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oficiální zpravodaj
Obce Žďár – vydávaný zastupitelstvem obce

Ročník 2016

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, právě se Vám
dostalo do rukou první číslo obecního
zpravodaje v roce 2016. Oproti minulému roku je vydáváno až po Velikonocích. Doufám, že jste tyto svátky
jara prožili v klidu a pohodě. Letos
přálo také počasí a nebudu daleko
od pravdy, že se mnoho z Vás již
těší na své zahrádky případně jiné
aktivity.
V letošním roce je před námi nemalé množství úkolů. Mnohé z nich
budou viditelné, a tak doufám, že
přispějí k lepšímu žití v naší obci, ale
bohužel musíme zvládnout také úkoly
okem neviditelné, jedná se především
o řešení úředních záležitostí, kterých
navíc neubývá. Věřím, že s celým
obecním zastupitelstvem a Vaší podporou vše zvládneme bez vážnějších
problémů.
Patrik Mikulášek, starosta obce

www.ou-zdar.cz

www.ou-zdar.cz

info@ou-zdar.cz

Nová podoba obecního zpravodaje
Jistě nelze přehlédnout nový formát
obecního zpravodaje, který mění svoji
podobu přesně po deseti letech. Zásadním impulzem pro změnu byly finanční
náklady na samotný tisk zpravodaje,
protože při spočítání nákladů na zakoupení materiálu pro tisk jednoho čísla
vlastními silami se zjistilo, že zajištění
profesionálního tisku v tiskárně na kvalitnějším papíru a navíc s částečným
barevným tiskem vyjde náš rozpočet
stejně nebo méně. Vše bude samozřejmě
záležet na rozsahu jednotlivých čísel
zpravodaje.

Nemůžeme opomenout kvalitnější
tiskové zpracování a celkově lepší podobu zpravodaje, který Vám
i nadále budeme přinášet minimálně
čtyřikrát ročně. Současně se budeme
snažit přinášet více zajímavých článků. V případě Vašeho zájmu mohou
být do zpravodaje zařazeny také Vaše
příspěvky. V každém čísle uveřejníme
datum uzávěrky následujícího čísla
obecního zpravodaje, do kterého je
možné na obecní úřad přinést nebo
zaslat příspěvek.
Patrik Mikulášek

Rekonstrukce vodovodního řadu
V prosincovém zpravodaji jsem uváděl, že se nemohu vyjádřit k termínu
rekonstrukce vodovodního řadu v ulici
u Dělnického domu. K zahájení rekonstrukce došlo na přelomu měsíce února
a března, dnes můžeme konstatovat, že
většina prací je již dokončena. Zůstává
dokončit realizaci domovních přípojek
a opravu dešťové kanalizace, která musela z technických důvodů uvolnit místo

vodovodnímu řadu. Důvodem ke změně
vedení vodovodního řadu bylo propadnutí větší části oplocení u RD č.p. 120
do výkopu. Tímto mi dovolte, abych
poděkoval všem obyvatelům, kterých
se tato stavba dotkla, za trpělivost. Jak
předpokládám, tak stavba bude dokončena v průběhu měsíce dubna, proto se
domnívám, že s finální opravou komunikace budeme muset vyčkat do jarních
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měsíců roku 2017. K tomuto rozhodnutí
mne vede obava, aby se opravená část
vozovky z důvodu sedání výkopu nepropadla. Dočasnou opravu provedeme
takovým způsobem, který zajistí bezpečný pohyb vozidel i chodců po této
komunikaci. O finálním způsobu opravy
ještě povedeme debatu.
Na výše uvedené informace o rekonstrukci vodovodního řadu v ulici
u Dělnického domu naváži informacemi o dalších etapách rekonstrukce
vodovodního řadu v obci. Druhá a třetí
etapa je naplánována v horní části obce.

