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Úvodní slovo
Není to tak dlouho, co jsem přemýšlel, co napíši do úvodního slova
posledního čísla obecního zpravodaje
loňského roku, a než jsem se nadál
tak uplynulo několik měsíců a první
číslo zpravodaje roku 2017 je tady.
Zpravodaj vychází v období jara, kdy
se příroda probouzí po poměrně tužší
zimě. S příchodem jara neožívá jen
příroda, ale také množství úkolů, které
nás čekají v roce 2017. Doufejme, že
se nám podaří se s většinou vypořádat
a výsledek naší společné práce přispěje
k lepšímu žití v naší obci.
Patrik Mikulášek, starosta obce

www.ou-zdar.cz

info@ou-zdar.cz

První článek tohoto zpravodaje chci věnovat několika statistickým údajům o naší
obci za rok 2016. K 31.12.2016 má naše obec dle statistiky 395 obyvatel (189 žen,
206 mužů, 344 starších 15 roků). Osobně věřím, že se nám podaří v průběhu roku
2017 překonat hranici 400 obyvatel. V roce 2016 se v naší obci narodily 3 děti,
naposled jsme se rozloučili se 2 občany, přistěhovalo se celkem 11 obyvatel a z obce
se odstěhoval 1 občan. V průběhu roku oslaví 60 roků 5 občanů, 70 roků 4 občané
a 80 roků také 4 občané.
Patrik Mikulášek, starosta obce

Nová obecní studna
Z důvodu potřeby zavlažování trávníku a užitkové vody pro sociální zázemí
nově připravovaného víceúčelového hřiště schválilo zastupitelstvo v loňském roce
vybudování vrtané studny. Bylo označeno místo, kde by nová studna měla vrtat,
ale vzhledem k nepřízni počasí se s realizací začalo až letos. Ve středu 8. 3. 2017
tak provedli pracovníci firmy Artemia s. r. o. zkušební vrt vrtacím kladivem. Vrt byl
zhotoven do hloubky 21 metrů a zjištěná vydatnost je minimálně 10 litrů/min, což
by mělo být pro zamýšlené účely dostatečné. Následovat budou ještě administrativní
záležitosti nutné ke schválení studny příslušnými úřady. Je to další krok, jež jak
věříme, nakonec povede k úspěšné realizaci hřiště jako celku.
Bc. Jan Novotný

Připomenutí úhrady poplatku
za komunální odpad a psa

Poplatky za komunální odpad nebo psa je možno uhradit buď
v hotovosti v úředních hodinách na obecním úřadu, nebo
bezhotovostně na číslo bankovního účtu: (POZOR ZMĚNA
BANKOVNÍHO ÚČTU) 115-356 922 0247/0100, jako variabilní symbol uveďte č. p. a rok 2017 (např. 1302017)). Dovolujeme si Vás požádat, aby při bezhotovostních platbách byl
hrazen samostatně poplatek za odpad a samostatně poplatek za
psa, identifikace plateb pro nás bude jednodušší – děkujeme.

www.ou-zdar.cz

Úhrada stočného

Vedením obce je opakovaně vyvíjen tlak na majitele nemovitostí, kteří ještě k dnešnímu datu nehradí stočné, případně
jejich nemovitost není na splaškovou kanalizaci připojena.
Nejedná se o nemovitosti, které jsou např. v rekonstrukci apod..
Naším cílem je dosáhnout stavu, že stočné bude hradit každý
majitel nemovitosti. Bohužel s některými majiteli nemovitostí
je velice náročná nebo takřka nemožná komunikace. Osobně
se domnívám, že v otázce splaškové kanalizaci je nutné měřit
všem stejným metrem.
Patrik Mikulášek, starosta obce
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Třídění odpadů
Toto téma se dá považovat za ohranou písničku, ale je stále
aktuální. Díky přístupu Vás občanů se daří zvyšovat množství
tříděného odpadu, o čemž svědčí narůstající finanční částka,
kterou obec získává do svého rozpočtu. V některém z dalších
čísel zpravodaje zveřejníme výši finančních prostředků získaných za třídění odpadu. Jedním druhem odpadu, u kterého
pozorujeme značný nárůst, je třídění drobného kovového
odpadu. Na tento druh odpadu máme v obci celkem 4 ks
nádob o objemu 240 litrů. Tyto nádoby vyvážíme 3 – 4x ročně.
Bohužel se stále stává, že odpad nekončí ve správných nádobách nebo v kontejneru. Jako příklad je možné uvést poslední
svoz velkoobjemového kontejneru, do kterého jeden z našich občanů (je nám známo jeho jméno) vhodil pneumatiky
od osobního vozidla. Smutné je na celé situaci to, že se jedná
o občana, který sám vyžaduje, aby ostatní občané dodržovali
pravidla (toto je samozřejmě v pořádku), ale pokud vyžaduji
správné chování od ostatních, tak bych se tak měl chovat sám.

