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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
čas uplynul snad rychleji jak voda a máme na krku konec
volebního období 2014 – 2018. Za mou osobu se jednalo
o první volební období ve funkci starosty obce. Nechci
Vás zde zatěžovat výčtem toho, co se podařilo realizovat,
a co zůstává nedokončeno. Domnívám se, že je nutné se
zaměřit především na záležitosti, které se za uplynuté
čtyři roky nepodařilo realizovat a snažit se co nejrychleji

info@ou-zdar.cz

dosáhnout kýženého výsledku, protože v některých případech se naše představy liší od reality dnešního světa.
V některém z předcházejících čísel zpravodaje jsem
uváděl, že naším největším nepřítelem je úřední šiml,
který nás v mnoha případech vrací zpět na startovní čáru,
ale dost bylo naříkání. V rámci úvodního slova tohoto
zpravodaje chci poděkovat za spolupráci všem stávajícím
zastupitelům obce, kterým končí jejich mandát. A těm,
kteří se rozhodli znovu nekandidovat do dalšího volebního období, přeji mnoho osobních a pracovních úspěchů.
Patrik Mikulášek, starosta obce

Stavba májky
Tento příspěvek je především věnován všem, kteří se
podíleli na zdobení a stavbě májky, ta nebyla v naší obci
stavěna dlouhou řadu let. Za vším stojí jedna poznámka
„mělo by se něco udělat, co tak postavit májku“. Od vyslovení myšlenky uběhlo několik týdnů a dobrá věc se
podařila. Při zdobení a samotné stavbě májky se sešla
výborná parta lidí, která tímto krokem navrátila do naší
obce zapomenutou tradici. Májku se podařilo postavit
bez použití mechanizace, pěkně ručně. Bohužel nám moc
dlouho nevydržela a stala se terčem „zlodějského“ útoku.
Někdo nesnesl pohled na naší nádherně nazdobenou
májku a musel tuto trofej získat. Už nyní se můžeme
těšit, jaká májka bude stát v roce 2019.
Patrik Mikulášek, starosta obce

Výměna sirény
Na budově obecního úřadu došlo v průběhu měsíce
srpna k výměně poplachové sirény. Siréna je také nově
napojena přímo na operační středisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje v Brně. V případě poplachu vyhlášeného zásahové jednotce našeho
SDH je siréna automaticky spuštěna. Dále je siréna
automaticky spouštěna každou první středu v měsíci,
www.ou-zdar.cz
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kdy probíhá kontrola varovných zařízení v rámci celé
ČR (po dobu 140 vteřin zní nepřerušovaný tón). Obec se
na výměně sirény a jejím napojení na HZS JMK podílela
částkou cca 25 000 Kč. Doufám, že sirénu nebude mimo
pravidelné zkoušky nutné spouštět.
Patrik Mikulášek, starosta obce

Nové mapy
vedle autobusové čekárny je od roku 2001 umístěna
mapa Moravského krasu s vyznačením cyklostezek.
Na stavu mapy se mimo vandalů podepsal hlavně čas,
proto došlo k její výměně a aktualizaci. Stejnou mapu
nově umístíme také u Starého koupaliště, kolem něhož
vede cyklostezka od Kuniček na Petrovice.
Patrik Mikulášek, starosta obce

Odpady
Odpady a jejich likvidace se poslední dobou stávají samostatným tématem, které nelze přehlížet. Dříve nebyla
tato problematika tak podrobně řešena, ale čím dál větší
náklady vynakládané na likvidaci odpadů tento přístupu
mění. Samozřejmě souhlasím s názorem, že pokud odpad
nevznikne, tak není nutné vynakládat prostředky na jeho
likvidaci. I zastupitelstvo naší obce se o tuto problematiku
zajímá čím dál podrobněji. Od července je zaveden systém MOJEODPADKY, o kterém bylo již psáno. Mnozí
možná poznamenají, že se nejedná o důležitou záležitost,
ale opak je pravdou a problematiku likvidace odpadů
je nutné dostat do podvědomí občanů a to v co největší
míře i přesto, že žijeme na vesnici, kde se tato problematika řeší složitěji. Nejdůležitější je maximální snížení
množství směsného komunálního odpadu, který končí
v popelnicích. Společně se zavedením systému MOJE
ODPADKY došlo ke změně úhrady za svoz komunálního
odpadu, kdy nyní platíme za vyvezenou popelnici, nikoliv
paušál za počet obyvatel v obci. Máme za sebou první
měsíce od změny a už se nový systém projevil na celkové
fakturaci za svoz odpadů. Díky zapojení občanů do systému svozu tříděného odpadu přímo od domů se mohl
změnit interval svozu kontejnerů s plastem z týdenního
na čtrnáctidenní. Tato změna a platba za vyvezený kus
popelnice znamená úsporu cca 5 000,- Kč za měsíc.
Na první pohled se nejedná o zásadní částku, ale za rok to
může znamenat úsporu cca 60 000,- Kč a to už nezní tak
špatně. Neuvádím zde další faktury, které mohou celkovou úsporu ovlivnit, protože nejsou prozatím k dispozici.
Na konci roku budeme se svozovou firmou sjednávat
podmínky pro rok 2019 a doufáme, že se nám podaří
udržet nastavený trend. Nyní uvedu několik důležitých
informací, které se zavedením nového systému likvidace
odpadu souvisí a je zapotřebí je průběžně opakovat.
- svoz směsného komunálního odpadu probíhá každou
lichou středu (1x za 14 dnů)
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- obec platí za vyvezenou popelnici, apelujeme na občany,
aby popelnice připravené k vývozu byly co možná nejvíce plné. Upozorňujeme také na skutečnost, že pokud
máte popelnice umístěné trvale před domy, tak je může
svozová firma vysypat, aniž bude maximálně naplněna.
- směsný komunální odpad v pytlích:
• směsný komunální odpad dávejte do pytlů pouze
ve výjimečných případech a vždy prioritně využívejte pro jeho uložení popelnici
• svozová firma nám pytle u popelnic prozatím toleruje, ale vše je závislé na jejich počtu. Pokud
bude tento způsob likvidace směsného komunálního
odpadu zneužíván, tak bude odvoz pytlů minimálně
evidován a následně hrazen nebo případně úplně
zrušen. Při jednom z posledních svozů jsem byl
kontaktován zaměstnanci svozové firmy, že u rodinného domu je popelnice a vedle ní je pět pytlů
s různým odpadem, který by se dal roztřídit !!!
- svoz tříděného odpadu (plasty, papír, jedlý olej) v pytlích od domů je prováděn každé liché pondělí (1x za
14 dnů). Svoz je prováděn v pondělí od 7:00 hodin,
proto je nutné pytle nebo balíky s papírem připravit
před dům ideálně v neděli večer. Na základě dosavadních zkušeností připomínáme:
• maximální využití kapacity pytlů (váha 1 nebo 2 kg
je nedostačená, toto platí především v případech,
kdy je u domů více pytlů s plastem a všechny mají
takto nízkou váhu, místo dvou se pokusit odpad dát
pouze do jednoho)
• pytle je nutné dobře zavázat, aby při manipulaci
nedošlo k rozvázání
• do pytlů s plastem nepatří žádné plasty znečištěné
nebezpečným odpadem
www.ou-zdar.cz

