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Úvodní slovo
Čas běží neuvěřitelným způsobem, protože je to už
více jak tři měsíce od vydání posledního čísla našeho
obecního zpravodaje. Přitom by si člověk řekl, že je
to pár týdnů. Stále si říkám, že bude více času nejen na průběžnou přípravu článků do zpravodaje, ale
i dalších záležitostí spojených s přípravou různých
projektů a akcí v naší obci. Proto si dovolím na úvod
poděkovat všem občanům, kteří se ve svém volném
čase podílejí na přípravě a následné realizaci převážně
společenských akcí v naší obci. Z pohledu vedení
obce se na začátek roku díváme pozitivně, daří se nám
postupně připravovat projekty spojené s rozvojem
obce. Věřím, že budu moci takto optimisticky pokračovat i v následujícím čísle zpravodaje, které budeme
připravovat s příchodem letních prázdnin.
Patrik Mikulášek, starosta

www.ou-zdar.cz

info@ou-zdar.cz

Nákup techniky
na údržbu obce
Valná většina z Vás pravděpodobně zaznamenala po obci
pohyb našeho nového pomocníka, kterého se nám díky
značnému štěstí podařilo zakoupit. Nabídka přišla neplánovaně, ale podařilo se nám rychle zareagovat a nabídku
projednat v zastupitelstvu s kladným výsledkem. Před
koncem měsíce ledna už traktor parkoval u nás. Traktor
je tovární značky TYM, typové označení 603, rok výroby
2013 a měl naběháno něco málo přes 1 000 mth. Společně
s traktorem byl zakoupen také čelní nakladač včetně
lopaty a paletizačních vidlí, dále čelní sněhová radlice
a nesený sypač. Pořizovací cena traktoru včetně uvedeného příslušenství byla necelého půl milionu korun bez
DPH. Traktor je v takovém stavu, že mimo běžné údržby
není nutné provádět žádné servisní zásahy, a navíc nám
původní majitel přibalil několik náhradních dílů, které
můžeme v budoucnu využít. Původně to tak nevypadalo,
ale nakonec se nový pomocník zapojil ještě do zimní
údržby komunikací, máme vyzkoušeno jak odstraňování
sněhu, tak i posyp.
Další činností, na kterou se nám podařilo traktor
využít, bylo provedení tzv. jarního úklidu komunikací
po zimním období. Přídavný zametací kartáč měla naše
obec zapůjčený k testování, aby se ukázalo, zda a jak
jsme schopni vlastními silami úklid provést. Přídavné
zařízení naplnilo naše očekávání, proto zastupitelstvo
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schválilo jeho zakoupení. Na provedení jarního úklidu
komunikací jsem slyšel převážně kladné ohlasy, které
samozřejmě potěší. Nyní budeme schopni operativně
zajistit úklid znečištěných místních komunikací, navíc
je kartáč plně využitelný také v zimním období pro
efektivnější odstraňování (zametání) sněhu nejen z komunikací, ale částečně i z chodníků.
Zastupitelstvo na svém zasedání dále rozhodlo o zakoupení přídavného zařízení pro zajištění sečení trávy
a dále třístranného sklápěcího přívěsu.
Výše uvedené vybavení nám umožní celoroční samostatnost u většiny prací, které potřebujeme zajistit při
údržbě nejen místních komunikací, ale i dalšího obecního
majetku.

Zakoupená technika je prioritně určena k údržbě obecního majetku, zastupitelstvo obce schválilo předložený
návrh, aby bylo možné traktor včetně příslušenství využít
také pro občany. Traktor si bude možné pronajmout
včetně obsluhy za 150 Kč za 60 minut (vždy budeme zohledňovat časové možnosti zaměstnanců obce a prioritní
nasazení pro potřeby obce). Občanům je dále umožněno
využít štěpkovač včetně obsluhy pro likvidaci dřevní
hmoty (štěpkovat je možné do průměru 100 mm). Využití
štěpkovače není zpoplatněno, protože byl pořízen v rámci
dotace, která řeší předcházení vzniku odpadu. Zde je naší
snahou předejít pálení odpadu na zahradách.
Pronájem traktoru nebo využití štěpkovače je možné
dohodnout v úředních hodinách nebo na tel. 737 237 237
a 724 114 229.
Patrik Mikulášek, starosta