Zde si opakovaně dovolím připomenout, že nebezpečný
odpad (pneumatiky jsou nebezpečný odpad) nepatří mezi
velkoobjemový odpad. Kontejner s odpadem musí být dále
ručně přetříděn a vznikají další náklady spojené s likvidací
odpadu. Nakonec jsem si řekl, že je lepší vhodit do špatného
kontejneru než do lesa, ale prosím neberte to jako návod.
Všem Vám, kteří likvidujete odpad dle pravidel, děkuji.
Patrik Mikulášek, starosta obce

Statistika odpadů
Po letech snižování množství sváženého komunálního, tj.
směsného odpadu došlo letos k mírnému navýšení. Potěšující
ovšem je fakt, že množství tříděného odpadu se také zvyšuje
téměř u všech komodit. Meziroční vývoj množství svážených
odpadů v tunách je možno vidět v následujících grafech.
Bc. Jan Novotný

Svoz velkoobjemového
odpadu a bioodpadu
Kontejnery budou jako obvykle
přistaveny u hasičky. Termíny jsou
následující:
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD:
24. – 25. června 2017
2. – 3. září 2017
4. – 5. listopadu 2017
BIOODPAD:
9. – 10. září 2017
10. – 12. listopadu 2017

Pracovní místo – údržba obecního majetku
Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání v loňském roce schválilo podání žádosti na Úřad práce
České republiky na zřízení dvou pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací. Koncem měsíce března
jsme obdrželi zprávu, že nám jedno pracovní místo bylo schváleno. V případě, že některý z občanů je veden
na úřadu práce a projevil by zájem o tuto práci, je možné nás kontaktovat v úředních hodinách.
Patrik Mikulášek, starosta obce
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Dotace na chodník
Žďár – Petrovice

Rekonstrukce vodovodního
řadu a opravy komunikací

V druhé polovině měsíce dubna očekáváme informaci,
zda naše žádost o dotaci byla kladně vyřízena. Stavební
povolení na realizaci chodníku je vydáno a po realizaci inženýrských sítí včetně veřejného osvětlení bude
v případě kladného výsledku možné zahájit samotnou
výstavbu chodníku.

I v letošním roce budou pokračovat práce na rekonstrukci vodovodního řadu v obci. Dokončí se rozpracovaná etapa od budovy obecního úřadu k RD č. 17.
V případě, že vše dobře půjde, tak se s největší pravděpodobní zahájí etapa od budovy obecního úřadu na
křižovatku pod Dělnickým domem.

Patrik Mikulášek, starosta obce

Patrik Mikulášek, starosta obce

Dokončení opravy místní
komunikace Švábka – Pindula

Opravy na místních
komunikacích

V průběhu první poloviny roku se ještě musíme
vypořádat s dokončením opravy místní komunikace
Švábka – Pindula, kde nám chybí dokončit prostor mezi
obrubníky a předzahrádkami resp. jednotlivými domy.

Také v průběhu letošního roku nás čekají lokální
opravy místních komunikací. V současné době máme
zjištěno 7 poškozených dešťových vpustí, které potřebují nutnou opravu. Dále je zapotřebí vyřešit odtok
povrchové vody z příčného žlabu nad RD č. p. 151.
Díky špatným povětrnostním podmínkám a čerpání
rozpočtu koncem roku se odložila oprava komunikace
u RD č. p. 143, kde je zapotřebí realizovat zakončení
komunikace. Samostatnou kapitolou je oprava místních
komunikací po rekonstrukci vodovodního řadu. Těmto
opravám se budeme věnovat v druhé polovině roku.

