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Po delší odmlce se Vám dostává do rukou nové dvojčíslo 
obecního zpravodaje. Se začátkem nového školního roku, 
kdy obvykle vydáváme zpravodaj, se neudálo tolik zajíma-
vého, aby se podařilo vydat plnohodnotné číslo. Dostáváme 
se do závěru roku 2017 a můžeme tedy pomalu hodnotit, 
jaký letošní rok byl, co se zdařilo nebo nezdařilo. 
S příchodem nového roku 2018 nám přibudou další povin-

nosti, požadované přímo státem případně formou různých 
předpisů Evropské unie. Tyto požadavky stojí čím dál více 
času, který bychom rádi věnovali jiným aktivitám ve pro-
spěch naší obce. Z mého pohledu mezi nejzávažnější změny, 
které nás v roce 2018 potkají, je řešení problematiky osobních 
údajů vyplývající z nařízení EU. Doufám, že alespoň částečně 
zvítězí selský rozum a omezení plynoucí z výše uvedeného 
nařízení nebudou nakonec tak nesmyslně přísná, jak se o nich 
nyní hovoří. Nechci úvodní slovo zakončit úplně pesimi-
sticky, proto věřím, že se nám společnými silami podaří 
realizovat některé z našich plánovaných projektů. 
Závěrem nám všem přeji, aby konec roku 2017 proběhl 

v co možná největším klidu a pohodě, krásné prožití Vá-
noc a příchod nového roku 2018 strávený v kruhu svých 
nejbližších. Patrik Mikulášek, starosta obce

Úvodní slovo Kompostéry
V měsíci  říjnu  až  listopadu 

byly občanům, kteří o ně pro-
jevili zájem, postupně předány 
kompostéry, které byly pořízeny 
z dotační akce Spolku pro Mo-
ravský kras. Jedná se o kvalitní 
výrobky prémiové řady, jejichž 
životnost je garantována na více 
než 20 let. Ze všech zúčastně-
ných obcí má naše obec nejširší 
paletu objemů kompostérů, které 
jistě uspokojí i nejnáročnější zá-

jemce. Financování bylo zajištěno z 85 % z evropských fondů 
a 15 % se podílela naše obec. Spolu s kompostéry se podařilo 
získat i výkonný štěpkovač pro drcení „zeleného“odpadu, 
kterého je v naší obci, i díky zajišťování potřebné údržby 
zeleně, stále více. Bc. Jan Novotný

Svoz bioodpadu
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V minulých zpravodajích jsme již několikrát upozorňovali 
na to, co patří a nepatří do přistaveného velkokapacitního 
kontejneru určeného buď pro sběr velkoobjemového odpadu, 
nebo bioodpadu. Bylo to už tak často „omíláno“ dokola, že by 
člověka nenapadlo, že by to snad někdo nepochopil. Doposud 
také nebylo v této věci větších problémů až do posledního 

svozu bioodpadu. Dne 22. listopadu přivezl vůz dopravce 
Zemspol a. s. k uložení bioodpad z naší obce, tak jako obvykle 
do kompostárny v Blansku. Tentokrát jsme však byli ze stra-
ny kompostárny rázně informováni, co vše pracovníci kom-
postárny po složení kontejneru našli. Ve středu „hromady“ se 
nacházely plastové pytle, krabice, skleněné lahve, pařezy, kusy 
dřeva, části železa a plastové díly snad z kanystru. Toto vše 
do bioodpadu NEPATŘÍ! Pracovníci kompostárny strávili moře 
času přebíráním složené hromady, protože dle jejich sdělení, 
kdyby se vše toto dostalo do drtícího stroje, v lepším případě by 
došlo k poškození nožů, přetržení řetězu, vyžadující denní opra-
vu, v tom horším pak servis firmy v nákladu desetitisíců. Proto 
se nelze divit stanovisku kompostárny, že příště takový odpad 



Úpravy dopravního značení 
– parkování vozidel

Zastupitelstvo projednalo úpravu dopravního značení na kři-
žovatce „U Stávku“, kde po projednání s Policí ČR a odborem 
dopravy bude označena dopravními značkami, které jasně 
definují hlavní a vedlejší silnici. Současně vyřešíme historicky 
osazené dopravní značky „Průjezd zakázán“, kterých máme 
na místních komunikacích několik. Při projednávání záměru 
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nebude přijat! Z tohoto důvodu znovu apelujeme na občany, 
aby respektovali zásady třídění jednotlivých odpadů a ukládali 
odpad do kontejnerů skutečně podle jejich avizovaného určení. 
Určení kontejnerů je vždy dopředu avizováno, jednak na každý 
rok dopředu, i před samotným přistavením. Rovněž myslím, 
že není nic obtížného pohledem do kontejneru zjistit, na copak 
asi je kontejner zrovna určen. Abychom riziko ještě zmenšili, 
přistoupíme v příštím roce k tak „sofistikovanému opatření“, 
jakým bude podstatně větší časová prodleva mezi jednotlivými 
přistaveními různě určených kontejnerů. Nezbývá doufat, že 
i toto pomůže, přestože podle posledně nalezených věcí ani 
k prosté záměně dojít nemohlo. Ani se nechce věřit, že by šlo 
o schválnosti a někdo se tím dobře bavil. Každopádně to není 
dobrá vizitka naší obce. Bc. Jan Novotný