Mobilní rozhlas
Od přípravy realizace splaškové kanalizace se pro komunikaci s občany začalo ve větší míře využívat zasílání
krátkých textových zpráv tzv. SMS na mobilní telefony
občanů. Jak pokročila doba, tak pokročil také vývoj tzv.
mobilních aplikací, které umožňují více komunikovat
s občany včetně zpětné vazby. Od března letošního roku
je spuštěn tzv. „MOBILNÍ ROZHLAS“, který nahrazuje
původně používaný systém pro zasílání SMS. Služba je
dostupná na adrese https://zdarblansko.mobilnirozhlas.cz/.
Zde je nutné konstatovat, že v žádném případě neuvažujeme o zrušení klasického místního rozhlasu. Pomocí
aplikace „MOBILNÍ ROZHLAS“ můžeme občanům zasílat nejen běžné SMS, ale pomocí tzv. chytrých telefonů
mohou být zasílány zprávy do mobilní aplikace (náhrada
SMS), součástí aplikace jsou také aktuality zveřejňované obecním úřadem. Součástí aplikace je také služba
umožňující nahlášení např. černé skládky, poničeného
obecního majetku apod. Přes svůj mobilní telefon zjištěný
problém vyfotíte a pomocí GPS souřadnic se zobrazí
v mapě. Toto je v rychlosti popis fungovaní nové aplikace a jejich základních funkcí. Možnosti aplikace nám
umožnují operativně a efektivně komunikovat s občany.
Jak už to bývá, tak nic není jednoduché, i tato novinka
s sebou přináší nějaké komplikace. Většina z Vás už
jistě slyšela o GDPR (ochraně osobních údajů), které
se fungování obce velice dotýká. Telefonní čísla pro
zasílání zpráv máme od jednotlivých občanů z doby
přípravy splaškové kanalizace, případně od přihlášení
k trvalému pobytu nebo nám bylo číslo nahlášeno, aby
občan dostával informační SMS. Se zavedením GDPR
musíme zajistit písemný souhlas každého občana, že
máme k dispozici jeho (jméno, příjmení, číslo popisné,
datum narození, telefonní číslo případně e-mail). Pokud
se do aplikace občan sám přihlásí, tak je vyzván k potvrzení, že osobní údaje poskytl. U ostatních toto budeme
muset zajistit osobně.
S provozem této aplikace byla na posledním zasedání
zastupitelstva obce vznesena obava, že může docházet k přenosu informací o poloze mobilního telefonu
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a dalších údajů o uživateli společnosti provozující tuto
službu. Zde musím uvést, že v případě používání běžného mobilního telefonu, který umožňuje příjem pouze
SMS zpráv, nedochází ke komunikaci s touto aplikací
(mimo informaci, že zpráva byla na příslušné telefonní
číslo doručena). Při používání tzv. chytrého telefonu, je
vždy na uživateli jaké nastavení svého telefonu provede.
Mobilních aplikací, které zasílají informace o poloze mobilního telefonu je k dispozici nepřeberné množství. Aplikace „MOBILNÍ ROZHLAS“ je provozována ve více
jak 300 městech a obcích po celé ČR a prozatím nebyla
zaznamenána informace, že by díky tomuto systému
mohlo dojít ke zneužívání osobních údajů občanů. Z tohoto důvodu je provozovatel i uživatel (obec) registrován
u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Komunikace přes mobilní telefony je pro nás velice
důležitým pomocníkem, proto doufám, že se nám od většiny obyvatel obce podaří získat souhlas se zpracováním
osobních údajů a tím pádem i nadále možnost zasílat
informace přímo do Vašich mobilních telefonů. Jak jsem
se dočetl na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů,
tak poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů
je možnost, nikoliv povinnost (odkaz na článek https://
www.uoou.cz/udelit-souhlas-se-nbsp-zpracovanim-osobnich-udaju-je-moznost-nikoli-povinnost/d-29239).
Zde uvádím odpověď od společnosti Neogenia s. r. o.
na otázku, kdy aplikace používá GPS souřadnice:
Občan jde po obci, najde rozbitou lavičku / černou
skládku v lese / sražené zvíře – vyfotí, určí aktuální polohu a následně i s komentářem odesílá hlášení.
Dalším důvodem pro označování polohy je toto: například mám staženou aplikaci Mobilní rozhlas města Brna.
Jedu se podívat k Vám do Žďáru. Po určitém časovém
intervalu (mám-li zapnutou GPS) mi aplikace sama
nabídne hlášení typu: „Žďár má také mobilní aplikaci,
podívejte se, kam můžete zajít.“ Takže pokud Vaši obyvatele někam vyjedou, může se stát, že se jim aplikace jiné
obce / města nabídne sama a plní svůj účel.
Patrik Mikulášek, starosta
www.ou-zdar.cz

Lov ryb
Stejně jako v loňském roce, tak i letos je možné si zakoupit povolenku pro lov ryb na „NOVÉM KOUPALIŠTI“.
Cena povolenky zůstává stejná a je 1 000,- Kč. V současné době je povolenka určena pouze pro obyvatele
naší obce.
Patrik Mikulášek, starosta

Pálení odpadu ze zahrad

Ukliďme Česko

V současné době je na území obce povoleno pálení odpadu ze zahrad za podmínek stanovených místní vyhláškou.
S příchodem prací na zahradách opět dochází k pálení
odpadu, které je prováděno sice ve správné dny (středa,
sobota), ale za nevhodných podmínek, kdy jsou obtěžováni spoluobčané. Značným paradoxem je skutečnost,
že někteří občané pálí odpad nevhodným způsobem
ve dnech, kdy je přistaven kontejner na bioodpad. S ohledem na zakoupení kompostérů pro domácnosti, které projevily zájem a možnosti likvidace bioodpadu ve sběrném
dvoře ve Veselici je otázkou času, kdy bude pálení ještě
více omezeno, a nakonec úplně zakázáno.
Při likvidaci odpadu ze zahrad berte prosím ohled nejen na své nejbližší sousedy,
ale také na ostatní obyvatele naší obce.
Patrik Mikulášek, starosta

V sobotu 7.4.2018 se naše obec připojila k celorepublikové akci „UKLIĎME ČESKO“. U nás se zapojilo celkem
27 občanů z toho 16 dětí mladších 18 let. Sběr proběhl
od nádrže pod ČOV podél potoka směrem na Sloup.
Podařilo se najít různé poklady, celkem se naplnilo
25 pytlů, které společně s dalším nalezeným odpadem
byly odvezeny do sběrného dvora ve Veselici. Celkem se
jednalo o více jak 300 kg odpadu. Všem dobrovolníkům
patří velké poděkování, a zvláště chci poděkovat dětem,
které se celé akce zúčastnily s nadšením.
Patrik Mikulášek, starosta