Dotace na kompostéry
Spolek obcí Moravský kras v současné době vyhlašuje
výběrové řízení na dodavatele kompostérů, které v případě kladného vyřízení dotace budou dodány občanům.
Definitivní potvrzení o přiznání dotace je očekáváno
koncem měsíce května. O dalším vývoji budeme samozřejmě informovat.
Patrik Mikulášek, starosta obce

Rozšíření VO v obci
Před několika dny byly po zimě zahájeny práce na dokončení rozšíření veřejného osvětlení ve spodní části
obce. Za příznivých povětrnostních podmínek předpokládáme dokončení v měsíci dubnu.
Patrik Mikulášek, starosta obce

Zpracování PD v lokalitě
Stodůlky
Na internetových stránkách si můžete prohlédnout
územní studii lokality Stodůlky, kde je do budoucna
plánována výstavba celkem dvaceti rodinných domů.
Zastupitelstvo obce na svém druhém zasedání, které se
konalo 5.4.2017 schválilo výběr zhotovitele projektové
dokumentace pro územní řízení, které je jedním z prvních kroků pro další rozvoj této lokality. Celkové náklady na pořízení této dokumentace dosáhnou 166 000,- Kč
a termín předání je červenec letošního roku.
Patrik Mikulášek, starosta obce
www.ou-zdar.cz

Patrik Mikulášek, starosta obce

Portál RegionBlanensko.cz
už 5 let informuje
o aktuálním dění v regionu

Hledáte práci v místě vašeho bydliště? Chcete si
přečíst aktuální zprávy anebo naplánovat akci na víkend? Na webovém portálu www.RegionBlanensko.cz
najdete vše, co o dění v regionu chcete vědět.
Portál RegionBlanensko.cz je v provozu od roku
2012 a postupně se z něj stal jeden z největších informačních webů v regionu. Denně přináší informace
o všem, co se v regionu děje. Portál není zaměřený
na specifické téma, a proto si na něm každý najde něco
zajímavého.
Největší sekcí portálu jsou denně aktualizované
nabídky zaměstnání a brigád na Blanensku. Firmy
a personální agentury zde zadávají volné pracovní nabídky. Nejnovější nabídku míst ve vašem okolí najdete
na www.regionblanensko.cz/prace.
Pořádáte kulturní akci? Využijte směle kalendáře regionálních akcí. Pozvánku můžete publikovat
v přehledném seznamu událostí z celého regionu
na adrese www.regionblanensko.cz/kalendar-akci/.
Nejzajímavější a nejčtenější akce se automaticky zveřejní na regionální facebookové stránce, kde ji uvidí
stovky fanoušků.
Portál RegionBlanensko.cz podporuje regionální
dění a spolupracuje s řadou institucí v regionu, např.
Městskou knihovnou Blansko či Oblastní charitou
Blansko. Píšeme o Blanensku pro Blanensko.
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Vzdělávání praxí znamená nové zkušenosti
a větší šanci na pracovním trhu
Projekt Vzdělávání praxí propojuje zájemce, kteří chtějí získat nové znalosti a zkušenosti v reálném pracovním
prostředí a na druhé straně firmy, které naopak chtějí prostřednictvím nabízených praxí jednotlivcům pomoci,
aby byl jejich vstup, nebo udržení se na pracovním trhu co nejsnadnější.
Do projektu se tak mohou zapojit lidé starší 15 let, kteří jsou uchazeči o zaměstnání, rodiče na/po rodičovské
dovolené, nízkokvalifikovaní nebo lidé ve věku nad 50 let a na druhé straně firmy.
Účastníci si následně vybírají z nabízených pozic jednotlivých firem, které se do projektu přihlásily. Samotná
praxe je pak v délce 1–6 měsíců dle vybrané pozice. A vybírat je možné opravdu z velkého spektra oborů, jedná
se např. o pozice v administrativní, ekonomické a strojírenské oblasti, ale také pozice v rámci zemědělství, cestovního ruchu, stavebnictví, informačních technologií, marketingu a reklamy a mnoho dalších. Po celou dobu
vzdělávání účastníka provází zkušený a zaškolený zaměstnanec dané firmy, tzv. mentor.
Účast v projektu není nijak zpoplatněna, naopak přináší jak účastníkům, tak firmám řadu výhod. Pro účastníky
je to zejména možnost prohloubení si dosavadních znalostí, získání praktických zkušeností a v neposlední řadě
případnou možnost uplatnění se v dané firmě. Firmy si v projektu naopak vyzkouší svého potencionálního zaměstnance v praxi, ověří si mentorské schopnosti svých zaměstnanců a získají kompenzaci vynaložených nákladů.
K dispozici je také regionální projektový manažer, který rád a bezplatně poskytne veškeré informace v souvislosti
s projektem, zodpoví případné dotazy a pomůže Vám s registrací.
Regionální manažer pro Jihomoravský a Zlínský kraj
Bc. Michaela Procházková
+420 778 439 737
michaela.prochazkova@fdv.cz
Pro další informace můžete navštívit stránky www.vzdelavanipraxi.cz nebo facebook.com/vzdelavanipraxi.
Projekt je realizován Fondem dalšího vzdělávání, příspěvkovou organizací Ministerstva práce a sociálních věcí
a je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR.