Trocha statistiky
Tímto příspěvkem chci navázat na předcházející  články 
věnované údajům o počtu rozeslaných informačních SMS 
apod. Tentokrát se krátce zmíním o evidenci spisové služby 
(doručená a odeslaná pošta). Počet tzv. podání se nám rok 
od roku zvyšuje a potvrzuje narůstající administrativu spo-
jenou s chodem obecního úřadu. V polovině měsíce prosince 
máme za rok 2017 zapsaných 462 záznamů. Dále uvádím čísla 
z předcházejících let: rok 2016 zapsáno 347 záznamů, rok 
2015 zapsáno 289 záznamů, rok 2014 zapsáno 260 záznamů 
a v roce 2013 zapsáno 234 záznamů. Z výše uvedených čísel 
je zřejmý nárůst administrativy, který má bohužel neustále se 
zvyšující tendenci.

Informační SMS
Neustále se opakuji, ale dovolím si opět připomenout možnost 
zasílání informačních SMS na Vaše mobilní telefony. Z evi-
dence odeslaných SMS lze vyčíst, že mnohé zprávy nenajdou 
svého příjemce, protože již nemusí být aktivní telefonní číslo 
apod. V případě zájmu o zasílání SMS se na nás obraťte a my 
Vás velice rádi do seznamu příjemců zařadíme. V současné 
době máme v systému necelých 180 telefonních čísel.

Patrik Mikulášek, starosta obce

Volba prezidenta České 
republiky

Jak jistě víte, tak nás 12. a 13. ledna 2018 čeká první kolo 
volby prezidenta. V případě, že nebude žádný kandidát zvolen 
v prvním kole tak 26. a 27. ledna 2018 se uskuteční kolo druhé. 
Volební místnost bude tradičně v přísálí Dělnického domu.

Patrik Mikulášek, starosta obce

Provoz Mateřské školy
Od nového školního roku 2017/2018 se potýkáme s problémem 
spojeným s financováním provozu Mateřské školy. Problém fi-
nancování se netýká zajištění běžného provozu, který je hrazen 
z rozpočtu obce (letošní příspěvek 420 000,-), ale především 
financování mzdových nákladů. V průběhu roku 2017 došlo 
k navýšení mezd ve školství, které je nějakým způsobem ze 
státního rozpočtu pokryto, problém nastává v okamžiku, kdy se 
nám ze školky dítě odhlásí ihned po začátku školního roku nebo 
zahájí docházku např. od měsíce října. Po zahájení školního 
roku je proveden tzv. přepočet, na základě kterého přidělené fi-
nanční prostředky zůstanou nebo jsou v případě menšího počtu 
dětí kráceny. Naší školce byl v roce 2017 pokrácen příspěvek 
na mzdy o cca 80 000,- Kč. Od září má školka na základě 
žádosti přidělenu asistentku pedagoga. Na pokrytí mzdových 
nákladů asistentky mělo ze státního rozpočtu (MŠMT) přijít 
74 000,- Kč, které doposud školka na účtu nemá. Jednoduchým 
součtem vidíte, jakou částkou musíme přispět z obecního 
rozpočtu, aby nebylo nutné omezovat provoz školky a krátit 
zaměstnancům pracovní úvazky.

Patrik Mikulášek, starosta obce

Opravy
V průběhu roku mělo dojít k několika opravám na místních 

komunikacích včetně opravy dešťových vpustí. Několikrát 
jsem uváděl předpokládané termíny oprav, ale bohužel máme 
problém sehnat firmy, které tyto malé zakázky chtějí realizovat. 
Problém se poslední dobou týká většího počtu malých obcí, 
protože stavební firmy logicky berou větší zakázky např. 
ve městech. Pokud se podaří zajistit příslib opravy, tak se vět-
šinou dostaneme do období, kdy už není nejvhodnější počasí 
na realizaci oprav. Opravy některých vpustí (v havarijním sta-
vu) byly nakonec provedeny vlastními prostředky. S výběrem 
firem na tyto práce musíme začít ihned začátkem roku 2018, 
aby na nás zbyl nějaký prostor.