Počet zastupitelů
2018/2022
Na podzim letošního roku nás opět
čekají volby do zastupitelstva obce.
V této souvislosti zastupitelstvo obce
schválilo, že pro volební období
2018 –2022 bude mít zastupitelstvo
i nadále devět členů.
Patrik Mikulášek, starosta

Zavedení nového systému třídění a likvidace odpadů v obci
Milí spoluobčané,
jak jste si již jistě všimli, naše obec se vždy snaží jít
s dobou, proto jsme se rozhodli, že je potřeba udělat
v oblasti odpadů další kroky. Navíc v souvislosti s připravovanou novelou zákona o odpadech, která předpokládá
zdražování poplatku za skládkování komunálního odpadu na skládkách a zároveň od roku 2024 nebude u nás
možno skládkovat využitelný
odpad, je zřejmé, že se v následujících letech, při současném
způsobu nakládání s odpadem,
nevyhneme navýšení poplatku
za odpady. Pro Vaši informaci, základ poplatku za ukládání využitelného odpadu na skládku v roce 2017 činí
500 Kč za tunu, přičemž do roku 2024 se pravděpodobně
www.ou-zdar.cz

vyšplhá až na hodnotu 2 000 Kč za tunu. Naštěstí se před
zdražováním dá bránit poctivějším tříděním odpadu.
Nechceme se s takovou situací smířit, a proto se
zastupitelstvo rozhodlo řešit nepříznivou situaci v odpadovém hospodářství zavedením Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství (tzv.
MESOH). Evidencí a dostatečnou motivací Vás, občanů, by se mělo docílit optimalizace odpadového hospodářství obce. Tento systém už je zaveden a osvědčil se
v desítkách obcí.
Co se změní?
Každá domácnost obdrží pytle na třídění odpadů,
na plast, papír a na sběr nádob s jedlými oleji. Dále každá domácnost obdrží čárové kódy, které vždy na daný
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pytel nalepí a zaměstnanci obce Vám poté
pytel odvezou přímo
od domu a na sběrném dvoře ve Veselici
pytle zváží. Na základě této evidence
bude mít obec přesné
informace o tom, kdo
se zapojil do třídění
odpadů a na základě toho bude moci zapojeným občanům ulevit z poplatku za odpady (až 70 % z celkové
částky).
Sledovat budeme také směsný odpad z popelnic, abychom měli kontrolu nad tím, kolik směsného odpadu se
v naší obci ve skutečnosti vyprodukuje. Popelnice budou
označeny permanentním čárovým kódem, jehož nalepení
zajistí obec. Evidencí popelnic na směsný komunální
odpad se budeme snažit docílit efektivnějšího svozu
odpadů a obec bude mít přesné informace o množství
odpadu, které na území obce reálně vzniklo.

Na webu www.mojeodpadky.cz/zdar bude každé
domácnosti vytvořen odpadový účet, kde bude moci
každý sledovat své výsledky ve třídění odpadů. Přihlašovací údaje do svého odpadového účtu obdrží každá
domácnost společně s úvodními informacemi během
května 2018.
Start systému je naplánovaný 1. 6. 2018 a všechny
potřebné informace obdrží každá domácnost v průběhu května 2018. Pro další informace můžete také
kontaktovat provozovatele systému na stránkách www.
mojeodpadky.cz.
Na 23. 5. 2018 od 18:00 hod. je v sále Dělnického
domu plánována „beseda“ k zavedení nového systému
v obci.
Na závěr tohoto článku je nutné zdůraznit, že výše
uvedený systém je dobrovolný. Dále uvádíme, že údaje
získané v rámci provozu tohoto systému slouží pouze
pro samotné fungování systému a potřebu obce, která má toto smluvně zajištěno. Není nutné se obávat
zneužití údajů třetí stranou.
Děkujeme, že třídíte! S pozdravem vedení obce Žďár

Statistika odpadů
V nastoupeném trendu postupného snižování produkce
komunálního (směsného) odpadu se v loňském roce
pokračovalo, a tak je jeho množství za poslední roky
vůbec nejmenší – 56,248 t. Naproti tomu se množství
tříděného odpadu, které se ukládá do kontejnerů, nijak
výrazně nezmenšuje, naopak u hlavních sledovaných
komodit jako je plast a papír se zvyšuje. Meziroční vývoj
množství svážených odpadů v tunách je možno vidět
v následujících grafech.
A pro představu, jaké množství použitého textilu
a ostatního materiálu bylo v naší obci do kontejneru
společnosti Textil Eco a.s. odevzdáno,
a které je z podstatné části dále využito
k charitativním účelům, uvádíme pár
čísel ze statistiky za rok 2017, kterou
tato společnost poskytla:
Celkem bylo odevzdáno za rok 2017
– 1317 kg použitého textilu, přičemž
nejsilnějším měsícem byl říjen, kdy se
odevzdalo 218 kg použitého textilu.
Bc. Jan Novotný

Pohyb psů v obci
Vzhledem k několika nedávným případům, kdy volně pobíhající psi ohrožovali
kolemjdoucí, připomínáme občanům, že psi
se mohou v zastavěné části obce a na veřejných prostranstvích,
pohybovat pouze na vodítku, tak jak stanoví Obecně závazná
vyhláška č. 2/2011 – O pravidlech pohybu psů na veřejných
prostranstvích. Toto stanovené pravidlo je závazné nejenom
pro vlastníky psů, ale i pro osoby, které mají psa na veřejném
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prostranství pod kontrolou či dohledem. Rovněž je nepřípustné, aby psi měli možnost jakkoliv volně opouštět uzavřený
pozemek majitele nebo chovatele psů. Zjištěná porušení budou
řešena na přestupkové komisi MěÚ v Blansku.