Vyznejte se ve svých penězích (9)
Investice do nemovitostí

Nedílnou součástí efektivního investičního portfolia jsou
nemovitosti – ať již pro pozdější prodej a realizaci nárůstu
ceny, či k pronájmu a zajištění trvalého příjmu. Vhodný
podíl nemovitostí v portfoliu současně vyvažuje méně
stabilní výnosy z majetku umístěného na kapitálových
trzích (dluhopisy, akcie).
Nicméně i investice do nemovitostí s sebou nesou jistá úskalí, která ohrožují plánované zisky. Proto je vhodné
dodržet některá pravidla při jejich nákupu a pronajímání.
Investování do bytů určitě není návodem na rychlé zbohatnutí. Jde ale o osvědčený a bezpečný způsob, jak si postupně
a s omezeným rizikem zajistit pasivní příjem – když víte,
na co si dávat pozor.

Podívejme se nyní společně na některé aspekty
tohoto způsobu investování:

Podobně jako u kterékoli jiné investice, i zde je nutno
nejdříve zvážit, s jakým očekávaným výnosem je možno
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kalkulovat. Jeho rozumná hladina se pohybuje u nemovitostí kolem 5 % p. a. Do výpočtu vstupuje na straně příjmů
nájemné – rozumné je pro jistotu počítat s obsazeností pouze
deset či jedenáct měsíců v roce, je tedy dobré mít i rezervu.
Na straně výdajů pak sečteme náklady na správu, údržbu,
opravy a pojištění. Výsledek porovnáme s nabývací cenou,
samozřejmě včetně souvisejících poplatků.

Výběr lokality zamýšlené investice

V menších městech jsou ceny bytů nižší, ale i nájemné se
pohybuje na nižší úrovni. Rovněž možnosti pronájmu jsou
v menších městech omezenější – v porovnání např. s univerzitními městy. Budete-li plánovat nákup více bytů, pak by
bylo rozumné je mít blízko u sebe.
Umístění nemovitosti je důležité i z jiného hlediska: její
hodnota by mohla výrazně poklesnout, pokud pod okny po pár

www.ou-zdar.cz

letech povede dálnice nebo by bylo okolí časem obohaceno
vyhlídkou na supermarket či rozsáhlé parkoviště. Jestliže lze
zjistit, co se stane v blízkosti vaší investice v budoucnosti,
nebude to rozhodně na škodu.

smluv, dodání kompletních podkladů ze strany prodávajícího
potřebných k vyřízení úvěru, vyjasnění postupů při předání
nemovitosti, pomoc se změnou odběratele energií atd.

Nákup nemovitosti

Už před nákupem je třeba mít promyšleno, komu chceme
naši nemovitost pronajímat a podle toho ji i vybírat. Chceme-li nemovitost maximálně vytěžit, půjde např. o studenty
nebo zahraniční dělníky – ti často bydlí hromadně a my tak
získáme poněkud zajímavější nájemné. Zároveň však musíme
počítat s vyšší rezervou na opravy, neboť opotřebení tomu
bude odpovídat. Nevýhodou bude pravděpodobně i vyšší fluktuace a s tím související větší starosti. Mladá rodina naopak
může být zajímavá z hlediska dlouhodobějšího a klidnějšího
pronájmu.
Sepsání nájemní smlouvy je opět rozumné svěřit příslušné
advokátní kanceláři. Případné nedostatky v tomto dokumentu
by nás mohly vyjít mnohem dráž, než činí odměna advokáta
za příslušný úkon.
Dobrá realitní kancelář Vám pomůže už s vhodným výběrem a následným pronájmem nemovitosti.