• do pytlů s papírem nepatří mokrý papír
• pytle je zapotřebí řádně označit čárovým kódem
a ideálně na pytel napsat číslo popisné
• balíky s papírem nedávat před dům v případě nepříznivého počasí (déšť, sněžení atd.) v takových
situacích je lepší balík nebo balíky dát do pytle
a řádně označit
- sklo a drobný železný opad je i nadále možné ukládat
do nádob umístěných v tzv. hnízdech
- plasty a papír je i nadále možné ukládat do kontejnerů
umístěných v tzv. hnízdech. Tato místa budou k dispozici i nadále a neuvažujeme o jejich zrušení
Samostatnou problematikou je likvidace bioodpadu.
V minulém roce byla v rámci dotace pořízena necelá
stovka kompostérů. Je škoda, že zájem ze strany občanů
nebyl větší, někteří občané se dotazují, zda je kompostéry
možné ještě získat. Obec v rámci likvidace bioodpadu nabízí možnost jeho uložení do velkoobjemového

kontejneru, který je přistavován k hasičské zbrojnici.
Na základě poslední zkušenosti bude provedena změna
v organizaci, kontejnery budou přistavovány dva a v případě nutnosti opakovaně.
Musím znovu připomenout i to, že obec nabízí občanům možnost štěpkování větví, keřů. Vše je otázkou
domluvy a štěpkovač byl v rámci dotace zakoupen jako
prostředek k předcházení vzniku odpadu. Štěpky není
nutné ze zahrady odvážet na kompostárnu, protože se
dají využít. Dále připomínám, že jsme schopni zajistit
i odvoz biodpadu do sběrného dvora, jak jsem již uvedl je
to všechno věc vzájemné domluvy a než čichat „smrad“
z pálení zahradního odpadu, tak raději zajistíme odvoz.
V dalším zpravodaji uveřejníme statistické informace
porovnávající rok 2017 a 2018. Aktuálně lze pouze uvést
pouze množství odpadu, které bylo za měsíc červenec,
srpen a září odvezeno v pytlích z domácností, jednalo se
o 1 007 kg papíru a 937 kg plastu.
Patrik Mikulášek, starosta obce

Pálení zahradního odpadu
V návaznosti na likvidaci odpadu, a to především
bioodpadu, si neodpustím zmínku o jeho pálení. Jak jsem
již uvedl v předcházejícím článku, tak „smrad“ z pálení
zahradního odpadu není nic příjemného. Ano historicky
se zahradní odpad a možná nejen ten likvidoval pálením.
Nejen já, ale řada dalších občanů se domnívá, že tato doba
je už dávno pryč a mělo by se využívat jiných dostupných

možností, jak odpad zlikvidovat. Je škoda, že občané tento názor pouze řeknou, ale do ankety se zapojila většina,
která zastává opačný názor. Nové zastupitelstvo obce se
touto problematikou bude zajisté zabývat a v některém
z dalších čísel obecního zpravodaje se k tématu likvidace
zahradního odpadu opět vrátíme.
Patrik Mikulášek, starosta obce

Cesta na Sloup

Rekonstrukce vodovodního řadu

V tomto příspěvku se chci krátce zmínit o údržbě cesty
vedoucí od ČOV směrem na Sloup. Doporučuji se v rámci vycházky po této cestě projít a ti z Vás, kteří vědí, jak
cesta vypadala ještě před několika týdny, snad kladně
ocení velký kus odvedené práce. Vše provedeno vlastními
silami s využitím vlastní techniky. V údržbě této lokality
chceme pokračovat i ve spolupráci s CHKO Moravský kras. Ještě v letošním roce společně s dobrovolníky
a CHKO vysadíme cca 10 – 15 nových ovocných stromů.
Patrik Mikulášek, starosta obce

Navazuji na informace zveřejněné v předcházejících
zpravodajích ohledně pokračování rekonstrukce vodovodního řadu v naší obci. Vodárenská akciová společnost Boskovice započala s realizací další etapy, která
řeší úsek od budovy obecního úřadu na křižovatku pod
Dělnickým domem. Přípravné práce zahájila stavební
firma (H3, s.r.o.) v průběhu minulého týdne. V rámci této
etapy dojde k vybudování nového propojení za budovou
Mateřské školy.
Patrik Mikulášek, starosta obce

Vyvěšení moravské zemské vlajky
Ve státní svátek dne 5. července 2018 jsme se připojili ke zhruba 1320 obcím a městům nejen na Moravě
a Slezsku, ale i v Čechách, na Slovensku a v Polsku,
vyvěšením moravské zemské vlajky na počest příchodu
slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou
Moravu a poctě moravské zemi. Cílem této nepolitické
akce je připomínka Moravy jako základního kamene
naší státnosti, jejího významu ve společných dějinách
Čech, Moravy a Slezska, bohatých tradic, nezaměnitelné
kultury a přírodních krás.
www.ou-zdar.cz

Historie moravské vlajky

Dnešní hojně rozšířená podoba moravské vlajky vychází ze zemských barev, zlaté a červené, kterých se
od počátku 19. století používalo k výzdobě, později
začaly být vyvěšovány i jako prapory. Oficiálního stvrzení se dočkaly v roce 1848, kdy poslanci Moravského
zemského sněmu schválili 5. článek nové moravské
ústavy, ve kterém se definuje zemský znak a zemské
barvy: „Země moravská podrží dosavadní svůj erb zemský, totiž orlici vpravo hledící, v poli modrém a červeno
zlatě kostkovanou. Zemské barvy jsou zlatá a červená.“
Žďárské listy 2-3 / 2018

3

Nový impuls k rozšíření přišel po uvolnění poměrů
po roce 1989. Tradiční žlutočervené moravské vlajky
začaly být opatřovány zemským znakem – šachovanou
orlicí v modrém poli, a to z důvodu odlišení od jiných podobných vlajek. Tato varianta si pro svoji srozumitelnost
i estetickou úroveň získala velmi rychle oblibu po celé
Moravě a stala se základní a všeobecně uznávanou podobou moravské vlajky současnosti.