Bc. Jan Novotný

www.ou-zdar.cz

Svoz velkoobjemového odpadu a bioodpadu
Kontejnery budou jako
obvykle přistaveny
u Hasičské zbrojnice.
Termíny jsou následující:

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
16.– 17. června 2018
25.– 26. srpna 2018
20.– 21. října 2018

BIOODPAD
14.– 16. září 2018
9.– 11. listopadu 2018

Informace o problémech ve svozu tříděného odpadu
Jistě si nešlo nepovšimnout, že na přelomu loňského
a letošního roku zaskřípal svoz tříděných odpadů, zejména pak papíru a plastu. Přeplněné kontejnery bohužel
nebyly jen výsledkem vyšší produkce těchto odpadů
během vánočních svátků (ty ostatně nebylo pak kam už
dávat), ale výluka v pravidelném svozu byla jednoznačně
na straně svozové firmy. Porucha na svozovém automobilu, noví nezkušení nebo neznalí pracovníci apod., to
byly nejčastější o(vý)mluvy svozové firmy. Pokud jsme
si však mysleli, že se vše po nepodařeném začátku roku
již ustálí a vrátí se do těch správných zaběhlých kolejí,
opak byl pravdou a problémy pokračovaly i nadále. Při
dalších svozech komunálního odpadu to byly např. některé nevyvezené popelnice, a když už se svoz tříděného

odpadu „povedl“ ve smluvený termín, zase byly některé
kontejnery opomenuty, a tak dále. Následovaly opět
omluvy ze svozové firmy a ujišťování, že se to již nebude
opakovat. Problémy se samozřejmě občas vyskytnou
v každé lidské činnosti, ale opravdu neradi bychom trávili
čas tím, že budeme po každém svozu kontrolovat všechny kontejnery nebo naopak hlídat za svozovou firmu,
zda dodržuje nasmlouvané termíny svozu. Občanům
děkujeme za trpělivost a za to, že si třeba některé tříděné
odpady pozdržely doma, než se kontejnery uvolnily. Dík
patří i našemu pracovníku Josefu Němcovi, za jeho snahu
přesouvat odpady z těch nejpřeplněnějších kontejnerů
do těch méně plných.
Bc. Jan Novotný

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 sedících až 200 osob)
Přísálí (kapacita sedících až 30 osob)
Šatna tzv. peklo (kapacita sedících až 20 osob)
Vratná záloha

1.000,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
500,- Kč

V případě zájmu nebo pro další informace se obracejte na Obecní úřad (tel. 737 237 237 nebo
724 114 229). Stav rezervací na odkazu http://www.ou-zdar.cz/rezervace-delnicky-dum/

Tříkrálová sbírka
V letošním roce oslovil pořadatel sbírky
přímo obec, která pomoc se zajištěním
přislíbila. Bohužel se nepodařilo zajistit
dvě skupinky koledníků, jak bývalo zvykem. S ohledem na značně nepříznivé
počasí zvládli koledníci obejít asi polovinu obce. I přesto se podařilo vybrat
krásnou částku 7 090,- Kč. Tímto chci
poděkovat všem dárcům a velký dík patří
také koledníkům.

Patrik Mikulášek, starosta
www.ou-zdar.cz
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Obecní knihovna
Ani se to nezdá, ale od provedené modernizace naší
obecní knihovny již uplynulo zhruba 2,5 roku. Proto
jistě stojí za připomenutí, že její krásný interiér zve
k návštěvě, a to nejen pro potěšení oka z povedené
přestavby, ale zejména za účelem zapůjčení nějakých
pěkných knih nebo časopisů. Pravidelní návštěvníci mi dají jistě za pravdu, že se v novém prostředí
mnohem lépe cítí, neboť přímo vybízí k usednutí
do útulných křesílek a s chutí sáhnout po nějaké
četbě. V knihovně je možné si knížky nejen odnést
k četbě domů, ale také třeba jen chvilku si posedět,
přečíst časopis nebo jen tak prolistovat a teprve poté
se rozhodnout. Rovněž je pro zájemce k dispozici
počítač s připojením na internet zdarma.
V roce 2016 byla provedena selekce knih a spousta jich byla již vyřazena. Průběžně jsou však doplňovány knihy nové a probíhá i tzv. výměnný fond, kdy
se do naší knihovny dostanou i knihy z jiných knihoven.
Najdete zde vše od časopisů, domácí i zahraniční beletrie
přes dětskou literaturu, sci-fi a fantasy, hobby publikace,
turistické průvodce až po slovníky a populárně naučnou
a odbornou literaturu. Pravidelně jsou k dispozici nová
čísla časopisů Historie, Epocha a Dtest.
Knihovnu navštěvují zájemci všech věkových kategorií a zejména je oblíbená u dětí, což je v dnešní „elektronické“ době potěšitelné. Není bez zajímavosti, že se
zde konají i různé akce pro mateřskou školu, které slouží
zejména k vybudování nebo posílení pozitivního vztahu
k četbě. Knihovna má nové internetové stránky http://
www.zdar.knihovna.cz/, kde je možné se dozvědět nejen
mnoho nového, co se v knihovně připravuje za akce, ale
také poskytuje různé služby. Lze tu také provést vyhledávání knih nebo jejich rezervaci. Proto neváhejte a běžte
se aspoň podívat ať už do knihovny, nebo na internetové
stránky, a třeba se rozhodnete stát se častějším návštěvníkem, nebo se přímo zaregistrujete k výpůjčce u paní
Lenky Musilové, která se o chod knihovny příkladně
stará, a která Vám s výběrem ráda pomůže.