Patrik Mikulášek, starosta obce

Dotace
Zde bych rád uvedl naši snahu získat finanční prostředky 
na realizaci některých našich projektů formou dotace. Proza-
tím se nám nepodařilo na žádné takové finanční prostředky 
dosáhnout, naše žádosti byly vždy tzv. pod čarou. Jedná se 
především o projekt na vybudování chodníku na Petrovice, 
kde se nám opakovaně nedaří s žádostí uspět. Necháme se 
překvapit, co v této oblasti přinese rok 2018, zda bude oproti 
tomu letošnímu příznivější.

Patrik Mikulášek, starosta obce

Technika pro zajištění údržby 
majetku obce

Opakovaně se vracíme k problému zajištění odpovídající tech-
niky pro zajištění údržby obecního majetku a zajištění samo-
statnosti zaměstnanců při výkonu svých pracovních povinností. 
Na posledním zasedání zastupitelstva bylo po delší debatě 
finálně rozhodnuto, jakým směrem se při nákupu techniky 
dále ubírat. V první etapě zastupitelstvo rozhodlo o zakoupení 
staršího užitkového vozidla a přívěsného vozíku a v druhé etapě 
o nákupu ideálně malotraktoru s vhodným příslušenstvím, které 
nám zajistí částečnou samostatnost při údržbě majetku obce.

Patrik Mikulášek, starosta obce



na označení křižovatky byl se zástupcem Policie ČR projed-
nán problém parkování vozidel na místních komunikacích. 
K problematice parkování vozidel na místních komunikacích 
jsou na nás čas od času směřovány dotazy z řad občanů, kte-
rým to z pochopitelných důvodů vadí. V našich podmínkách 
nám nebude odsouhlaseno omezení parkování dopravními 
značkami, protože šířkové parametry našich místních komu-
nikací obecně neumožňují parkování vozidel, za předpokladu 
dodržení zákonem daných podmínek o ponechání jednoho, 
resp. při parkování dvou jízdních pruhů vedle stojícího vozidla. 
Parkujících vozidel na komunikacích nám přibývá a je nutné 
připomenout, že by mělo být vozidlo prioritně parkováno 
na vlastním pozemku.

Patrik Mikulášek, starosta obce

Inzerát
Nabízím za odvoz zásypový materiál obsahující 
kámen  –  katastr  obce  Žďár,  možnost  odběru 
v průběhu jaro / léto 2018.

Tel.: 602 588 233
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Rekonstrukce veřejného 
osvětlení a místního rozhlasu

S již několikrát zmiňovanou kabelizací vedení nízkého napětí 
připravovanou společností E. ON, souvisí také rekonstrukce 
veřejného osvětlení ve spodní části obce. Nyní je dokončen 
koncept projektové dokumentace, který budeme připomínko-
vat, aby mohl být následně co nejrychleji dokončen a připraven 
k dalšímu projednání na příslušných úřadech.
Samostatnou kapitolou, která má přímou vazbu na kabelizaci 

vedení nízkého napětí, je místní rozhlas. Demontáží sloupů, 
na kterých je dnes umístěno vedení místního rozhlasu, nás do-
nutilo k rozhodnutí, jakou cestou se v případě obnovy místního 
rozhlasu ubírat. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že i přes vývoj 
různých mobilních aplikací, které svým způsobem nahrazují 
klasický rozhlas, bude v rámci rekonstrukce veřejného osvětle-
ní rozhlas zachován. O průběhu obou výše uvedených projektů 
budeme průběžně informovat.

Patrik Mikulášek, starosta obce

Úhrada poplatků v roce 2018
Poplatky za komunální odpad nebo psa je možno uhradit buď 
v hotovosti v úředních hodinách na obecním úřadu, nebo bez-
hotovostně na číslo bankovního účtu 115-3569220247/0100, 
jako variabilní symbol uveďte č. p. 2018 (např. 1302018). 
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 – děkuje-
me. Obecně platí, že poplatky je nutné uhradit nejpozději 
do 31.3.2018.

Výše poplatku za komunální odpad v roce 2018

Zastupitelstvo obce na svém prosincovém zasedání schválilo 
výši poplatků za komunální odpad pro rok 2018. Výše poplatků 
zůstává ve stejné výši jako v letošním roce:
- občan do 15 roků včetně 420,- Kč
- občan od 16 do 69 roků 470,- Kč
- občan od 70 roků včetně 320,- Kč
- poplatek na nemovitost určenou k rekreaci (chatu) 470,- Kč

Poplatek za psy v roce 2018

Poplatek za psy zůstává ve stejné výši  jako v roce 2017.  
Tedy 150,- Kč za prvního psa a 100,- Kč za každého dalšího.