Zemské barvy a znak Moravy, 1900
Od stanovených zemských barev byla následně odvozena
moravská vlajka, kterou tvoří dva vodorovné pruhy.
Horní pruh je žlutý, spodní je červený. V druhé polovině
19. století a počátkem 20. století, v době vzestupu nacionalismu, to byla právě moravská vlajka, která sjednocovala obyvatelstvo naší země bez ohledu na národnost.
Ačkoliv události dvacátého století nebyly pro její užívání
příliš příznivé, najdeme o ní doklady za první republiky,
po roce 1945 i kolem roku 1968.

Volby do zastupitelstev obcí
a měst v Česku
V pátek 5. a sobotu 6. října 2018 proběhnou v České
republice volby do zastupitelstev obcí v Česku
– komunální volby 2018. Volební místnost bude
tradičně v přísálí Dělnického domu.
Patrik Mikulášek, starosta obce

Současná podoba moravské vlajky
Další použití moravské vlajky
Kromě tohoto nejvýznamnějšího svátku bývá moravská
vlajka vyvěšována i v další dny spjaté s moravskou historií.
28. března si připomínáme výročí narození světoznámého
moravského učence Jana Ámose Komenského, 15. září
význačného moravského politika a diplomata, ochránce
moravských zemských práv a svobod, Karla staršího ze
Žerotína. Zvolení moravského markraběte Jošta Lucemburského, zvaného též Moravský, římským králem připadá
na první říjen, 28. října si připomínáme si nejen vznik
Československé republiky, ale také svatořečení velkomoravského panovníka Rostislava. Další vhodnou příležitostí
jsou výročí a události spjatá s obcí (např. obecní slavnosti,
hody), či některým z významných rodáků.
Zdroj: Moravská národní obec, z. s.

„Buřt cup“ – 3. Jihomoravská liga v orientačním běhu
Sportovní klub Radioklub Blansko, z.s. pořádal v sobotu 28. dubna 2018 v lesním prostoru napravo od silnice
Lenčov - Kuničky, Němčice závody v orientačním běhu.
Rádi jsme souhlasili s žádostí o pronájem Dělnického domu jako centra pro závodníky a dále
s umožněním parkování vozidel, jak závodníků,
tak přihlížejících. Tato sportovní akce byla poměrně velká, neboť se jí zúčastnilo cca 300 závodníků
spolu s dalším doprovodem. Velké množství vozidel bylo možno zaparkovat na hřišti v Bučkách
a taky v prostoru u nového hřiště na Člopě. Start
závodu byl v lese kousek od Nového koupaliště.
Organizace byla plně v režii pořadatelů a byla
zvládnuta na výbornou. Občerstvení bylo zajištěno u Dělnického domu prodejem párků z udírny,
jež zajistili někteří z našich hasičů a rovněž Pohostinství u Gábinky mělo otevřeno. Podle ohlasů
pořadatelů panovala všeobecná spokojenost, a tak
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je docela možné, že se i příští rok bude tato akce konat
zase u nás.
Bc. Jan Novotný

www.ou-zdar.cz

Výsadba lípy k oslavě 100. výročí založení republiky
Oslavy 100. výročí založení Československa
se blíží a naše obec se k těmto oslavám, tak jako
mnohé jiné, zapojí v rámci projektu Stromy svobody 1918–2018, vysazením Stromu svobody –
lípy srdčité. Výsadbou takového stromu navážeme
na stoletou tradici. V letech 1918 a 1919 jich lidé
vysadili tisíce.
Do výsadby se zapojili starostové, žáci, členové
místních spolků. Stromy byly ověšené stuhami,
domy praporky, zpívala se hymna, ke kořenům se
ukládaly pamětní listy. A sázely se i v pozdějších
letech (1928, 1945, 1968) vždy, když si lidé chtěli
připomenout a oslavit význam svobody a demokracie. I v naší obci byly v minulosti takové lípy
vysazeny. Jak vyplývá z kroniky, byly vysazeny
např. v roce 1930 k výročí 80. narozenin prezidenta
T. G. Masaryka.

Při této příležitosti stojí také za to připomenout, že
naše republika vznikla v důsledku rozpadu Rakouska-Uherska po konci 1. světové války. Tato tragická
válka se nevyhnula ani naší obci a ovlivnila život
mnoha zdejším rodinám. Ze Žďáru bylo při mobilizaci od roku 1914 až do roku 1918 odvedeno celkem
124 mužů, z toho 2 byli zproštěni pro nemoc a 10 pracovalo v továrnách pod vojenským dozorem. 10 mužů
se bohužel z fronty nevrátilo. Věnujme proto, při připomenutí vzniku naší republiky i vzpomínku na tyto
muže. Jsou jimi Zouhar Richard z č.p. 20, Martinek
Emil z č.p. 22, Ševčík Josef z č.p. 45, Dvořáček Josef
z č.p. 52, Mikulášek Jan z č.p. 57, Souček František
z č.p. 67, Mikulášek Josef z č.p. 29, Trávníček Alois
z č.p. 86, Martinek Josef z č.p. 21, Dvořáček Vincenc
z č.p. 43 a Prokop Antonín z č.p. 83 (zemřel ve vojenské nemocnici).
Bc. Jan Novotný

Zprávy z Vodárenské akciové společnosti, a. s.
Opravdu si myslíte, že je voda drahá? Aneb 88 litrů a 8 Kč denně!
Často se u nás mluví o tom, že je voda drahá.
Výdaje za vodné a stočné přitom v rámci rodinných
rozpočtů představují jedno až dvě procenta, což je
nejméně ze všech nákladů na bydlení a energie.