Už máme konkrétní nemovitost vytipovanou k nákupu
– co teď? Nejdříve bedlivě prostudujeme výpis z katastru
nemovitostí neboli list vlastnictví. V něm nalezneme informace o vlastníkovi, případně vlastnících námi vybraného
bytu či domu. Dále zde uvidíme případná omezení týkající
se předmětu koupě – věcná břemena, zástavy ve prospěch
třetích stran apod. Ideálně nic takového na LV neuvidíme.
Pokud ano, pravděpodobně to nákup mírně zkomplikuje,
až znemožní. Pochopitelně bedlivě prohlédneme i samotný
předmět koupě – zda neskrývá závady, jež by mohly ovlivnit
jeho užitnou hodnotu. Není od věci přizvat k prohlídce
odborníka z oboru stavebnictví – náklad na jeho honorář
se jistě vyplatí.
K sepsání kupní smlouvy doporučuji využít služeb odborníka zabývajícího se touto problematikou – advokátní
nebo notářskou kancelář, která zajistí i převod peněz mezi
kupujícím a prodávajícím. V ČR se hojně využívá k nákupu
a prodeji nemovitosti služeb realitní kanceláře.
Jestliže i Vy chcete kupovat nemovitost přes realitní
kancelář, pečlivě si ji předem vyberte a sepište si podmínky spolupráce. Je bohužel stále ještě poměrně běžné, že
po zaplacení rezervační zálohy už realitního makléře nic
nezajímá a kupující si musí vše zařizovat sami. A to i přesto,
že provize realitní kanceláři by měla logicky zahrnovat
veškeré služby makléře související s koupí nemovitosti =
komunikaci mezi kupujícím a prodávajícím, tvorbu kupních

Koupí to nekončí

Popsaný způsob nákupu a pronájmu bytů či domů využijí
investoři, kteří pro zajištění své finanční nezávislosti modelují
vyvážené portfolio.
Při nákupu nemovitosti za účelem zisku prostřednictvím
nárůstu její hodnoty je třeba zvládnout mnohem rozsáhlejší
problematiku a také podstoupit vyšší riziko.
Financování koupě nemovitosti je natolik obsáhlé téma,
že je mu věnován samostatný článek, který najdete na webu
v rubrice „Vyznejte se v úvěrech“.
Další rady a tipy najdete na www.ivahlavinkova.cz

Informace o povinném předškolním vzdělávání
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte, abych vás krátce informovala o novinkách a změnách ve školství.
Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od září 2017 předškolní vzdělávání povinné. Pokud
ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské
škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno
za přestupek. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května 2017. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech v mateřské škole zapsané v rejstříku
škol a školských zařízení. Po dobu souvislých 4 hodin denně. Začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi
7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu. V Mateřské škole Žďár, je tato doba stanovena od 8 hodin.
Jiným možným způsobem plnění povinného předškolního vzdělávání je tzv. individuální vzdělávání dítěte.
Zákonný zástupce oznámí příslušné mateřské škole v době zápisu, nejpozději do konce května, že se jeho dítě bude
vzdělávat individuálně. Vzdělávání se následně uskutečňuje bez docházky dítěte do mateřské školy. Povinností
zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých
oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole. Další možností je
vzdělávání v přípravné třídě základní školy-určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky.
Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné
školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.
Děti v posledním ročníku mateřské školy jsou osvobozeny od placení školného. Od září 2017 jsou nově osvobozeny i děti s odkladem povinné školní docházky. Další novinkou v předškolním vzdělávání je písemné omlouvání nepřítomnosti dítěte. Informace k písemnému omlouvání sdělí ředitelka při zahajovací schůzce na začátku
školního roku 2017/2018.
Michaela Žáčková, ředitelka mateřské školy
www.ou-zdar.cz
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Informace z naší Mateřské školy
►
►