Bc. Jan Novotný

Vážení zákazníci, VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČ-
NOSTI, a. s., připravuje pro Vás novou zajímavou službu.  
Věříme, že zlepší celkovou komunikaci s Vámi, našimi odběra-
teli. Tato novinka v případě Vašeho zájmu umožní Vás aktuálně 
a bezplatně informovat o odstávkách a haváriích na vodovodní, 
případně kanalizační síti v místě Vašeho bydliště nebo dalších 
odběrných místech, do nichž Vám naše dodává společnost 
pitnou vodu a zajišťuje odvádění odpadních vod.

Pokud máte zájem o tuto nadstandardní službu VODÁ-
RENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., zadejte, prosím, 
svoje kontaktní údaje prostřednictvím zákaznického portálu, 
ke kterému se můžete přihlásit na webových stránkách www. 
vodarenska. cz. Portál Vám nabízí řadu dalších výhod. Umož-
ní Vám například aktualizovat Vaše údaje nebo si požádat 
o změny záloh.

Můžete rovněž vyplnit níže zveřejněný formulář. Pošlete 
jej poštou na adresu VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČ-
NOST a. s., generální ředitelství, k rukám vedoucí marketingu 
a komunikace, Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno, nebo 
oskenovaný na e-mail: zakaznici@vasgr. cz.

Zprávy z VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.,
Kde je odstávka nebo havárie? Dostávejte aktuální zprávy do mobilu nebo e-mailu!

Co Vám nabízí zákaznický portál?

Přehled odběrných míst zákazníka

  Historii uzavřených smluv i aktuální smluvní ujednání 
pro zvolené odběrné místo

  Přehled provedených odečtů na odběrném místě

  Přehled měřidel osazených na odběrném místě

  Přehled vystavených faktur a záloh pro odběrné místo

  Přehled provedených úhrad faktur a záloh pro odběrné 
místo

  Ostatní ekonomické informace související se službami 
(dodávka pitné vody, odvádění odpadních vod)

  Možnost zaslání žádosti o změnu výše zálohy nebo žá-
dosti o změnu způsobu placení

  Možnost zaslání stavu vodoměru – hlášení odečtu

  Snadný a přehledný přístup k informacím

  Oboustrannou komunikaci prostřednictvím internetu



Pravidla pro úspěšné investování
V tomto článku zjistíte, že investování není vůbec tak slo-

žité, jak se na první pohled zdá. Dozvíte se, jaké typy investic 
existují a jak se v nich orientovat. Je velmi pravděpodobné, že 
tyto informace Vám pomohou vydělat peníze navíc. 
Začněme nejdříve tím, že si definujeme pojem investice.

1) Co je to investování?
Investování spočívá v ukládání peněz za účelem dosažení 

budoucího zisku.  Investujeme do něčeho, co může být finanč-
ního nebo hmotného charakteru. Zároveň počítáme s tím, že 
nám to v budoucnu vydělá něco navíc. 

2) Na co si dávat při investování pozor?
Každá investice má tři základní parametry: výnos, riziko a li-

kvidita. Tyto parametry jsou klíčové a opírají se o ně všechny 
investiční teorie, se kterými se zde seznámíte. 
Neexistuje ideální investice, která by byla maximálně výnos-

ná, s nízkým rizikem a dobrou likviditou. Je to velmi jedno-
duché pravidlo, které je nutné respektovat. Mnoho drobných 
investorů v počátku devadesátých let prodělalo jenom z ne-
znalosti nebo nerespektování tohoto pravidla. Lákavé nabídky 
typu „Vysoký výnos bez rizika“ prostě nemohou být naplněny. 
Vysokého výnosu dosáhneme tím, že akceptujeme vyšší riziko. 
Jako příklad lze uvést investice do akcií – je to velmi výnosné, 
ale zároveň velmi rizikové. Jako investor nesmíte věřit slibům, 
které jsou v rozporu se základními investičními principy. 
Velmi srozumitelně tyto principy popisuje obecně používaná 

pomůcka, tzv. investiční trojúhelník. 
Na každém z vrcholů trojúhelníku je umístěn jeden z již zmí-

něných parametrů, výnos – riziko – likvidita. Uvnitř trojúhelní-
ku pohybujte pomyslným bodem – ten představuje zamýšlenou 
investici. Pokud se budete s bodem přibližovat velmi vysokému 
výnosu, budete se zároveň vzdalovat od nízkého rizika. Čím 
víc se přibližujete k likviditě, budete se vzdalovat od výnosu.

3) Typy investic:
Rozdělení investic můžeme provést podle různých kritérií. 