Nejprve dojde k výměně od budovy
obecního úřadu podél domu č.p. 9 až
k domu č.p. 146. Následovat bude třetí
etapa od obecního úřadu k domu č.p. 19.
V současné době se nedá hovořit o termínech zahájení jednotlivých etap. Toto
je předmětem jednání s Vodárenskou a.s.
Boskovice. Jednu důležitou informaci
je nutné zveřejnit již nyní. V rámci
rekonstrukce hlavního vodovodního
řadu probíhají také výměny jednotlivých domovních přípojek. V případě,
že je domovní přípojka tzv. v plastu
dojde pouze k přepojení, ale pokud je
ocelová tak musí být nahrazena novou.
Patrik Mikulášek

Instalace nového rozvaděče
veřejného osvětlení
V předchozím zpravodaji jsme psali o patáliích s rozvaděčem veřejného
osvětlení umístěném na sloupu elektrického vedení u mateřské školy. Problémy
byly hlavně v době nepřízně počasí, kdy
do starého rozvaděče zatékalo a docházelo k výpadkům v jeho funkčnosti.
Po posouzení odbornou firmou bylo nezbytné nevyhovující rozvaděč vyměnit

za nový, který by skýtal nejen záruku
správného fungování, ale také záruku
bezpečnosti. Odbornou firmou byl tedy
v měsíci březnu instalován zcela nový
rozvaděč, včetně pojistkové skříňky.
Dle požadavku společnosti EON, byl
nový rozvaděč umístěn mimo původní dřevěný sloup elektrického vedení,
do samostatného zemního pilíře.

Z kulturních akcí
Masopust ve Žďáru

Český svaz žen ve spolupráci s kulturní komisí OÚ pořádal, jako již tradičně,
oslavu masopustu. V sobotu 6. února
se kolem poledne shromáždily masky
v Dělnickém domě, doladily detaily
kostýmů a potom se vydaly v masopustním průvodu na obchůzku vesnicí.
S bubnem a harmonikou, poctivě dům
od domu. Všem popřáli zdraví i štěstí,
jak to má být. Cesta vesnicí byla namáhavá a dobrala se zdárnému konci až
pozdě k večeru. Večer se potom všichni
sešli v Dělnickém domě na již tradičním
pochovávání basy na znamení ukončení
veselosti a nástupu čtyřicetidenního půstu před Velikonocemi. Pohřební průvod
obřadně obešel za doprovodu smuteční
hudby sál Dělnického domu, farář s ministranty se důstojně rozloučil se všemi
milovanou paní Basou Masopustovou
a za bouřlivého ohlasu přihlížejících
probrali klípky i vesnické události minulého roku. Večer pak pokračoval taneční
zábavou - k tanci a poslechu hrál pan
Julínek z Vyškova.
Doufáme, že se všichni dobře bavili
a za rok se setkáme zase – na ostatkové!
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Oprava místní
komunikace

Švábka – Pindula
O plánované opravě místní komunikace Švábka – Pindula toho v obecním
zpravodaji bylo napsáno mnoho. Doufám, že následující řádky lze považovat
za příznivé a v souvislosti s touto akcí
jich bude pouze přibývat. Na opravu
již máme vydané stavební povolení a je
vypsána veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby. Současně očekáváme informace, jak dopadla naše žádost o dotaci
u Ministerstva pro místní rozvoj. Informace o dalším vývoji budeme průběžně
zveřejňovat v dalších číslech zpravodaje.
Patrik Mikulášek

Kompostéry
do každého domu
V obci proběhla anketa za účelem zjištění zájmu občanů o kvalitní zahradní
kompostéry, které by se ve spolupráci se
Spolkem pro Moravský kras pořídily z finančních prostředků EU, obce a za menšího přispění jednotlivých zájemců.
Zájem předčil všechna očekávání, a tak
nezbývá než doufat, že vše dobře dopadne a nejpozději od příští sezóny, se bude
velká část našich občanů těšit z nového
kompostéru a zároveň tak přispívávat
k ekologické likvidaci bioodpadu. Samotná obec by v rámci tohoto dotačního
programu ráda zakoupila jeden nebo dva
drtiče zahradního odpadu a menší štěpkovač. Tato zahradní technika bude sloužit
nejen pro potřeby obce, ale využívat ji
budou moci také občané.
Bc. Jan Novotný, Patrik Mikulášek

www.ou-zdar.cz

Třídění odpadů
V nedávné době proběhla médii zpráva, že by měly zdražit poplatky za ukládání odpadů, což by mělo mít přímý
vliv na razantní zvýšení vybíraných
poplatků od občanů za svoz komunálního odpadu. To vyvolalo pochopitelnou
nevoli, jak mezi občany, tak mezi zástupci měst a obcí. Přestože tato zpráva
byla nakonec postupně „změkčována“
odpovědnými zástupci ministerstva,
s tím, že zodpovědní občané, kteří třídí odpady, prakticky zvýšení poplatků
nepocítí, obavy se však rozptýlit zcela
nepodařilo.
ODPADY:
KOMUNÁLNÍ
PAPÍR
PLASTY
SKLO BÍLÉ
SKLO BAREVNÉ
Celkem v tunách