kvalita vody přísně kontrolována, nesmí obsahovat
žádné mikroorganismy, chemikálie a jiné škodlivé látky, které by mohly ohrozit zdraví. Složitým
a důklad-ně sledovaným procesem je také čištění
Ráno si vyčistit zuby, použít toaletu, uvařit čaj. odpadních vod. Vodovody a kanalizace je nutné
Omýt brambory k obědu, postavit na polévku, umýt rovněž pravidelně obnovovat.
nádobí, zapnout pračku, zalít kytky, nesčetněkrát
Za 8 korun sotva pořídíte:
za den si opláchnout ruce, večer si pustit sprchu.
• Sotva dvě deci plzeňského piva
Vodovodním kohoutkem otočíme třeba padesát• Dvě cigarety
krát za den a považujeme za samozřejmé, že z něj
• Dvě a půl deci benzinu
kdykoliv teče čistá a nezávadná pitná voda. Kolik ka• Ani ne polovinu jednoho vydání
ždého z nás tato zdánlivá samozřejmost, o které lidé
některého z tištěných deníků
v mnoha částech světa jen sní, stojí peněz? Současná
• Talíř nejlevnější polévky ze sáčku
průměrná cena ve svazcích měst a obcí, kam dodává
• Čtvrtinu šálku kávy v restauraci
vodu VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPO-LEČNOST,
• 88 litrů pitné vody, což je celodenní
a.s., činí zhruba 93 korun za kubický metr včetně
spotřeba na osobu a den
DPH a je v ní zahrnuto i čištění odpadních vod. To
znamená, že jeden člověk za vodné a stočné denně
Co platíme ve vodném a stočném?
zaplatí asi 8 korun při průměrné spotřebě zhruba 88
litrů na osobu a den.
Cena vodného a stočného je cenou věcně usměrNěkdo namítne, že voda je přece všude a je zdarma. Ale chodil by si snad pro ni někdo do rybníka
nebo do řeky? Než se pitná voda dostane ke spotřebiteli, je to dlouhý a náročný proces. V jeho průběhu je
www.ou-zdar.cz

ňovanou. To znamená, že není regulována trhem,
ale vychází z obecně závazných cenových předpisů.
Provozovatel si tedy nemůže cenu nastavit dle svého
uvážení. Lze do ní započítat pouze ekonomicky
oprávněné náklady a přiměřený zisk.
Žďárské listy 2-3 / 2018
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• Do ceny vodného a stočného se výrazně promítá
nájemné vlastníkům vodohospodářské infrastruktury a náklady na její opravy. Tyto položky tvoří
ve VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI,
a.s., zhruba 45 procent z celkové ceny.

fakturační objemy jsou při výpočtu ceny jmenovatelem, kterým se dělí celkové náklady. Vzhledem
k tomu, že přibližně 80 procent všech nákladů
na dodávku a odkanalizování vody tvoří fixní
náklady, mají fakturované objemy na vývoj ceny
velký vliv.

• Další významné položky z ceny vodného a stočného činí náklady na energie, chemikálie, služby, Co možná nevíte?
mzdy či poplatky za vypouštění odpadních vod
Počátkem 90. let přestal stát plošně dotovat cenu
a také na nákup surové vody z povrchových zdrojů vody. Od roku 1994 tak došlo ke znatelnému navýšeči na poplatky za užívání podzemních zdrojů.
ní cen vodného a stočného. Současná cena odpovídá
• Výsledná cena dále významně závisí na obje- skutečným nákladům na výrobu a čištění vody.
mu fakturovaného vodného a stočného, neboť
Vodárenská a. s.

Vyznejte se ve svých penězích (13)
Kterak pan Žáček o střechu nad hlavou přišel
Majetek je v rodinném hospodaření velmi zajímavou
položkou. Bez některých základních věcí se neobejdeme, jiné zvyšují náš komfort. Další mohou sloužit jako
zdroj nezávislých příjmů.
Budování majetku není jednoduché. Vždy jsme
nuceni zvažovat, jakou část prostředků využijeme pro
zajištění aktuálních potřeb a kolik věnujeme na dlouhodobější cíle. A sotva se podaří něco nahospodařit,
nastane další úkol – jak majetek ochránit proti hrozícím
rizikům.
Zatímco u finančních aktiv používáme jako klíčový
obranný prvek diverzifikaci, movité a nemovité věci
nejlépe ochráníme vhodným pojištěním. Jaká rizika
majetek ohrožují? Kromě naší vlastní hlouposti především živelní události a odcizení, případně vandalismus.
Takže začne pršet, takový docela hustý přívalový
déšť, těsnění kolem oken to nezvládne a v bytě máme
potopu. Ale my jsme pojištění, a proto docela v klidu
nahlásíme průšvih pojišťovně: zaplaťte škody. Jaké
však nemilé překvapení! Pojišťovna s politováním sděluje, že v tomto případě žádnou náhradu neobdržíme,
anžto déšť nepatří mezi živelní rizika.
Protože jsme si nepročetli pojistné podmínky, dostali jsme lekci. V pojistné smlouvě, jejíž jsou součástí, je
vždy popsáno, co bude předmětem případného pojistného plnění a co nikoli. Rovněž tam najdeme definice
jednotlivých rizik. Například škody spáchané větrem
pojišťovna uhradí pouze v případě, že bude mít sílu
vichřice nebo větší. Což znamená, že jeho rychlost
musí překročit hranici stanovenou dle Beaufortovy
stupnice síly větru či v kilometrech za hodinu nebo
metrech za sekundu. Čerstvý či silný vítr, byť by způsobil škodu, nezpůsobí výplatu od pojišťovny.
Podobně užitečné je prostudovat pojistné podmínky vztahující se k odcizení. A to zejména statě
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pojednávající o předepsaném zabezpečení pojištěných
věcí. Mohou být odlišné u různých pojišťoven, přičemž
některá zabezpečení jsou přímo požadována a bez
nich plnění nenastane. Jiná, pokud jimi máme majetek
chráněn, přinesou nezanedbatelnou slevu na pojistném.
Další slevu získáme sjednáním rozumné spoluúčasti
na škodě. Jde o dohodnutou částku, do jejíž výše si
hradíte škody sami. Například při škodě 187 000,a spoluúčasti 30 000,- vyplatí pojišťovna 157 000,-;
při škodě 28 000,- nevyplatí nic. Klientovi se to ale
většinou vyplatí, pokud úspora na pojistném díky spoluúčasti převýší část škody nehrazenou pojišťovnou.
Co se naopak nikdy nevyplatí, je uzavírat pojištění
za účelem výdělečným. Požadovat plnění za fiktivní
nebo zmanipulované škody je podle zákona trestným
činem. Jednejte vždy korektně a totéž samozřejmě
požadujte od pojišťovny. Jestliže nebudete spokojeni
s výší vyplacené náhrady škody, neváhejte ji rozporovat, shledáte-li pro to rozumný důvod. Pojišťovna jako
každá jiná obchodní společnost se snaží minimalizovat
náklady, a vyplacená plnění za škody jsou jedním
z nich. O konkrétní škodě rozhodují konkrétní lidé,
a ti nejsou neomylní. Pokud to bude nutné, braňte
svá práva zdvořile, ale pevně. Velmi často pak dojde
k revizi rozhodnutí a doplacení sporné částky.
Měnit pojišťovnu kvůli nespokojenosti s výší náhrady? Jen v krajním případě. V oddělení likvidace
škod různých pojišťovacích ústavů sedí velmi podobní
zaměstnanci, kteří používají obdobné postupy. Pojišťovnu je třeba vybírat především se zřetelem na její
kapitálovou vybavenost a schopnost vyplatit náhradu
ihned po došetření všech potřebných skutečností.
Většina pojištění majetku je dnes uzavírána na novou
hodnotu. To je cena na znovupořízení věci ve chvíli,
kdy nastala škoda. A s tím souvisí koncept podpojištění, který může být překvapivě nepříjemný.
www.ou-zdar.cz