Knihovnu najdete v budově obecního úřadu a provozní
doba je každou středu od 17:00 do 18:00 hod.
Několik čísel z knihovny:
Stav knihovního fondu
rok 2017
rok 2016
rok 2015

2 475 ks
3 698 ks
3 685 ks

Počet registrovaných uživatelů
rok 2017 39
z toho do 15 let
rok 2016 40
z toho do 15 let
rok 2015 44
z toho do 15 let
Počet vypůjčených knih
rok 2017
rok 2016
rok 2015

16
19
19

445 ks
422 ks
509 ks

Počet fyzických návštěv knihovny
rok 2017
239
rok 2016
153
rok 2015
176

Bc. Jan Novotný

Vyznejte se ve svých penězích (12)
Ano, je to tak: převážná většina českých domácností
drží veškeré své finanční rezervy především na účtech
s nízkým výnosem. Zdůvodněním většinou bývá averze
k riziku. Má-li to být sázka na jistotu, pak se jedná o jistotu ztráty. Nebo přinejmenším nulového výnosu.
Na hodnotu našich peněz totiž neustále působí inflace.
K ochraně před ní v současné době nestačí ani podílové
fondy peněžního trhu nebo spořicí účty, natož běžné účty,
které lidi obvykle na uložení peněz používají.
Pro splnění dlouhodobých cílů však je třeba výkonnějších nástrojů, portfolia namíchaná z akcií a dluhopisů.
Rozumně balancovaný mix investic kapitálového trhu
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poskytne v delším časovém horizontu průměrný výnos
šest až sedm procent ročně. Pro názornost se podívejme
na ilustrační tabulku:
počáteční
vklad

roční úrok

za 10 let

za 15 let

za 20 let

100 000,100 000,-

3%
6%

134 392,179 085,-

155 797,239 656,-

180 611,320 714,-

Vidíme, že rozdíl výnosů značně vzrůstá v čase. Pro
dlouhodobé záměry, jakým je například finanční nezávislost, je využití vysoce výkonných investic nezbytností.
Jinak se okrademe o nezanedbatelné částky a náročnější
www.ou-zdar.cz

cíle budeme plnit jen s obtížemi. V horším případě bychom se některých z nich museli vzdát úplně, a to nechceme, že ne?
No jo, jenže co s tím rizikem?
Předně, rizika ohrožující investice jsou všelijaká. Například lidé spořící v kampeličkách se na vlastní kůži
přesvědčili o kreditním riziku. To je situace, kdy daný
peněžní ústav či emitent cenných papírů není schopen
splácet své závazky.
Pokud investujeme prostřednictvím otevřených podílových fondů, takové nebezpečí se nás prakticky netýká.
A to dokonce i v případě, že zkrachuje správcovská
společnost daného fondu. Jeho majetek totiž investiční
společnosti nepatří, a v případě konkursu a vyrovnání
není součástí konkursní podstaty. Peníze v bance bohužel takto zabezpečeny nemáme – tam platí: vkladatel =
věřitel. Vklady však aspoň jsou do určitého limitu kryty
pojištěním vkladů.
V případě akciových investic je hlavním rizikem kolísavost, volatilita. Což znamená, že během roku můžeme
na trzích vydělat klidně třicet i více procent, ale také
stejně tolik ztratit. Prodělečných období je ovšem historicky významně méně a především, z dlouhodobého
hlediska akciové trhy rostou v průměru 7 – 14 % ročně.
Každopádně, kolísání je nepříjemné. Slabší povahy období poklesu neustojí, likvidují pozice a realizují ztráty.
Ochrání nás pouze železná disciplína a především jasná
představa o tom, kam která investice směřuje. Pokud se
značně sníží hodnota mých vkladů, které budu potřebovat

za osm let, jsem v klidu. To je normální. Kdyby se tak
stalo rok dva před koncem, mám průšvih.
Kvůli tomu portfolio nesmí zůstat statické, používáme
tzv. investiční brzdu. V původně agresivním mixu pro
dlouhodobou potřebu, s převahou akciových titulů, postupně přibývá dluhopisů a na závěr celý objem skončí
v peněžním trhu, kde se mu nemůže nic stát. Z toho
plyne i potřeba čas od času, nejméně jednou za dva roky,
revidovat finanční plán a provést příslušné úpravy v nastavení aktiv.
Dalším opatřením, stejně tak důležitým, je využití
konceptu pravidelného investování. Ať si trhy provádějí
jakékoli hrátky, nakupujeme po malých částkách a tedy
v dlouhodobém měřítku za průměrnou cenu. Tím eliminujeme riziko, že při velkém objemu investice trefíme
vrchol nějaké bubliny a po následném poklesu se budeme
potit hrůzou ještě několik let. Lidé jsou totiž notoricky
neschopni předvídat vzrůsty a pády trhů, které jsou poháněny více psychologickými faktory, než racionálními
ekonomickými úvahami. Pokud si myslíte opak, možná
se budete lépe cítit v kasinu než v prostředí investic.
Nyní již známe rizika dlouhodobých, vysoce výnosných finančních nástrojů, a rovněž jak s nimi zacházet.
Zbývá jen stanovit požadovaný objem financí pro splnění
budoucích cílů, ovšemže při započtení vlivu inflace, a časový horizont plnění. Pro investiční výpočty si stáhněte
kalkulačku z níže uvedeného webu.
Další rady a tipy najdete na www.ivahlavinkova.cz.