Naprosto po právu se občané rozčilují,
co je to za logiku, když rok od roku se
více a více třídí odpad, obce se snaží
v maximální možné míře tento trend
podporovat (v blízké době např. rozšířením sběrných míst na tříděný odpad),
a jako „trest“ přijde zdražení. Připomíná to podobnou logiku jako u plateb
za vodu, kdy čím méně jí spotřebujeme,
tím více nás v budoucnu bude stát.
O skutečnosti, že každý rok se
i v naší obci snižuje množství sváženého komunálního, tj. směsného odpadu,
svědčí i následující tabulka.

2015

2014

2013

2012

2011

57,186
1,771
3,923
0,900
1,599
66

64,184
2,088
4,023
1,021
2,564
73,88

68,784
1,566
2,693
0,635
1,632
75,31

76,463
2,16
2,168
0,784
1,618
83,193

79,249
2,685
2,275
0,703
2,052
86,964

Nezbývá, než doufat, že
zvítězí zdravý rozum a občané
nebudou za svůj zodpovědný
přístup k odpadům „trestáni“
zvýšenými platbami za jejich
svoz. Jelikož, jako obec, máme
možnost ovlivnit konečnou
cenu vybíraných poplatků
od občanů (bohužel však jen
možností dotace z obecního
rozpočtu), budeme se snažit
zachovat poplatky za svoz komunálního odpadu v současné
výši a přispívat tak k motivaci
občanů pokračovat i nadále
v třídění odpadů.

Svoz velkoobjemového
odpadu a bioodpadu
Již v měsíci únoru 2016 jsme, prostřednictvím
letáku rozneseného do poštovních schránek každého domu, informovali o termínech přistavení
kontejnerů pro uložení velkoobjemového odpadu
a bioodpadu. Kontejnery budou jako obvykle
přistaveny u hasičské zbrojnice. Pro připomenutí
raději opět uvádíme termíny.
VELKOOBJEMOVÝ
ODPAD:
25. – 26. června 2016
27. – 28. srpna 2016
22. – 23. října 2016

BIOODPAD:
2. – 4. září 2016
11. – 13. listopadu
2016
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Znečišťování
prostranství psími
exkrementy
V poslední době se množí stížnosti
občanů na znečišťování veřejného
prostranství obce i soukromého
majetku psími exkrementy. Přestože podle platné obecně závazné
vyhlášky lze znečištění veřejného
prostranství exkrementy zvířat postihnou jako přestupek, apelujeme
především na zodpovědné majitele
psů., kteří jistě i bez vyhlášky jsou
schopni plnit si své povinnosti.
Z tohoto důvodu, žádáme občany,
aby při venčení svých čtyřnohých
miláčků byli ohleduplní k ostatním
a postarali se o úklid po svém psu,
zvláště pokud tento vykoná potřebu
na chodníku nebo dokonce přímo
přede dveřmi domů! Není jistě nic
příjemného si domů donést na botě,
nějaký takový „suvenýr“.
Bc. Jan Novotný

Parkování vozidel
na místních
komunikacích

Realizace chodníku
na Petrovice
Na stavební úřad v Blansku byla
zaslána žádost o vydání stavebního povolení, kterému předcházelo
vyřízení všech potřebných dokladů.
Realizace tohoto projektu se oproti
původnímu předpokladu opožďuje.
Posun termínů je způsoben nutnou
koordinací záměrů na stavbu rodinných domů podél komunikace
na Petrovice, která vyžaduje budování inženýrských sítí.
Před samotnou realizací chodníku dojde k prodloužení vedení el.
energie, propojení vodovodního
řadu obce Žďár a obce Petrovice
a prodloužení splaškové kanalizace. Jako poslední nás čeká společně
s realizací chodníku prodloužení
veřejného osvětlení.
Patrik Mikulášek

