané,
dovolte mi, abych vás informovala o novinkách v naší mateřské škole.
Ve školním roce 2013/2014 v období červen až srpen proběhla v mateřské škole Žďár rozsáhlá
rekonstrukce sociálních prostor. V umývárně a na WC byly vyměněny veškeré obklady a dlažby. Barvy byly
zvoleny tak, aby prosvětlily prostory. Tyto prostory byly doplněny novým sprchovým koutem, zrcadly. Dále
budou instalovány zástěny mezi WC a poličky pro osobní hygienu dětí. V interiéru školy proběhla také
výmalba. Prostory jsou nyní barevné, útulné a vkusně doplněné dřevěnými dekoracemi. Naše mateřská škola
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tak doslova dostala nový, moderní nádech s rodinou atmosférou. Šlo nám zejména o to, abychom vytvořili
podnětné a příjemné prostředí pro naše děti. Velký dík za zrealizování projektu patří panu starostovi
Ing. Milanovi Smatanovi, panu místostarostovi Patrikovi Mikuláškovi a celému kolektivu MŠ- paní učitelce
Mgr. Markétě Martinkové, paní Vladimíře Mikuláškové, Dis., paní Miloslavě Kakáčové, paní Jitce
Mikuláškové.
S přáním krásného dne
Michaela Zemánková, ředitelka MŠ
Mateřská škola – rekonstrukce v číslech
pro informaci občanů se domnívám, že je vhodné doplnit výše popsané úpravy realizované v průběhu letních
prázdnin. Celkové náklady na rekonstrukci sociálního zařízení a umýváren, realizaci podhledů v šatně a
jídelně včetně výměny nevyhovujícího osvětlení a zakoupení zařizovacích předmětů, které dotvářejí
příjemné prostředí, dosáhly cca 250 000,- Kč. Veškeré uvedené finanční prostředky byly investovány
z rozpočtu obce. Fotodokumentace z průběhu rekonstrukce naleznete na internetových stránkách
mateřské školy www.skolkazdar.cz .
Patrik Mikulášek
____________________________________________________________________________
Termín svozu velkoobjemového opadu
Poslední termín přistavení kontejneru pro uložení velkoobjemového odpadu před hasičskou zbrojnicí bude
od 18. 10. do 19.10.2014.
Termín svozu nebezpečného odpadu
Svoz nebezpečného odpadu se v naší obci uskuteční 22.10.2014 od 15:00 do 15:30 hod. . Stanoviště
bude tradičně před hasičskou zbrojnicí. Opět žádáme občany, aby odpad neponechávali na místě, ale
předávali pracovníkům svozové firmy.
Oba výše uvedené termíny včas připomeneme SMS zprávou.
Zůstává rozpracováno
Dovolte několik informací o projektech, které má současné zastupitelstvo obce rozpracovány a jejich
dokončení bude na novém zastupitelstvu. Nejdůležitějším úkolem je dokončení přípravy projektové
dokumentace a především samotné realizace opravy (rekonstrukce) místní komunikace na Švábce a Pinduli.
Dále je rozpracován projekt na rozšíření veřejného osvětlení v obci a realizace chodníku směrem na
Petrovice. K výše uvedenému přibudou opravy po rekonstrukci vodovodního řadu, viz výše. Věřme, že výše
uvedené úkoly budou i přes mnohé problémy dokončeny co nejdříve.
Informace o provozu sběrného dvora – Veselice
Většina z Vás již minimálně jednou navštívila sběrný dvůr ve Veselici, který je oficiálně v provozu od roku
2012. Níže uvádíme několik čísel, které se týkají naší obce. Občané Žďáru v průběhu roku 2012 a 2013
odevzdali do sběrného dvora 12 600 kg stavební suti, 5 300 kg velkoobjemového odpadu a 106 kg
nebezpečných odpadů. Mimo občanů naší obce ukládají ve sběrném dvoře ve Veselici odpad také občané
Petrovic, Němčic, Sloupu, Šošůvky, Vysočan, Ostrava u Macochy a samozřejmě Veselice, Vavřince,
Suchdola a Nových Dvorů. Na schůzce s panem Novotným (starostou Vavřince) jsme byli informováni, že
obec Žďár navázala výbornou spolupráci v oblasti likvidace odpadů. Naše obec bude i nadále úzce
spolupracovat o obcí Vavřinec na likvidaci odpadů a to především tak, že odpad, který mají občané
možnost uložit ve sběrném dvoře, se neobjevuje v komunálním odpadu a samozřejmě není likvidován
odhozením v okolí obce. Tímto vyzýváme naše občany, aby využívali služeb sběrného dvora ve Veselici
v maximální možné míře. V případě dotazů nebo námětů jak v obci řešit problematiku některých odpadů
obraťte se na vedení obce.
Údržba veřejných prostranství - zeleně
V loňském roce jsme ve zpravodaji uváděli, o kolik ploch veřejných prostranství se musíme (chceme)
starat, aby prostředí naší obce bylo co nejpříjemnější. Jen pro připomenutí se jedná o 30 000 m2
travnatých ploch. Tímto bych rád poděkoval především paní Lence Vybíhalové a pánům Ladislavu
Novotnému ml. a Petru Ševčíkovi, kteří se starají, aby nám především tráva, plevel, různé keře
nepřerůstaly přes hlavu.