Začněme ale od jednoduchého rozdělení podle toho, do čeho 

Vyznejte se ve svých penězích (11) 
budeme investovat. Jsou to tři základní skupiny: Přímé inves-
tice, finanční produkty a reálné investice.

a) Přímé investice
Patří sem např. investice do akcií. Dnes si mohou i drobní 

investoři nakoupit prostřednictvím makléře akcie na burze. 
Podobnou investicí může být nákup dluhopisů, hypotečních 
zástavních listů a podobně. Obecně se jedná o přímý nákup 
cenných papírů. Výhodou těchto investic je to, že nakupujeme 
přímo cenný papír a neplatíme tak žádné další zprostředkova-
tele. Nevýhodou je obtížná diverzifikace, tedy rozložení rizik 
do širokého portfolia.

b) Finanční produkty: 
Sem patří bankovní vklady na našich běžných účtech nebo 

termínované vklady. Dalšími finančními produkty jsou penzijní 
fondy, stavební spoření, podílové fondy a podobně. Finanční 
produkty jsou zpravidla předem modifikované na zajištění 
konkrétních potřeb. Stavební spoření je určeno pro financování 
bydlení, penzijní fondy pro zajištění penze. Podílové fondy jsou 
zajímavou alternativou k přímým investicím do cenných papí-
rů. Výhodou investování prostřednictvím finančních produktů 
je snadná dostupnost a obecná srozumitelnost. Nevýhodou je 
to, že finanční produkty jsou zatíženy různými poplatky.

c) Reálné investice: 
Jedná se o koupi vlastního bydlení, nájemní nemovitosti, 

nákup drahých kovů, šperků, investice do obrazů a jiných 
uměleckých předmětů. Patří sem také sbírky známek, mincí 
a podobně. 
Výhodou těchto investic je to, že jsou zpravidla spojeny 

i s jinou než materiální formou uspokojení. Radost z nového 
bydlení nebo sběratelská vášeň jsou vedlejší „přidanou hodno-
tou“ těchto investic. Nevýhodou je zpravidla špatná likvidita. 
Může trvat dlouho, než se najde kupec, který bude ochoten 
zaplatit Vámi požadovanou sumu.

Další rady a tipy najdete na: www.ivahlavinkova.cz

Novinky ze základní školy ve Sloupě 
Úspěšné přijímačky jsou za námi

Měřítkem úspěšnosti každé základní školy jsou nepochybně 
přijímací zkoušky na střední školy. V loňském školním roce 
absolvovali naši deváťáci první ročník státních přijímacích 
zkoušek a byli stoprocentně úspěšní. Na vybranou střední školu 
se dostali všichni – 10 žáků na čtyřletá gymnázia, 26 žáků 
na střední odborné školy a 9 žáků na střední odborná učiliště. 
U přijímaček jsme dosáhli lepší umístění, než je celostátní 
průměr. Celostátní percentil z českého jazyka je 52 %, náš per-
centil je 58 %. Z matematiky máme percentil 53 %, celostátní 
průměr je 51 %.

Rozběhly se kroužky
Žáci mají k dispozici každoročně více než tři desítky kroužků 

a různých mimoškolních aktivit. Všechny jsou zdarma. Zájemci 
o užitečné strávení volného času si mohou vybrat takové speci-
ality, jako například hru na bicí soupravu, rybářský, včelařský 

kroužek, parkour, horolezecký kroužek. Samozřejmostí je 
doučování i množství sportovních kroužků.

Další zprávy
Na základě našich podnětů zapracovala firma dm Software 

do systému internetové žákovské knížky několik  novinek, 
které jsou uživatelsky příjemné především pro rodiče. Jde pře-
devším o tzv. rychlý přehled známek a jednoduchou možnost 
podpisu. Brzy připravíme instruktážní video.

26. – 27. října byly podzimní prázdniny. Od pondělí 30. října 
je v provozu bazén.

Po ukončení letošní plavecké sezóny čeká školní bazén 
další investice. Bude nutné provést celkovou opravu podlahy 
v bazénové hale, protože původní dlažbou zatéká do strojovny.
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Víte, že se za posledních deset let zvýšil 
počet uvařených obědů ve školní kuchyni 
ročně o téměř 24 tisíc? Na www.zssloup.net 
najdete tabulku a grafy.

Ve zkušební době ukončila pracovní poměr 
asistentka Zuzana Tetorová. Místo ní nastou-
pila Michaela Ošlejšková.

Třídní  schůzky  budou  11.  ledna  2018, 
19. dubna 2018 a 31. května 2018. Mimo 
tyto termíny si můžete domluvit individuální 
konzultaci s vyučujícím nebo s ředitelem.

O celkem více než 7 milionů Kč jsme požá-
dali v projektové výzvě určené školám na re-
konstrukci odborných učeben. Výsledky 
výběrového řízení bychom se měli dovědět 
do konce tohoto roku.