Ukážeme si to na příkladě:
Před 25 lety pan Žáček postavil rodinný dům za cca
300 000,-. Pokud by jej dnes prodával, obdržel by
za něj něco kolem 2 500 000,-. Kdyby ho ale nechal
postavit, stejně velký a stejně vybavený, zaplatil by
cca 5 000 000,-. A to je částka, která by měla být uvedena na pojistné smlouvě. Jenže pan Žáček je šetřílek,
a pojistí dům právě na 2 500 000,-, i tak se mu to zdá
drahé. Na pojistném šetří 2 000,- za rok. I přijde v pátém roce vichr a rozebere střechu. Cena za materiál
a práci při opravě je 300 000,-. Pan Žáček je v klidu,
vždyť má pojistku na 2 500 000,-, což je více než
8x tolik. K jeho úžasu vypadne z pojišťovny méně

než 150 000,-, manželka mu přikládá studené obklady. Vydělal za 5 let 10 000,- na ušetřeném pojistném
a šmahem prodělal více než 150 000,-.
Podpojištění totiž znamená, že pojišťovna nevyplatí
plnění do výše pojistné částky uvedené na pojistné
smlouvě, nýbrž v poměru, v jakém je částka na smlouvě vzhledem k nové hodnotě pojištěné věci. Minus
penále za klientem nesprávně uvedené údaje.
Mimo jiné to znamená, že pojistné částky je potřeba
občas revidovat. Nová hodnota věcí díky inflaci totiž
roste a roste a roste….
Další rady a tipy najdete na www.ivahlavinkova.cz.

V Blansku je možné podat žádost o nájem bezbariérového bytu
Rádi bychom Vás informovali o možnosti nájmu
bytů zvláštního určení – bezbariérových bytů. Město
Blansko má ve vlastnictví 13 bezbariérových bytů,
které jsou upraveny pro bydlení osob se zdravotním
postižením. Byty jsou vhodné pro občany, kteří jsou
schopni vést poměrně samostatný život v uzpůsobených podmínkách.
Žadatelům i nájemcům těchto bytů je poskytována
podpora a pomoc při řešení jejich nepříznivé situace
v přirozeném prostředí. Podporu a pomoc zajišťují
sociální pracovníci oddělení sociální pomoci. Mohou
být nápomocni například při komunikaci s úřady, při
zprostředkování pečovatelské služby, nicméně s každým spolupracují dle individuálních potřeb.
Žádost o nájem bezbariérového bytu může
podat občan, který je svéprávný, zletilý a bydlí

v nevhodných podmínkách vzhledem k jeho zdravotnímu stavu. Nesmí mít žádné nesplněné závazky
vůči městu Blansko (tato podmínka se vztahuje
i na osoby, které tvoří s žadatelem rodinnou domácnost). Žádost může podat také zákonný zástupce
nezletilé osoby, která žije v nevhodných podmínkách
vzhledem ke zdravotnímu stavu.
Žádost se podává na předepsaném formuláři na odbor sociálních věcí Městského úřadu Blansko. Více
informací lze získat na oddělení sociální pomoci, kancelář č. 122 (1. patro budovy nám. Republiky 1), kde
je možné vyzvednout formulář žádosti. Ke stažení je
k dispozici na stránkách: www.blansko.cz
Agendu vykonává: Bc. Lenka Čermáková,
sociální pracovník oddělení sociální pomoci 		
tel. kontakt: 516 775 244

Informace ze základní školy Sloup
Přijímačky jsou za námi
I letos čekaly deváťáky povinné státní přijímací zkoušky. Opět se potvrdilo, že naši žáci jsou na tyto zkoušky
dobře připraveni a mohou se všichni těšit na studium
v jedné ze svých vybraných střední škol. Z celkového počtu 42 žáků bude 32 studovat maturitní a 10 učební obor.
Jedna žákyně se dostala na konzervatoř, dvě na školu
s uměleckým zaměřením. Na gymnázia se dostalo 6 žáků.
První třídy 2018/2019

Třídní učitelkou 1. A bude ve školním roce 2018/2019
Mgr. Monika Gregorová (žáci ze Sloupu, Šošůvky a Němčic). 1. B bude učit Mgr. Marie Koutná (žáci z Vavřince,
Veselice, Suchdolu, Petrovic a Žďáru). V obou prvních
třídách bude 20 dětí.
Fyzika v novém