Místní komunikace nejsou v naší
obci technicky řešeny tak, aby
na nich parkovala vozidla a přitom
vedle zaparkovaného vozidla zůstal
volný prostor v souladu s pravidly
silničního provozu, která říkají: „Při
stání musí zůstat pro každý směry jízdy volný alespoň jeden jízdní
pruh široký nejméně 3 metry. Při
zastavení musí zůstat volný jeden
pruh pro oba směry jízdy, široký
nejméně 3 metry“. Tímto si dovolujeme požádat občany „řidiče“, aby
výše uvedené pravidlo bylo na místních komunikacích v naší obci co
možná nejvíce dodržováno. Zejména apelujeme na majitele vozidel,
kteří mohou své čtyřkolové miláčky
parkovat na vlastním pozemku, aby
této možnosti maximálně využívali.
Patrik Mikulášek

Informace z mateřské školy
Milí spoluobčané,
dovolte mi, abych vás krátce informovala o aktivitách,
vzdělávání a novinkách v mateřské školce.
Ve školním roce 2015/2016 jsme si dali za cíle být
aktivní v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti.
Naše mateřská škola úzce spolupracuje s místní knihovnou a pravidelně využíváme tyto prostory, také se
snažíme realizovat akce pro děti na podporu čtenářské
pregramotnosti a tím zvýšit motivaci ke čtenářství např.
předčítání s paní spisovatelkou, malování děje pohádkových příběhů, hra na postavy z knih, výstavy apod.
V MŠ jsme zřídili čtenářský koutek, který děti během
dne můžou kdykoliv využít.
Snažíme se v dětech podporovat zájem o sociální
cítění a vnímání životních situací. Pravidelně 2x do roka
se zapojujeme do projektu Fond Sidus – vracíme dětem
úsměv. Fond Sidus je projekt jehož cílem je pomoci při
léčbě vážně nemocných dětí v ČR. Děkujeme za podporu zejména rodičům dětí v MŠ.
Dalším cílem letošního roku bylo seznámit děti s ekologií. Vychovávat děti k ekologickému cítění. Proto
jsme se poprvé zapojili do soutěže – „Soutěž s panem
Popelou“. Jde o ekologickou soutěž ve sběru druhotných
surovin. Soutěž je určena pro MŠ, ZŠ a speciální školy.
Vychází z přesvědčení, že výchova k ekologickému
cítění má největší efekt u nejmladší generace. Cílem je
zavedení trvalého systému sběru papíru. Soutěž začala
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na začátku školního roku a bude ukončena 10.6.2016.
Děkujeme rodičům a celé rodině v podpoření tohoto
snažení naučit děti žít ekologicky.
Posledním plánem naší Mš je vést děti k poznání
moderních vzdělávacích metod a seznamovat děti
s počítačem.
Proto jsme se ve spolupráci se zřizovatelem obcí Žďár
rozhodli k zakoupení Magic boxu. Jedná se o špičkový
interaktivní projektor, který promítá na měkkou projekční podložku a jako mávnutím kouzelného proutku
promění podlahu školky ve strhující interaktivní svět pro
malé. Dodavatel Magic box předal 1.4.2016.
Velký dík patří panu starostovi Patriku Mikuláškovi.
V MŠ byl zahájen od března 2016 ,,Baby club“. Tímto
zveme všechny maminky a děti. Baby club je vždy
ve středu 1x za 14 dní v 15:30 h v MŠ. Těšíme se.
Termíny Baby clubu – 13.4., 27.4., 11.5., 25.5.,
			
8.6. a 22.6.2016.
Poslední informace je o konání zápisu do MŠ Žďár,
který proběhne v úterý 3.5.2016 od 9:00h. do 12:00 h.
Žádost o přijetí si vyzvedněte v MŠ každý den od 7:00 h
do 16:00 h.
S pozdravem

Michaela Zemánková
ředitelka MŠ
www.ou-zdar.cz

Statistika z evidence obyvatel
V následujícím přehledu uvádím pár
čísel z evidence obyvatel:
* 	Počet obyvatel k 31.12.2015
384 z toho 201 mužů a 183 žen
* 	Průměrný věk obyvatel za posledních 10 let 44 roků
z toho 44 roků muži
a 43 roků ženy
* V roce 2015 se narodily 4 děti,
zemřelo 5 občanů,
trvalý pobyt si odhlásilo 5 občanů
* V roce 2015 se oslavila tato jubilea
		