Mgr. Pavel Dočekal, ředitel školy

Mateřská škola Žďár
Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi, abych vás informo-

vala o novinkách v naší MŠ.
Ve školním roce 2017/2018 nastoupilo 20 dětí. Seznam dětí 

zahrnuje nejen děti ze Žďáru, ale i děti z Kuniček, Petrovic 
a Sloupu. Naše MŠ je jednotřídní s celodenním provozem a vě-
kově nesourodou skupinou dětí. Děti od 2 do 6 roků (smíšená 
třída). Provoz mateřské školy je od 7:00 hodin do 16:00 hodin.
Novinky z MŠ:
Mateřská škola pracuje podle nově zpracovaného vzdělá-

vacího programu s názvem,,Barevná školka‘‘. Snažili jsme se 
sestavit dokument odpovídající naší MŠ, chodu, činnostem, 
aktivitám a projektům. ŠVP je rozdělen do čtyř integrova-
ných bloků, které obsahují jednotlivá témata, cíle, výstupy 
a kompetence.
Od začátku školního roku má naše mateřská škola posilu 

ve formě asistenta pedagoga – paní Darinu Novákovou, která 
se věnuje péči o děti s individuálními vzdělávacími potřebami.

Přes prázdniny v mateřské škole proběhly drobné změny 
a úpravy. Ve spodním patře budovy bylo vyměněno poško-

zené PVC za nové, upraveno bylo 
i schodiště na zahradu. V prvním 
patře budovy, v herně bylo odstra-
něno starší dřevěné obložení, které 
nahradila výmalba a prostor byl 
doplněn o nové skříně na lůžkovi-
ny a lehátka. Viz. foto.
Velký dík patří panu starostovi 

Patriku Mikuláškovi,  za  zájem 
a přístup k naší mateřské škole 
a k našim dětem.
Veškeré další informace naleznete 
na našich internetových stránkách 
www.skolkazdar.cz

Řekni mi a já zapomenu,
ukaž mi a já si zapamatuji,
nech mne to udělat a já pochopím.
(staré čínské přísloví)

S pozdravem 
Michaela Žáčková

 ředitelka MŠ
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Rafty na Vltavě 
Kurz vodní turistiky je velmi příjemnou součástí našeho školního vzdělávacího 
programu. Probíhá vždy v devátém ročníku na konci školního roku.



IV. rybářské závody – 2. 9. 2017 – Žďár
Již čtvrté v pořadí, se uskutečnily rybářské závody dětí, na ryb-
níku U Obory. Přesto, že počasí již ztratilo svůj typický letní 
ráz a všechny účastníky přivítalo spíš podzimním hávem, přišlo 
devět rybářů – osm kluků a jedna slečna. Všichni účastníci 
se snažili od časného rána ulovit co nejvíce ryb. V polovině 
závodů byla občerstvovací přestávka, kdy se děti posilnily 
opečenými párky, smlsly čokoládu, nebo tatranku a ohřály se 
u ohně. Během dopoledne dokonce vykouklo sluníčko a závod 
mohl úspěšně před obědem skončit.
Malým rybářům se povedlo chytit hned několik druhů ryb – 

plotice, cejny, karase a několik pěkných kaprů. Pro děti krom 
občerstvení byly připraveny hezké výhry včetně poháru pro nej-
úspěšnějšího rybáře a polštáře – kapra pro lovce s největší rybou.

Největší rybu ulovil Jirka Martinek 
– kapr 42cm.
Všechny ryby děti opatrně pustily zpět.
Díky péči  a  finančnímu přispění 

obecního úřadu je v současné době 
obecní koupaliště zvlášť pro děti dob-
ře zarybněno. Každý občan si může 

I letošní podzim pokračovali naši mladí hasiči 
pod vedením p. Vladimíra Marka nejen v každo-
týdenních trénincích, ale také v závodní činnosti. 
Zúčastnili se branného závodu v Housku a ve Vel-
kých Opatovicích. V Housku na branném závodě 
to na dobrý výsledek nedopadlo. Na vině byly také 
orientační problémy družstva na trati, ale nakonec 
se podařilo dorazit úspěšně do cíle. Ve Velkých 
Opatovicích pokračovala hra Plamen, které se ze 
Žďáru oproti loňsku zúčastnila 2 družstva. I když 
zrovna při startu do našich družstev zasáhla nepří-
zeň počasí v podobě deště, nezlomilo to odhodlání 
našich mladých hasičů bojovat jako lvi o co nej-
lepší umístění. V závodu požární všestrannosti 
dosáhli na 33. místo z 54 a ve štafetě dvojic pak 
na 27. místo z 42. Všichni si zaslouží pochvalu 
za předvedený výkon i nadšení, které je neopouští, 

ani když se zrovna nedaří. Důležité 
je, že děti táhnou za jeden provaz 
a mají chuť stále pokračovat.
 Bc. Jan Novotný