Učebna fyziky je pro školu klíčová ze dvou důvodů –
jde o jedinou třídu, kde lze provádět pokusy a laboratorní
www.ou-zdar.cz

práce a je to také jediná učebna, do které se dá současně
umístit celý jeden ročník. Fyzika je dosud v původním
stavu z roku 1982 a kromě drobných oprav nebyla
nikdy rekonstruována. Tomu odpovídá její současný
stav, který lze označit za havarijní. Od roku 2004 jsme
nejméně třikrát vypracovali a předložili investiční projekty do vyhlášených výzev. Přestože úspěšně prošly
formálním hodnocením, na finanční prostředky jsme
dosud nikdy nedosáhli. Pro informaci – paralelně jsme
podali již také pět neinvestičních „měkkých“ projektů;
tyto dosud uspěly všechny. Nyní se však „zablesklo
na lepší časy“. Společně se zřizovatelem připravujeme
důležitou akci – kompletní opravu této učebny. V posledním čtvrtletí letošního roku zde vznikne pracoviště,
ve kterém nebudou chybět nejmodernější učební pomůcky pro výuku fyziky, chemie i dalších přírodopisných
předmětů.
Žďárské listy 2-3 / 2018
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Co budeme vylepšovat v létě?

* Největší akcí, na které se budeme podílet společně
s městysem Sloup, je kompletní rekonstrukce učebny
fyziky. V současné době probíhá výběr dodavatele;
předpokládaná hodnota zakázky se pohybuje ve výši
1,6 milionu Kč. Z důvodu kapacit firem se však předpokládá realizace až v posledním čtvrtletí roku 2018,
tedy za plného provozu školy.
* Pokračujeme v postupné výměně nábytku ve třídách.
Původní nábytek – opět z roku 1982 – nahradíme
novým v budoucích prvních třídách.
* V současné době probíhají jednání o další etapě opravy
školního bazénu. Bude třeba opravit podlahu v bazénové hale. Původní dlažba z roku 1982 již špatně
těsní, takže občas dochází k zatékání chlorované vody
do strojovny.
* Mnoho tříd a prostor školy čeká výmalba, na galerii
nad tělocvičnou vyměníme linoleum.
* Obnovy se dočká fond učebnic, jednáme o možnosti
nákupu dalších interaktivních tabulí, brzy bude třeba
investovat do školní počítačové sítě.
* Pozitivní zprávou je zvýšení státního příspěvku na provoz škol v ČR, takže na opravy a rekonstrukce bude
k dispozici více peněz.

do kterých se zapojují pod vedením učitelů také naši žáci.
O výsledcích vás budeme informovat.
Byli jsme v Srbsku

V květnu jsme měli možnost oplatit návštěvu našim
partnerům z Osnovna škola Milutin i Draginja Todorovič v srbském Kragujevaci. V úterý 15. května ráno
vyrazil ze Sloupu autobus s 38 žáky a 5 vyučujícími
směrem do Srbska. Cesta proběhla bez problémů, takže
navečer před osmou hodinou jsme byli na místě. Naši
hostitelé připravili pro děti i dospělé skvělý program,
kterému letos výjimečně přálo i počasí. Vrcholem akce
byl poznávací výlet do Bělehradu. Užili jsme si vyhlídku
z 200 m vysoké televizní věže, absolvovali plavbu na lodi,
prohlídku historického centra města pěšky i vláčkem
a velmi zajímavou prohlídku muzea automobilů. Také
ostatní dny pobytu stály za to. Nechyběla ani sportovní
utkání a společné workshopy českých i srbských dětí. Nás
učitele těšil především fakt, že děti byly nuceny celou
dobu pobytu intenzivně komunikovat anglicky. Mladí
Srbové jsou totiž v angličtině velmi dobří. Na závěr jsme
naše přátele pozvali na návštěvu Sloupu, která by se měla
uskutečnit na jaře 2019.
Mgr. Pavel Dočekal, ředitel školy

Matematici uspěli

Ve druhém pololetí jsme zaznamenali
několik výrazných úspěchů našich žáků
ve vědomostních soutěžích. Nejvíce si považujeme 1. místa Viléma Pořízky a 2. místa
Kateřiny Ševčíkové v okresním kole matematické olympiády, do které se zapojilo
celkem 16 škol a 103 žáků.
V květnu jsme pozvali žáky pěti okolních
škol na vědomostní soutěže v českém jazyku, matematice, angličtině a informatice
s názvem Cirsiáda. Na www.zssloup.net si
můžete prohlédnout kompletní výsledky.
Na stupních vítězů se často umísťovali i žáci
ZŠ Sloup.
V tomto období probíhají mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English,

Poslední akcí, kterou absolvovali žáci devátého ročníku, je oblíbený
kurz vodní turistiky. Na raftech sjížděli Vltavu od 20. do 23. června

Mateřská škola Žďár
Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi, abych vás
informovala o novinkách v naší MŠ.
Ve školním roce 2018/2019 nastoupilo 26 dětí.
Seznam dětí zahrnuje nejen děti ze Žďáru, ale i děti
z Kuniček, Karolína, Petrovic a Sloupu.
Naše MŠ je jednotřídní s celodenním provozem
a věkově nesourodou skupinou dětí. Děti od 2 do 7
roků (smíšená třída). Provoz mateřské školy je od 7:00
hodin do 16:00 hodin.
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Vzdělávání v naší mateřské škole.
Mateřská škola pracuje 2. rokem podle vzdělávacího
programu s názvem „Barevná školka“. Dokument
odpovídá naší MŠ, chodu, činnostem, aktivitám a projektům. ŠVP je rozdělen do čtyř integrovaných bloků,
které obsahují jednotlivá témata, cíle, výstupy a kompetence. Jako například 1. Já a kamarád, 2. Příroda
okolo nás, 3. Svět tradic, 4. Chci být moudrý. ŠVP bude
od října 2018 nově zveřejněný na našich internetových
stránkách. www.skolkazdar.cz.
www.ou-zdar.cz