60 let 7 občanů
		
70 let 4 občané
		
80 let 2 občané
		
90 let 1 občan
* Nejstarším občanem naší obce je
muž ve věku 91 roků

* Statistika s nejvyšším počtem příjmení
		
Musil		
33
		
Mikulášek
26
		
Kakáč 		
18
		
Martinek
18
		
Ševčík 		
14
* Statistika jmen dle četnosti muži
		
Jiří 		
16
		
František
13
		
Josef 		
11
		
Petr 		
10
		
Zdeněk 	
10
* Statistika jmen dle četnosti ženy
		
Lenka 		
8
		
Marie 		
7
		
Jana 		
7
		
Anna 		
6
		
Michaela
6

Rozšíření sběrných
nádob v obci

Hasičská zbrojnice

Naše obec se přidala k výzvě společnosti EKO-KOM a.s., která společně
s Jihomoravským krajem realizuje projekt, s jehož pomocí rozšíříme počet
míst v obci pro ukládání tříděného odpadu z dnešního jednoho na čtyři. Více
informací zveřejníme po potvrzení, že
projekt bude realizován.
Patrik Mikulášek

Obnova vedení
NN v obci
Obec zahajuje v současné době jednání se společností E.ON, která připravuje v naší obci obnovu vedení NN
(položení vedení el. energie do země).
Prozatím je předjednáno rozdělení obnovy na dvě etapy.
Předpokládaná realizace spodní části
obce v roce 2018 a horní části obce
v roce 2020. Nyní budou zahájeny práce na přípravě projektové dokumentace. S touto velice náročnou akcí bude
souviset také rekonstrukce veřejného
osvětlení a místního rozhlasu. Příprava
projektu se dotkne také odkupu obecních pozemků (předzahrádek), které
budou v mnoha případech využity pro
vedení NN.
Jak bude příprava projektu pokračovat, budeme Vás o něm průběžně
informovat.
Patrik Mikulášek

www.ou-zdar.cz

V druhé polovině měsíce března proběhla plánovaná výměna oken a vnitřních dveří v budově hasičské zbrojnice.
Výměna oken a dveří stála celkem
73 744,- Kč. Současně provedeme drobné opravy, které si budova z roku 1954
zaslouží. Zde patří poděkovat členům
SDH, kteří část oprav provádí ve svém
volném čase.

SOUTĚŽ
v požárním útoku
Protože jsem obdržel několik dotazů, zda se bude v letošním roce
konat soutěž v požárním útoku
„pohár“ uvádím zde informaci,
kterou mám k dispozici. Při hlasování zda bude naše „asfaltová“
trať zařazena v roce 2016 do Velké
ceny Blanenska neprošla o jeden
jediný hlas.
Po této informaci jsem se začal
zajímat, zda se soutěž uskuteční
nebo ne. Pro všechny fanoušky této
naši tradiční akce mohu slíbit, že
soutěž bude a obec bude našim
hasičům maximálně nápomocna
a letošní „pohár“ dopadl minimálně stejně úspěšně jako předcházející ročníky i přesto, že nebude
zařazen do Velké ceny Blanenska.
Osobně jsem doufal, že se podaří
travnatou trať připravit na letošní
ročník soutěže, ale příprava celého
projektu zabírá více času, než jsem
předpokládal.
Patrik Mikulášek

Vyznejte se ve Vašich penězích (5)
Víte, jak je to s děděním majetku
a dluhů? Dědictví může přinést majetek, ale také dluhy. Pokud je poměr
majetku a dluhů příznivý, není co řešit.
Co ale dělat s dědictvím, když dluhy
významně převyšují majetek? Dědicové ze zákona i ze závěti se mohou
rozhodnout, jestli dědictví přijmou.
Není to ale tak, že by se mohli rozhodnout, že odmítnou dluhovou část
dědictví a aktiva si nechají. Platí zásada
ber, nebo nech být. Ale jako celek. To
znamená, že dědictví mohu přijmout,
nebo odmítnout tak, jak leží.
Obvykle dědictví nebývá zatíženo dluhy, protože většinou se dědí po starších
lidech. Ti už mívají závazky vyrovnané
a zanechají po sobě zpravidla jenom
majetek. Jsou ale případy, kdy dojde
k nečekanému úmrtí např. při autonehodě, a potom může dědictví zatížené
dluhem přinést velké starosti.
Pokud si berete dluh, přemýšlejte
o tom, jestli Vaši dědici budou schopni
dluh splácet.