►

►

►

Od středy 12. dubna 2017 bude v Mateřské škole Žďár probíhat „Baby club“.
Vždy ve středu 1x za čtrnáct dní od 15:30h do 16:30h v Mateřské škole. Co je to,,Baby club“? Baby club
je určen pro maminky s dětmi, které v budoucnu budou navštěvovat mateřskou školku. Děti si zvyknou
na nové kamarády, paní učitelky a prostředí. Adaptace je poté na začátku školního roku snazší a téměř
bezproblémová.
Zápis pro školní rok 2017/2018 v Mateřské škole Žďár se uskuteční ve středu 3. května 2017 v mateřské
škole Žďár. Od 9:00h do 11:00h.
Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání budou připraveny k vyzvednutí každý den od 7:00 hodin do
16:00 hodin od 3. dubna 2017 a na našich internetových stránkách www. skolkazdar. cz
Poslední informace je o protiepidemickém opatření v mateřské školce.
Od 6.2.2017 do 31.3.2017 je tento stav. V mateřské škole se vyskytlo dítě nakažené hepatitidou typu A.
Hned po zjištění této skutečnosti bylo dítě z kolektivu vyloučeno. Nyní je pod lékařským dohledem.
Kolektiv zaměstnanců a všechny děti podstoupili 2 odběry krve, které dopadly dobře. V současné době
čekáme na 3. odběry a tím bude tato záležitost ukončena.
Prosím rodiče dětí, kteří nenavštěvují naši mateřskou školu, aby nešířili nepravdivé informace
v této záležitosti.Velice děkuji.
Michaela Žáčková
ředitelka Mateřské školy

Ve vazbě na závěr článku paní ředitelky si nemohu odpustit několik poznámek. Ano, v Mateřské škole Žďár se
vyskytlo dítě nakažené hepatitidou typu A (žloutenkou).
Příčinou je nedodržování základních hygienických
návyků např. umývání rukou po použití toalety.
Paní ředitelku naprosto podporuji v konstatování, aby
rodiče dětí, které nenavštěvují naši mateřskou školu,
nešířili nepravdivé informace v souvislosti se zjištěnou
žloutenkou v naší mateřské škole, protože žloutenka
nebyla zjištěna v naší mateřské škole, ale u dítěte navštěvující školku z jiné obce. Tato informace z úst dobře
informovaných rodičů jaksi nebyla vyřčena.

Původně jsem zde chtěl uvést název zařízení, ve kterém dítě, u něhož byla žloutenka zjištěna bydlí, ale
nakonec jsem byl přesvědčen, že mi to není zapotřebí,
abych se snižoval k takovým krokům. Pro mne, jako
starostu obce, je nejdůležitější, že fungování mateřské
školy je zajištěno profesionálním způsobem.
Velké poděkování patří zaměstnancům, že byla provedena taková opatření, která zabránila případnému
rozšíření žloutenky. Samozřejmě je nutné také poděkovat všem rodičům, že dodržují veškerá doporučená
preventivní hygienická opatření a jsem rád, že se u žádného z dětí navštěvující školku žloutenka neprojevila.
Patrik Mikulášek, starosta obce

Z kulturních akcí
Masopust ve Žďáru
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Jako každý rok i letos, uspořádal Český svaz žen ve spolupráci
s kulturní komisí OÚ oslavu masopustu. Termín tentokrát vyšel
na 25. února, kdy se v Dělnickém domě kolem poledne shromáždily masky všeho druhu, aby
se následně vydaly na dlouho
cestu vesnicí. Aby bylo veselo,
tak za doprovodu bubnování
i harmoniky a pěkně dům za domem. Kdo otevřel, nezůstal ušetřen nejen tradičního masopustního veselí, ale bylo mu rovněž
popřáno i hodně zdraví a štěstí.
www.ou-zdar.cz

Že byla cesta dlouhá a poněkud
namáhavá, poznaly některé masky
víc, než jim bylo možná milé. Ale
přesto, vše zdárně dopadlo a večer
se potom všichni sešli v Dělnickém
domě na již tradičním pochovávání
basy na znamení ukončení veselosti
a nástupu čtyřicetidenního půstu
před Velikonocemi. Pohřební průvod obřadně obešel za doprovodu
smuteční hudby sál Dělnického
domu, farář s ministranty se důstojně rozloučil se všemi milovanou
paní Basou Masopustovou.
Všichni se bavili probíráním vesnických událostí i drby z minulého
roku, podanými veselou formou.
Večer pak pokračoval taneční zábavou, kdy tentokrát k tanci i poslechu
hrála skupina Repete z Doubravice.
Na konci se nikomu ani nechtělo
domů, jak dobře skupina hrála a tak
musela chtě nechtě dát ještě nějaký
ten přídavek.
Tak nashledanou příští rok!
Bc. Jan Novotný