Z činnosti mladých hasičů
Dne 3.3.2018 se naši mladí hasiči zúčastnili III. ročníku
uzlování okrsku Sloup v Šošůvce v kulturním domě.
Jednalo se o soutěž jednotlivců, která se řídila pravidly
hry Plamen. Soutěžilo se vždy ve dvojicích. První soutěž byla v uzlování, kdy každý soutěžící po odstartování
postupně uvazoval předepsané uzly - zkracovačku, lodní
uzel, tesařský uzel, plochou spojku a úvaz na proudnici.
Hodnotil se nejen úvaz uzlů, ale i naměřený čas. Druhá soutěž spočívala v určování topografických značek.
Další pak byla soutěž všestrannosti, v níž se spojovaly

hadice na čas. V této soutěži obsadil náš borec Patrik
Mikulášek první místo. V celkovém hodnocení ve své kategorii starších žáků, pak naši zúčastnění čtyři mladí hasiči
obsadili 11., 13., 24. a 29. místo. Zasoutěžili si i vedoucí.
Mladí hasiči se v letošním roce připravují na jarní kolo
hry Plamen. Stále se hledá vedoucí nejmladších hasičů. Zájemci se mohou kdykoliv hlásit u pana Vladimíra Marka.

Bc. Jan Novotný
www.ou-zdar.cz
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Informace ze základní školy Sloup
Nová posilovna – poděkování Sloupu
Nedávno se ukázalo, že bude co nejdříve nutné přesunout
obecní knihovnu. Jediné vyhovující místo byl prostor
ve škole, ve kterém se původně nacházela dosluhující
školní posilovna. Vybudování obecní knihovny místo
staré posilovny bylo schváleno s tím, že zřizovatel po dohodě se školou vybuduje novou posilovnu na jiném místě.
Nyní můžeme ohlásit – je hotovo! Nová školní posilovna je v provozu a nedávno úspěšně absolvovala
revizní prohlídku.
Dovolte mi, abych Sloupu jménem žáků i veřejnosti
poděkoval za dobrou práci a splněný slib. Četl jsem, že
nás v nejbližším období čekají jedny volby za druhými.
To znamená, že o nejrůznější sliby nebude nouze. Velmi si
vážím toho, že ve Sloupě se pracuje také na jejich plnění.
Provoz nové školní posilovny pro veřejnost
Pondělí až pátek, vždy 16:00 – 20:00 hodin.
Vstupné je 50 Kč na hodinu. Vstup si domluvte s paní
Jitkou Svánovskou. Důležité upozornění: uživatelé jsou
povinni užívat posilovnu vždy nejméně ve dvojici a dodržovat provozní řád.
Zápis
Termín zápisu ke školní docházce je úterý 3. dubna
2018 v 15:00 hodin. Týká se dětí, které nejpozději 31.
srpna 2018 dovrší věk 6 let. Další informace k zápisu
najdete na www.zssloup.net.
Změny v pedagogickém sboru školy
Pracovní smlouvy skončily Mgr. Janě Mikuláškové
a Mgr. Petru Sehnalovi. Náš pedagogický sbor posílili
Mgr. Iva Paděrová (1. stupeň) a Mgr. Hana Veselá (matematika, informatika). Novým kolegům přejeme mnoho
pracovních úspěchů.

Jarní práce kolem školy
Tuhé únorové mrazy jsou pryč a jaro je konečně v dohledu. Každý dobrý hospodář využije tuto roční dobu
k tomu, aby napravil škody po zimě. Dost práce je také
kolem školy – vyhrabat trávníky, prořezat okrasné záhonky, zamést a uklidit. Jako každoročně budou s těmito
pracemi pomáhat žáci školy. Vztah k životnímu prostředí
a péče o majetek je totiž důležitá součást základního
vzdělání. Z toho důvodu jsme práce žáků v okolí školy
zařadili do školního vzdělávacího programu naší školy,
takže jsou – s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu
stavu – pro děti povinné.
Jarní projektová výuka
Celoškolní projektová výuka zaměřená na krásy Moravského krasu čeká žáky ke konci dubna. Děti z páté
až deváté třídy se rozdělí do smíšených skupin, budou
samostatně shromažďovat a třídit potřebné informace
a výsledky svojí práce prezentovat ostatním skupinám.
Tuto formu výuky jsme v minulosti ověřovali již několikrát a pokaždé měla velký úspěch. O podrobnostech
budeme veřejnost informovat.
Ředitelská volna
Ve druhém pololetí žáky čekaly dva dny ředitelského
volna. V pátek 23. března bylo tradiční volno na Květný
pátek. V pondělí 30. dubna se nám naskytla příležitost
navštívit úspěšnou brněnskou školu ZŠ Sirotkova. Návštěvy se zúčastní celý pedagogický kolektiv naší školy,
takže v tento den budou mít žáci volno. O týden později
na oplátku přivítáme učitele ZŠ Sirotkova ve Sloupě.
Děkujeme za pochopení.
Mgr. Pavel Dočekal, ředitel školy