K hlavní vzdělávací činnosti dále připojujeme tyto
aktivity.
Předčtenářskou gramotnost – návštěva knihovny,
besedy se spisovatelem. Práci s interaktivním kobercem MB, jógu pro děti, baby club, soutěž s panem Popelou, Fond Sidus, práce na naší zahrádce
– malí zahradníci, edukativně stimulační skupinu
pro předškolní děti – PASTELKA, preventivní screeningové vyšetření zraku, celodopolední vycházky
– Zamykání a odemykání lesa, Snídaně v trávě aj. Začínáme s projektem: Technická školka - podpora polytechnického vzdělávání, matematické gramotnosti.
www.technickeskolky.cz
Dalším novým projektem je – „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Projekt si klade za cíl vzbudit
v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové
spolupráci, rozvoji pohybové gramotnosti a přináší
radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových, a to vše hravou formou se zvířátky.
Projekty MŠ – Želvička Anička, Čtení s myšákem
Ferdou.
Za celý kolektiv MŠ přeji všem krásný a pohádkový
nový školní rok.
S pozdravem Michaela Žáčková, ředitelka MŠ.
Fotografie: Tvoření našich malých kamarádů

V. rybářské závody – 8. 9. 2018 – Žďár
Již po páté se konaly na rybníku U Obory rybářské závody dětí. Zúčastnit se ho
mohou děti do věku 15 let. Letos to bylo
10 dětí – z toho 8 chlapců a 2 děvčata.
Na rozdíl od minulého ročníku, bylo
již od rána pěkné počasí a sluníčko pěkně
hřálo. Všechny děti se snažily ulovit co
nejvíce ryb, ale ne všem bylo přes veškerou snahu přáno. Přesto se mladým rybářům podařilo ulovit dohromady 38 ryb.
Po změření byly všechny ryby v pořádku
vráceny zpět do rybníka. Občerstvení bylo

zajištěno a pěkné výhry také. Nikdo neodešel s prázdnou, ale vítězové byli samozřejmě odměněni nejvíce.
Získali nejen medaile a pohár, ale i skládací židličky
na ryby nebo různé druhy návnad. Díky sponzorům
a všem, co se na akci podíleli.
Pořadí vítězů:
1. Jiří Rytíř
2. Daniel Kakáč
3. Jiří Martinek
www.ou-zdar.cz
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Z činnosti mladých hasičů
Po závodech v „uzlování“ v Šošůvce,
čekalo naše mladé hasiče jarní kolo celoroční hry Plamen. To se konalo v sobotu
19. května ve Velkých Opatovicích, tentokrát
v areálu místního koupaliště a přilehlého
hřiště. Velkým problémem, nejenom našeho
okresu, je nedostatek rozhodčích, proto jsme
museli, stejně jako ostatní družstva, obsadit místo jednoho pomocného rozhodčího.
V případě, že bychom nesplnili tuto podmínku, nebyl by nám vůbec povolen start.
Naštěstí nám vypomohl starosta hasičů Josef
Kakáč, který se této role ujal. Soutěžilo se
nejen v požárním útoku, ale i např. ve štafetě na 4x60 m, štafetě na 400m CTIF nebo
útoku CTIF. Celkově naše družstvo skončilo
na 17. místě ze 42 družstev, což není špatné.
V závěru se spustil pěkný liják, ale ten už
jsme přečkali v našem stanu, který sebou
vozíme, a náramně se nám osvědčil.
V rámci celoroční přípravy se pak mladí hasiči zapojili
i do sběru kamení na novém hřišti u Člopu.
Bc. Jan Novotný

O pohár starosty
obce Žďár

Letos netradičně v sobotu 16. června proběhlo ve
Žďáru v pořadí již třetí kolo okresní ligy v požárním
útoku. Možná i proto se k závodu přihlásilo o něco
méně družstev, než bylo v minulých letech obvyklé.
Mužských družstev bylo 24 a ženských 14. To však
nemělo vůbec vliv na kvalitu sportovních výkonů,
kterých bylo i tak víc
než dost. Však se také
jednalo o 35. ročník
soutěže „O pohár
starosty obce Žďár“.
Bylo to již podruhé,
co byla závodní dráha
přestěhována z asfaltu
před hasičskou zbrojnicí na novou travnatou
trať u Člopu. Již loni
se ukázalo, že si nové
místo velice rychle
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oblíbí jak závodníci, tak i diváci. Vše
je zde na spodním konci obce krásně
přehledné a dostupnější, než tomu bylo
dříve. Travnatý povrch byl připraven
v dobré kvalitě a výkony, zejména mužských družstev, tak negativně ovlivnil
pouze protivítr. Dvě nejlepší mužská
družstva měla shodný čas 17,06 s a to
Míchov a Hodějice, ale díky lepšímu
času na druhém terči zvítězil Míchov. Třetí byl Žernovník s časem
17,52 s a Žďárští museli vzít zavděk
bramborovou medailí za čas 17,92 s.
V ženách byly nejlepší Němčice s časem 17,19 s, na druhém místě pak Senetářov „A“, čas 17,26 s a třetí pak
Hodějice s časem 17,42 s. Naše ženy
s časem 20,33 s skončily desáté. Velké
poděkování patří všem, kteří se podíleli
na přípravě a celého průběhu poháru
na naší nové trati na spodním konci
obce a samozřejmě také všem sponzorům a závodníkům za reprezentaci.

Pálení čarodějnic
Starý a stále živý lidový
zvyk „Pálení Čarodějnic“ jsme si i letos v pondělí 30. dubna na hřišti
v Bučkách připomněli,
tak jako každý rok i díky
Českému svazu žen
Žďár. Byla připravena
velká vatra, ale i malé
ohníčky k opékání špekáčků. Čarodějnice letos
hořely dvě. Občerstvení
bylo dostatek a vzhledem k tomu, že druhý
den byl svátek, tak nic
nebránilo tomu, si to užít
a pořádně oslavit konec
zimy. Však i počasí se
tentokrát vydařilo, a nebyla zima jako jiné roky.
Bc. Jan Novotný