Velikonoční
dílnička
V pátek 31. března 2017
proběhla v Dělnickém domě
Velikonoční dílnička. I letos
si zájemci mohli vyrobit
pěkné dekorace a výzdobu,
s kterou si pak zkrášlili
interiér svých domovů a
přivítali svátky jara.

www.ou-zdar.cz
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Kouzelník Kožíšek
ve Žďáru

Pár dnů před Vánocemi čekalo na malé i velké diváky v Dělnickém domě
překvapení v podobě netradičního předčasného vánočního dárku – kouzelnického představení s názvem Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek
ale Kožíšek! V současné době náš asi nejznámější a nejúspěšnější kouzelník
a mág Pavel Kožíšek spolu se svou kolegyní známou modelkou Hankou
Mašlíkovou, si připravili pro děti (ale nejen pro ně) speciální představení
plné úžasných kouzel a zábavy. Od samého začátku nás pan Kožíšek nijak
nešetřil a přiřítil se na pódium plného vánočních dekorací jak velká voda.
Vystoupení bylo zábavné, mělo spád a na pódium i mimo něj se neustále
něco dělo. I klasická kouzla s kartami, kostkami a dalšími rekvizitami byla
pojata netradičně a velmi vtipně. Zvláštní ocenění zaslouží výborná interakce
s publikem a to jak s dětmi, které byly v mnoha případech pozváni přímo
na pódium, aby si sami vyzkoušely některá kouzla, tak i s dospělými. Hlavně
někteří to od pana Kožíška pěkně „schytávali“ a chtě nechtě se stali součástí
jeho vtípků, samozřejmě za všeobecného veselí. Na závěr byli jak kouzelník,
tak jeho půvabná asistentka odměněni zaslouženým potleskem od plného sálu.
Doufáme, že se vystoupení všem líbilo a to zejména dětem, které neskrývaly
nadšení. Myslím, že mnozí rodiče měli ten večer co dělat, aby zodpovídali
otázky svých ratolestí typu: „Jak to ten pan Kožíšek vlastně dělá?“
Bc. Jan Novotný

Připravujeme ––––––––––
Český svaz žen Žďár zve všechny občany
na „Pálení čarodějnic“, které se koná na
hřišti v Bučkách v neděli 30. dubna 2017.
Začátek akce v 17:00 hodin. Pivo, limo a
párky s pečivem budou k dispozici.
Přijďte posedět a pobavit se.
Všechny masky čarodějů a čarodějnic
budou vítány. V případě nepříznivého
počasí bude akce odložena.
SDH Žďár zve všechny spoluobčany
na prvomájové posezení v neděli
7. května 2017 od 13:00 hodin před
hasičskou zbrojnicí.
Pivo, limo a speciality z udírny zajištěny.
Rovněž zajištěna reprodukovaná hudba.

Nabídka pronájmu Dělnického
–––––––––– domu ––––––––––

Obec Žďár nabízí pronájem prostor rekonstruovaného
Dělnického domu. Vhodné zejména pro rodinné oslavy
všeho druhu, různá setkání, školení apod. K dispozici je
nádobí, mikrovlnná trouba, lednička, ozvučení, projektor
s plátnem, wi-fi.
Ceník nájmu prostor:

Hlavní sál (kapacita až 200 osob) – 1.000,- Kč
Přísálí (kapacita sedících až 30 osob) – 500,- Kč
Šatna tzv. peklo (kapacita sedících až 20 osob) – 500,- Kč
Vratná záloha 500,- Kč
V případě zájmu nebo pro další informace se obracejte na Obecní úřad. (tel. 737 237 237 nebo 724 114 229)
Nově máte možnost si na internetových stránkách
(http: //www. ou-zdar. cz/rezervace-delnicky-dum/)
obce prověřit, zda je požadovaný termín volný.

Uzávěrka pro příjem příspěvků do zpravodaje „červen 2017“ je 18. červen 2017. Příspěvky můžete přinést v úředních
hodinách na obecní úřad, anebo zaslat v elektronické podobě na adresu info@ou-zdar.cz
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