Patrik Mikulášek
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Závěrem
Vážení spoluobčané, jak uvedeno v úvodním článku tohoto zpravodaje, proběhnou v říjnu volby do
zastupitelstva obce, ze kterých vzejde nové zastupitelstvo naší obce pro léta 2014 až 2018.
Dovolte mi tedy, abych poděkoval kolegyním a kolegům ze současného zastupitelstva za spolupráci ve
volebním období 2010 až 2014. Chtěl bych současně poděkovat členkám kulturní komise OÚ Žďár a
Českému svazu žen Žďár za vzornou přípravu všech akcí, které pořádaly. Sboru dobrovolných hasičů Žďár
děkuji za brigádnickou činnost pro obec a za vzornou reprezentaci obce při soutěžích. Občanům Žďáru
pak děkuji za podporu a spolupráci.
Rovněž musím konstatovat, že ačkoliv bylo současné zastupitelstvo složeno z členů 2 stran - NEZÁVISLÍ
2010 a OBČANÉ ŽĎÁRU-SNK, tak vždy jsme našli společnou řeč a řešení problémů souvisejících s životem
a fungováním naší obce a jsem rád, že se do naší činnosti nepletly „stranické“ zájmy tak jak je to často
vidět v jiných obcích či městech. Jistě se najde z pohledů občanů spousta věcí, které by mohly být ve
Žďáře lepší, a určitě na tom bude kus pravdy. Je třeba však vzít v potaz, že na některé záležitosti jsou
potřeba peníze a na některé čas. Bohužel nejde vyřešit všechny věci v jeden okamžik, i když každý občan
má právo považovat problém, který vidí za ten nejdůležitější a dle toho je pak s jeho řešením a prací
zastupitelů a prací starosty spokojen či nespokojen. Ale ruku na srdce, nevytváříte si jako občané některé
problémy vzájemně sami?
Jak asi víte, Žďár má neuvolněné zastupitelstvo, což znamená, že všichni jeho členové svoji činnost
vykonávají ještě mimo své zaměstnání. Ve Žďáře na další období vznikla pouze jediná kandidátní listina. A
musím říci, že i to byl problém ji vůbec sestavit, neboť ze současného zastupitelstva byli ochotni dále
kandidovat pouze 4 členové. Žďár má 9-ti členné zastupitelstvo a přesvědčit dalších 5 lidí pro
kandidaturu nebylo vůbec jednoduché. Postupně jsme oslovovali občany, zda mají zájem o práci v
zastupitelstvu, někteří toto zvažovali, ale nakonec většinou z časových důvodů odmítli. Bohužel, nikdo
žádnou další kandidátní listinu nesestavil. A to je škoda. Snad se ale tento přístup v budoucnu změní a
najdou se další lidi, kteří budou ochotni se postarat o všechny ty malé a velké záležitosti související
s chodem a rozvojem obce.

Milan Smatana
______________________________________________________________________________
Vyznejte se ve Vašich penězích
V této rubrice najdete informace a náměty, jak nakládat se svými penězi co nejlépe. Zjistíte, co děláte
s penězi správně, kde můžete o peníze přicházet a co by se dalo zlepšit. Dozvíte se, jak si sami můžete
sestavit vlastní finanční plán a aktivně tak řídit svoji finanční budoucnost. Seznámíte se s osvědčenými a
vyzkoušenými principy a koncepty, které Vám pomohou efektivně pracovat s Vašimi penězi.
Zvažte, kolik času strávíte vyděláváním peněz v zaměstnání nebo kolik energie věnujete podnikání. Vyplatí
se věnovat ještě trochu času tomu, aby vydělané peníze pracovaly pro Vás. Peníze jsou primárním
zhmotněním našeho pracovního úsilí a určitě se vyplatí věnovat jim péči.
V dnešním článku najdete první tip, který Vám pomůže vydělat tisíce, možná i desítky tisíc navíc:
Mnoho lidí z různých důvodů nechává svoje finanční rezervy na běžném účtu v bance nebo v horším
případě doma v obálce. Už jenom fakt, že peníze podléhají inflačnímu vlivu snižuje jejich hodnotu.
Například 100 000 Kč na běžném účtu při úroku 0,3 % a čtyřprocentní inflaci bude mít po pěti letech
kupní sílu o dvacet tisíc nižší. Jinými slovy – za pět let za tyto peníze nakoupíme totéž, co dnes stojí
80 000 Kč.
TIP pro Vás:
Zkontrolujte, jestli máte peníze uložené tak, aby úrok alespoň pokrýval inflaci. Stáhněte si na níže
uvedené webové stránce kalkulačku, na které si můžete spočítat, o kolik Vám inflace znehodnotí Vaše
peníze. Zeptejte se ve Vaší bance, jestli Vám nabídne spořicí účet s vyšším úročením, než je na běžném
účtu. Banky dnes tyto účty mají. Zpravidla Vám tento produkt na přepážce sami nenabídnou, protože pro
banku jsou peníze na Vašem běžném účtu zajímavější než na spořicím účtu.
Touto jednoduchou „inventurou“ můžete při stotisícovém vkladu vydělat na pětiletém horizontu dvacet
tisíc korun. V příštím článku najdete tip, jak vydělat další desítky tisíc navíc (například na hypotéce).
Další rady a tipy najdete zde: www.ivahlavinkova.cz
Iva Hlavinková
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