Dětský den
Po roční přestávce se svátek všech dětí,
známý i jako „dětský den“, oslavil znovu
na návsi před hasičskou zbrojnicí, a to už
v sobotu 26. května. Děti si mohly opět zasoutěžit v jízdách na kolech, koloběžkách
a ti nejmenší na odrážedlech. Aby bylo vše
spravedlivé, byly děti rozděleny do několika
kategorií podle věku. Jezdilo se na čas a byli
jsme někdy svědky opravdu nelítostných
soubojů plných dramatických momentů.
Zručnost děti prokázaly také ve slalomu
a jízdě přes lávku (houpačku). Po každém
závodě vystoupaly děti na medailových pozicích na připravené stupně vítězů a za potlesku všech přítomných
byly pěkně odměněny. Zkrátka ale nepřišly ani ty co

www.ou-zdar.cz

nevyhrály, neboť všechny děti, byly nakonec odměněny
medailemi na památku a sladkostmi. Závěrem na děti
čekalo překvapení v podobě obří nafukovací dvojité skluzavky. Děti se na ní pěkně vyřádily. I někteří dospělí se nechali
zlákat a rozhodně nelitovali. Vše,
včetně počasí proběhlo na výbornou a návštěvníci se dobře
bavili. Spousta jich ještě zůstala i po konci sedět pod novým
stanem, kde i díky zajištěnému
občerstvení bylo velmi příjemně.
Všem organizátorům za přípravu
patří dík.
Bc. Jan Novotný
Žďárské listy 2-3 / 2018
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Hrušákova míle 2018
Hrušákova míle se i letos jako každý rok pořádala
v Karolíně a na přilehlých rančích. Přinášíme zkrácený
rozhovor se zakladatelem této akce Vladimírem Hruškou
(O něm: V září mu bude 64 let. Začal hrát hokej za žáky
v Rájci-Jestřebí. Potom šel hrát do Brna. Třicet let trénoval děti. Pracoval v Metra Blansko)
Kde jste se poprvé s koňmi setkal?
Když jsem jako kluk chodil do školy v Rájci-Jestřebí,
kousek od školy měli hříbata. O velké přestávce jsme si
s nimi hráli. Chodili jsme pozdě na hodinu. Můj dědeček
sloužil u Salmových na zámku. Staral se jim o koně.
Chtěl, abych šel do Tlumačova, kde byla jediná jízdní
závodní škola. Ale jednou jsem
viděl, jak se koně splašili a vůz
je natlačil do stromu. Potom je
museli zastřelit. To mě od koní
odradilo. Ve čtrnácti letech jsem
začal hrát hokej. Ten mi vydržel
třicet let, občas si zahraju i teď.
Co vám rančerství přináší?
Koně mi úplně změnili životní
styl. To, co jsem zažil na vandrech, to jsem za celý život neprožil. Proto mám koně rád.
Jak je to fyzicky náročné?
Dost. Ale já to beru jako zábavu.
Jak teď bylo teplo, tak jsem trochu lenošil. Mně ani koním se
nechtělo. Když jsme se chystali
na Pony Express, tak jsme chodili jezdit brzy ráno, aby do osmi
bylo hotovo.
Co je Pony Express?
Československý Pony Express
– koně vezou v sedlových brašnách poštu z Holandska
přes Německo, Česko – tady se větví na rakouské hranice, do Polska, na Slovensko do Bratislavy, směrem
k Maďarsku a Ukrajině. Další rok zpátky. Brašny se
po asi dvaceti kilometrech předávají z koně na koně. Jsou
stanice s poštmistry – Beaver City na Vysočině a Suchdol
nad Odrou jsou nejblíž. Tam se brašny otvírají, pošta se
kontroluje, razítkuje, odebírá a přidává. Už to funguje
čtyřiatřicet let. Je potřeba, aby se zapojili i mladší lidé.
Spolu s Pony Expressem stárneme i my.
Proč máte ranč zrovna v Karolíně?
K tomuhle místu mě to prostě táhne. Možná tady bydleli
mí předci. Je tu rula, místy jsou vápencové kameny.
Někde tady musela být stará ves.
Vydělává ranč?
Nemá žádnou produkci, ze které by se dalo vydělávat.
Vyrábíme si svoji elektřinu, vodu máme ze studně. Chtěli

bychom dělat turistiku – lidé by přijeli se svými koňmi
třeba na čtyři dny. Jeli bychom s nimi jako průvodci
po okolí. Je tu hodně krásných míst, která byste bez
průvodce asi neobjevili.
Jste na ranč sám?
Iva a Jirka Hlavinkovi mi s rančem pomáhají. Jezdí na koních. Vyrážíme na vandry, zapojili se i do Pony Expressu
a pomáhají mi pořádat Hrušákovu Míli.
Ta je o čem?
Jsou to takové koňácké sranda závody v Karolíně. Před
pěti lety jsem slavil 60. narozeniny. Pozval jsem kamarády. Domluvili jsme se, aby se jen nesedělo, že uděláme arénu a trail. Já vymyslel
scénář. Ten v podstatě platí
dodnes. Závodí se v aréně, aby
se lidi bavili a viděli, co se koně
dá naučit. Po okolí a spřátelených rančích jsou další úkoly.
Lidem se to líbilo. Nakonec to
pořádáme každý rok. Teď 8.
září nás čeká pátý ročník.
Je to akce jen pro koňáky
nebo i pro veřejnost?
Proto je to v aréně, aby to bylo
zajímavé i pro člověka, který
není od koní. Děti se mohou
povozit, je tu pro ně i další program. Ráno děláme zvací jízdu,
kdy jedeme přes Rájec a Ráječko. Průvodem asi padesáti koní
všechny zveme.
Jde soutěžícím o výhru nebo
si jen chtějí zablbnout?
Samozřejmě, že chtějí zvítězit.
Vždy se soutěží o dobré ceny. Závodníci jsou lidé z okolí,
ale i z větší dálky – Kopřivnice, Šumperk, dokonce Liptovský Mikuláš. Tábořiště v Karolíně máme od čtvrtka
do neděle. Večer děláme oheň, hrajeme na kytaru.
Jaká je komunita lidí kolem koní?
Jsou jiní, než běžná společnost. Kůň je pro člověka
na prvním místě. Ale ubývá mladých mužů, kovbojů.
Kolem koní je osmdesát procent žen. Mladí chlapi mají
jiné zájmy – motorky, fotbal nebo hokej. Holky víc tíhnou
ke koním od malička. Není potřeba ani tolik síly, jako
spíš citu a trpělivosti.
Adéla Formánková + Ivana Hlavinková

PŘIPRAVUJEME:
Vítání občánků



Podzimní bál

Uzávěrka pro příjem příspěvků do zpravodaje „prosinec 2018“ je 5. prosince 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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