Vítání občánků
V  neděli  19.  listopadu  byly 
za  přítomnosti  starosty  obce, 
členek kulturní komise a Čes-
kého svazu žen slavnostně při-
vítány do řad žďárských občanů 
další děti narozené v roce 2017. 
Tentokrát se k naší velké radosti 
rozrostli naše řady o 3 malé ob-
čánky – Emmu Rozehnalovou, 
Dominika Musila  a Františka 
Živného. Dětem přejeme hodně 
zdraví, štěstí a spokojený život.
 Bc. Jan Novotný

Pořadí vítězů:

Jirka Rytíř

Jirka Martinek

Adam Toufar

zakoupit na OÚ Žďár celoroční povolenku a tím mj. přispět 
k další péči o rybí obsádku v koupališti.
Chtěl bych poděkovat zastupitelům OU Žďár, společnosti 

Biopharm spol. s r. o., rybářské prodejně Na Háčku z Boskovic 
za finanční a hmotný příspěvek a dále všem občanům Žďáru, 
kteří se podíleli na příjemné akci pro děti.
Těším se na příští ročník, Petrův Zdar.  

Ing. Josef Martinek

Soutěžní činnost mladých hasičů
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Hrušákova míle 2017
Do chladného, zářijového rána se probouzeli westernoví jezdci, kteří se 

přijeli zúčastnit dalšího ročníku Hrušákovy míle. Hrušákova míle se jako 
každý rok pořádala v Karolíně a na přilehlých rančích. Po desáté hodině se 
začali jezdci sjíždět se svými koňmi, aby se uskutečnila zahajovací vyjížďka. 
Všechny jezdce uvítal zakladatel této akce Vladimír Hruška. Vyjížďka byla 
směřována přes Rájec směrem na Ráječko a zpět do Karolína. Místní občané 
mohli zahlédnout přes 40 koní různých barev, zdobené vlajky, krásné oblečení 
jezdců a vybavení jejich koní. Po příjezdu do Karolína byl zahájen závod, 
který se skládal z mnoha disciplín. Jezdci byli rozděleni do dvojic a závod 
mohl začít. Hlavní aréna se nacházela přímo u rybníka a byla složena z ně-
kolika disciplín. Mezi úkoly bylo co nejrychleji objet barely, hodit oštěpem 
do balíku slámy nebo přejít přes „vodu“ (PET lahve na plachtě). Další z dis-
ciplín byla kánoe, se kterou jezdci museli přeplout rybník nebo překážkový  parkur či sekání špalíčku na třísky. U rybníka, 

kde byla postavena hlavní aréna s překážka-
mi, jsme si mohli zakoupit občerstvení, děti si 
mohly vyzkoušet střelbu z luku nebo se podívat 
do indiánského tee-pee. Kdo měl zájem, mohl 
se svézt na koni nebo na voze taženém koňmi. 
Poprvé byla na závodech i dětská kategorie. Děti 
a mladší jezdci si mohli projet stejný závod, ale 
byli hodnoceny samostatně. Závodu se zúčast-
nilo přes 40 jezdců a koní. Po skončení závodu 
bylo v pionýrském táboře vyhlášení výsledků 
závodu a poté volná zábava s živou hudbou. 
Díky patří nejen pořadatelům této akce, jezd-
cům, ale také divákům, kteří účastníky závodu 
nadšeně podporovali. I přes chladné ráno byl 
den slunečný a všichni jsme si závody užili. 
Budeme se těšit na další rok.

Ivana Hlavinková

Z kulturních akcí 
Když se před budovou Obecního úřadu objeví vyzdo-

bený vánoční strom, znamená to, na rozdíl od obchod-
ních center, že advent už opravdu začíná.
Letos připadla slavnost jeho rozsvícení na sobotu 

2. prosince. Po úvodním pozdravu a přání pana sta-
rosty nás potěšily děti z mateřské školy v roztomilých 
kostýmech andílků, které přednášely a zpívaly o zimě 
a o Vánocích. Opravdu vynikající bylo vystoupení 
Chrámového souboru z Petrovic. Jako už každoročně 
nám jejich adventní písně přinesly tu pravou vánoční 
atmosféru. Děkujeme.
Náhodou šel právě kolem sám Mikuláš s družinou 

andělů i neposedných čertů. Zastavil se u nás na krátkou 
návštěvu a nejprve pomohl dětem rozsvítit vánoční 
strom. Stromeček se chvíli zdráhal, nechal se několikrát 
prosit, ale potom se rozzářil v celé své kráse. Děti se 
na setkání s Mikulášem těšily a současně trošku bály, 
z těch čertů šel ve večerní tmě skutečně strach a každý 
někdy trochu zlobí. Ale Mikuláš byl hodný a všechny 
děti odměnil za přednesenou básničku nebo písničku 
sladkým balíčkem, než odkráčel za dalšími povinnostmi.
Příjemnou náladu doladilo připravené teplé pohoštění. 