Olympiáda ve Sloupě. Světové sportovní zápolení si naši žáci užili také formou celoškolní projektové výuky.
Celá akce vyvrcholila celoškolním pátečním sledováním hokeje, při kterém děti fandily tak, až se škola otřásala v základech.
Škoda jen, že to tentokrát hokejistům nevyšlo.
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Jubilantka – 95 roků
Dne 25. března 2018 oslavila
95. narozeniny žďárská
rodačka paní Marie Zouharová,
rozená Mikulášková z čísla
51. Narozeniny oslavila
v dobré náladě v kruhu svých
blízkých. Ráda čte žďárský
zpravodaj a sleduje veškeré
dění v obci. Pravděpodobně je
dnes nejstarší žijící rodačkou.
V současnosti žije u své
dcery v Brně. Má 2 děti, čtyři
vnoučata, osm pravnoučat
a jednu prapravnučku.
Pro zajímavost přikládáme
fotku z roku 1926, na které
jsou zachyceni sousedé
na Švábce.
Pohled směrem k dnešnímu
úřadu, vpravo vzadu vystupuje
střecha u Klimešů č.p. 51, kde
tehdy žili Josef Mikulášek,
jeho manželka Filipína rozená Klimešová a jejich dcera
Marie, naše jubilantka, to jí
byly 3 roky, je to ta nejmenší
vpředu. Obecní úřad, spolu
s kulturní komisí obce Žďár,
paní Marii Zouharové k tomuto krásnému životnímu jubileu srdečně gratuluje a přeje
mnoho zdraví do dalších let,
osobní pohody a dobré nálady.

Informace z mateřské školy
Vážení a milí spoluobčané, dovolte, abych vás krátce
informovala o aktivitách a vzdělávání v naší mateřské
škole.
Na začátku nového roku, nás svou návštěvou poctila
Česká školní inspekce. Od poslední inspekční činnosti
uplynulo mnoho let. Poslední inspekční činnost byla
v roce 2007. Předmětem inspekční činnosti, bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, zajišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího
programu a jeho soulad s právními předpisy a rámcovým
vzdělávacím programem podle školského zákona, kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona
a souvisejících prováděcích právních předpisů, které
se vtahují ke vzdělávání, kontrola plnění odpovědnosti
školní jídelní a bezpečnostní opatření v mateřské škole.
www.ou-zdar.cz
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Kontrolní hodnocení dopadlo kladně. Školní vzdělávací
program je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Dokumentace mateřské
školy a vnitřní předpisy odpovídají nastaveným normám. Školní jídelna odpovědně plní stravovací službu.
MŠ zodpovědně dodržuje pravidla BOZP a PO.

Aktivity a projekty v MŠ.
Mateřská škola pokračuje ve sběru papíru: „Soutěž
s panem Popelou“. Menší projekty v rámci MŠ např.
„Čtení s myšákem Ferdou“ nebo „Želvička Anička“. Více
se můžete dozvědět v knihovně Žďár, kde na vás čeká
plakát a deník želvičky Aničky. V současné době tvoříme a ilustrujeme knihu do soutěže: „Moje
Veličenstvo kniha 2018“. Soutěž vyhlásilo
EkoCentrum Brno, jde o nejoriginálnější
vlastnoručně vytvořenou knihu. Soutěž si
klade za cíl vytvářet osobní vztah ke knize
a ke čtenářství, propojit literární a výtvarné cítění, objevovat a podporovat talenty.
S dětmi tvoříme a ilustrujeme knihu: Červená karkulka- malované čtení. Viz. foto
pod textem. Všechny vítězné práce budou
vystaveny v květnu a červnu v inspiračním
centru Písečník v Brně.
Držte nám pěsti 
Od začátku března se v MŠ koná jednou
za čtrnáct dní ,, Baby clubík“. Přijďte si
pohrát.
Mateřská škola Žďár, zve maminky a děti k zápisu
pro školní rok 2018/2019.
Datum zápisu: dne 3. 5. 2018 od 9:00 hodin do 11:00
hodin v Mateřské škole Žďár.
Žádosti si vyzvedávejte od 3.4.2018 v MŠ od 7:00 hodin do 16:00 hodin, nebo na našich internetových stránkách www.skolkazdar.cz.
Michaela Žáčková
ředitelka Mateřské školy
<<< nově zhotovená madla pro větší bezpečnost dětí

Z kulturních akcí
MASOPUST VE ŽĎÁRU

Masopust je třídenní lidový svátek, jehož počátky je třeba hledat
v předkřesťanském kultu zimního
slunovratu. Původně šlo o pohanské
svátky, související pravděpodobně
s předkřesťanskými oslavami obnovy přírody na začátku jara. Dříve
se Masopust slavil v průběhu třech
dnů předcházejících Popeleční
středě, kterou začíná 40denní půst
před Velikonocemi. Protože datum
Velikonoc je pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i masopust. Letos tak
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připadl na 10. února a jeho organizace se ve Žďáru opět
ujal Český svaz žen ve spolupráci s kulturní komisí OÚ.
Tradičně kolem poledne se od Dělnického domu vydal
na cestu vesnicí průvod shromážděných masek. Cesta
byla dlouhá a namáhavá, počasí mrazivé. Na cestu vyhrávala harmonika a buben oznamoval dlouho dopředu, kde
se průvod zrovna nachází. Masky byly všude pohoštěny
– tu něčím k zakousnutí a tu něčím ostřejším, což ještě
zvyšovalo jejich rozpustilost a všeobecné veselí. Však
již od středověku mravokárci vystupovali proti rozpustilostem, které se o masopustu děly, lidem to však nijak
neubíralo na dobré náladě tehdy, a stejně tak tomu bylo
i tentokrát. Po dlouhé cestě se přeci již jen na maskách
trošku začala projevovat únava, a tak se všichni těšili
na večer, kdy se sešli v Dělnickém domě, na již tradičním

pochovávání basy, na znamení ukončení veselosti a nástupu čtyřicetidenního půstu před Velikonocemi (symbolu
toho, že v postu si hudebníci nezahrají).
Za velkého zájmu přihlížejících a za doprovodu smuteční hudby, pohřební průvod obřadně obešel sál Dělnického domu a farář s ministranty se důstojně rozloučil
se všemi milovanou paní Basou Masopustovou. Drby
z uplynulého roku a probíráním všech předešlých událostí
se přítomní náramně bavili. Večer pak zahrála skupina
Repete z Doubravice, a tak se tancovalo skoro až do rána.
O masopustních rejích z Čech i Moravy jsou dochovány písemné zprávy již ze 13. století, a kolem 18. století
se začaly pořádat zvláštní taneční zábavy. Proto věříme,
že tato tradice se i u nás zachová a bude pokračovat, co
to jen půjde!
Bc. Jan Novotný

DĚTSKÝ KARNEVAL
I v letošním roce se Dětský karneval,
který proběhl v Dělnickém domě,
v sobotním odpoledni 17. března,
velmi vydařil. O tom svědčila nejen dobrá nálada a úsměvy všech
zúčastněných bez rozdílu věku, ale
i písemné poděkování spokojené
návštěvnice, které rádi ve zpravodaji otiskujeme. Určitě nebyla jediná
nadšená z této skvělé akce, neboť každým rokem je návštěvnost a hlavně
účast dětí vyšší a vyšší. Všem patří
velký dík a už se těšíme na dětský
den, který bude určitě neméně
podařený.
Bc. Jan Novotný
PODĚKOVÁNÍ POŘADATELŮM
Již poněkolikáté jsem se se svými vnoučaty zúčastnila Dětského karnevalu,
pořádaného v kulturním domě ve Žďáře a opět mohu smeknout imaginární
klobouk před perfektně připravenou
akcí. Pořadatelé měli bezchybně zorganizovaný celý průběh karnevalu, včetně
nespočtu soutěží, jak pro děti, tak i pro
dospělé, kde byl každý odměněn bez rozdílu, zda byl první nebo poslední, a tak
měli všichni radost. V přestávkách mezi
soutěžemi děti mohly tančit na hudbu
například od „Michala Davida“. Myslím,
že se karneval ve všech směrech vydařil,
a proto bych ráda poděkovala pořadatelům, předpokládám, že za většinu dětí,
rodičů a prarodičů, za nádherně prožité
odpoledne plné tance, soutěží a dobré
nálady. Děkuji.
Dagmar Havlíková
www.ou-zdar.cz
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Zájezd do divadla

zdroj – www.mdb.cz

V pátek 2. března 2018 jsme uspořádali zájezd
do Městského divadla Brno na divadelní představení
Ženy na pokraji nervového zhroucení.
Ztřeštěná muzikálová komedie na motivy filmu
Pedra Almodóvara se odehrává v ulicích Madridu
konce osmdesátých let minulého století. Představuje zdařilou kombinaci romantiky a humoru, silných
postav, nádherných melodií a skvělých hereckých
výkonů. Jednoduchá scéna se rychle mění, jednou
jsme v interiéru, hned zase v madridských ulicích, kde
se honí dva taxíky. I to je možné inscenačně, nádherně
s humorem zvládnout.
Skupinky účinkujících, hlavně žen, se na scéně
rychle střídají a prožívají své životní krize v bláznivém
spletenci vztahů a situací. Vše je plynule propojené
vynikající hudbou, inspirovanou španělskými rytmy.
Městské divadlo Brno opět nabídlo divákům hezký
muzikálový kus, tragikomický i dojemný, s nadhledem vyprávějící o ženském světě:
„Nádherná a přitom upřímná oslava ženské
schopnosti přežít“ napsal o hře list The Independent. Představení můžeme všem doporučit. Byl to
příjemně strávený večer.
Libuše Mikulášková

Velikonoční dílnička
V pátek 23. března 2018 proběhla, tentokrát v zasedací
místnosti obecního úřadu, Velikonoční dílnička. Zájemci
si mohli vyrobit pěkné dekorace a výzdobu, s kterou si pak
zkrášlili interiér svých domovů a přivítali svátky jara. Letos
se vyráběly např. velikonoční slepičky, kornoutek s vajíčkem
nebo velikonoční zápichy do květináčů. Tradičně se aranžovaly živé květiny do košíčků. Poděkování za perfektně
připravenou akci patří zejména paní Vlaďce Mikuláškové.

PŘIPRAVUJEME:
Český svaz žen Žďár zve všechny občany na
„Pálení čarodějnic“, které se koná na hřišti
v Bučkách v pondělí 30. dubna 2018.
Přijďte posedět a pobavit se. Všechny masky
čarodějů a čarodějnic budou vítány. V případě
nepříznivého počasí bude akce odložena.



V sobotu 26. 5. 2018 u Hasičské zbrojnice
oslavíme Den dětí.


Soutěž v požárním útoku O pohár starosty
obce se uskuteční 16. 6. 2018.
Uzávěrka pro příjem příspěvků do zpravodaje „červen 2018“ je 17. června 2018. Příspěvky můžete přinést v úředních
hodinách na obecní úřad, anebo zaslat v elektronické podobě na adresu info@ou-zdar. cz
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