Podvečer byl mrazivý, takže tradiční svařené víno, čaj 
a párky z udírny přišly k chuti. Po všem se jen zaprášilo, 
protože účast byla k naší radosti mimořádně velká.
Adventní setkání u vánočního stromu se stalo už pěk-

nou tradicí. I to letošní bylo velmi zdařilé.
Libuše Mikulášková



Připravujeme:


Pochovávání basy


Zájezd do divadla


Štěpánská zábava
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Uzávěrka pro příjem příspěvků do zpravodaje „březen 2018“ je 11. března 2018. Příspěvky můžete přinést v úředních 
hodinách na obecní úřad, anebo zaslat v elektronické podobě na adresu info@ou-zdar. cz

Zdobení perníků a dětská diskotéka
Předposlední adventní pátek uspořádali v Dělnickém domě mladí hasiči spolu s maminkami 

zdobení vánočních perníků a výrobu vánočních dekorací. Na přinesené perníky nejrůznějších tvarů 
si děti za pomoci maminek nanášeli bílé, barevné i třpytivé polevy. Pěkně nazdobené výtvory sice 
lákaly děti k okamžitému snědení, ale i tak si jich spoustu odnesly domů. Dále si také děti pod 
dohledem pí. Mikuláškové vyrobili pěkné baňky a andělíčky, kterými si mohly ozdobit vánoční 
stromečky. O další zpestření se postarali mladí hasiči předvedením krátkého vystoupení, v němž 
zkombinovali prvky z požárního útoku s tancem. Povedené pozdní odpoledne, bylo zakončeno 
dětskou diskotékou, na které se děti pěkně vydováděly. Bc. Jan Novotný

Podzimní „babský“  
bál ve Žďáru

Jak už jsme si zvykli z minulých let, i letos v lis-
topadu proběhl tradiční Podzimní bál, pro něhož 
se vžilo označení „Babský“. To však nelze vnímat 
jako něco pejorativního, ale proto, že ho připravují 
naše milé ženy, tedy přesněji Český svaz žen 
ve spolupráci s kulturní komisí OÚ, tvořenou 
také ženami. A co připraví ženy, tak obvykle stojí 
za to. Nejinak tomu bylo i letos. Vysoká návštěv-
nost místních i přespolních to jen dokládala. Jako 
v minulosti i tentokrát večerem provázel Milan 
Smatana, který se v této roli mimořádně osvědčil. 
Rovněž tak se osvědčila i hudební skupina – duo 
Nota Bene, které se staralo svou hudební produkcí o pohodu 
všech přítomných, ale hlavně o to, aby si všichni na parketu 
dobře zatančili. Skvěle dekorované stoly s připraveným pohoš-
těním, bohatý výběr alko i nealko nápojů, a další občerstvení 
ve formě výborných řízků s bramborovým salátem, to vše už 
známe z minulosti. Na co se však návštěvníci tradičně také těší, 
jsou připravená vystoupe-
ní různých účinkujících. 
Nejprve všechny přítom-
né pořádně navnadilo vy-
stoupení břišní tanečnice. 
Z  její  produkce  na  nás 
dýchla exotika Středního 
východu,  ženský půvab 
v kostýmu jako z Šehere-
zády a v neposlední řadě 
také  spojení  netradič-
ního  tanečního  pohybu 

a orientální hudby. Potom následovalo divadelní představení 
Princezna ze mlejna po Žďársku, inspirované známými Troško-
vými pohádkami Princezna ze mlejna I. A II.. Podle ohlasu se 
i tentokrát představení líbilo a pobavili se u něho jak diváci, tak 
sami účinkující. Pobavilo i další vystoupení, které nás zavedlo 
na cestu kolem světa na Jawě 350. Vtipně provedené scénky 

plné převlékání do nejrůznějších „úborů“ a nápa-
ditých rekvizit byly zábavné i poučené zároveň 
a sklidily zasloužený potlesk. Líbilo se také tanečně 
„uklízecí“ vystoupení s košťaty, podpořené známou 
písničkou Jsem optimista od Olgy Lounové. Zajiš-
těno bylo i profesionální natáčení večera panem Po-
korným z Ráječka na kameru, takže akce je i takto 
zdokumentována. Všem co pomohli s pořádáním 
nebo se nějak podíleli na  hladkém průběhu této 
oblíbené akce, včetně sponzorům patří velký dík. 
Za rok opět na shledanou.

Bc. Jan Novotný