Pro názornost si představte, že stojíte
před rozhodnutím přijmout, nebo odmítnout jedno z následujících dědictví:
1) Dědictví, které zahrnuje v pasivech
dluh na nemovitost a v aktivech
nájemní dům, jehož výnos pokryje
splátku dluhu a ještě zbude na údržbu domu.
2) Dědictví, které zahrnuje v pasivech
dluh na nemovitost a v aktivech dům,
ve kterém bydlíte. Váš příjem ale
na splátky nestačí.
3) Dědictví, které zahrnuje v pasivech
dluh na podnikání, které se nepovedlo a v aktivech rodinnou usedlost,
která se dědí z generace na generaci,
a máte k ní silný citový vztah.
Tip pro Vás: Před zadlužením přemýšlejte o tom, jakou máte představu o dalším osudu Vašeho rodinného a osobního
bohatství. Pokud dluhy nejsou zajištěny
pasivním výnosem z majetku, lze je zajistit u pojišťoven.
Další rady a tipy najdete zde:
www.ivahlavinkova.cz
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––– Z KULTURNÍCH AKCÍ –––

Dětský karneval

Velikonoční dílnička
Velikonoční svátky jsou od pradávna spojené s vítáním jara. Letos
připadly na brzký březnový termín, venku to jaro zatím příliš nepřipomíná,
ale pokusili jsme se přenést ho alespoň kousek do svých domovů v podobě
jarních květin a veselých velikonočních dekorací. V úterý 22. března jsme
uspořádali v sále Dělnického domu velikonoční dílnu pro všechny bez
rozdílu věku, kteří rádi tvoří a mají smysl pro krásu. Letos se zdobily
velikonoční svícínky ze sádry s motivy květin, kraslic a kuřátek. Vyráběly
se dekorace s foukanými vajíčky zdobenými provázky nebo bavlnkami.
Už tradičně se aranžovaly živé květiny a kočičky do košíčků a květináčů.
Posuďte sami na přiložených fotografiích, jak se nám dílo podařilo. Závěrečná přehlídka nápaditých výrobků hýřila veselými barvami. Hezkou
výzdobu si odnesl domů každý z účastníků.
Libuše Mikulášková

6

Žďárské listy 1/2016

www.ou-zdar.cz

Zájezd do Domu přírody Moravského krasu
V neděli 28. února v dopoledních hodinách jsme se vypravili autobusem od našeho obecního úřadu na výlet do Domu
přírody Moravského krasu. Venku počasí nic moc (účast taky
nic moc), ale to nám vůbec radost nezkazilo, protože jsme
se všichni už těšili, jak si to společně užijeme, něco nového
zjistíme o našem regionu a zároveň se i dobře pobavíme.
Zvláště se těšily děti, ale i dospělí byli hodně zvědaví, protože si přiznejme, že někdy ty blízké zajímavosti tak trochu
přehlížíme a s návštěvou otálíme, a možná právě proto, že
je máme takhle nadosah.
Po příjezdu na parkoviště u Skalního mlýna jsme cestou
ke Kateřinské jeskyni, přišli až k nově vybudovanému
dřevěnému mostku, kde nás ohromila zcela nová impozantní budova ze dřeva a kamene, s velkým zastřešeným
průčelím a vstupem. Po vstupu nás kromě pěkně umělecky
ztvárněného informačního střediska, při jehož realizaci pan
architekt nešetřil přírodními materiály jako je dřevo, kůže
a různé traviny, přivítala příjemná paní průvodkyně, která
nám Dům přírody nejenom představila, ale po celou dobu
se nám věnovala s poutavým výkladem a zodpovídala naše
všetečné dotazy. I díky ní jsme měli zážitek daleko bohatší,

www.ou-zdar.cz

neboť jsme se toho dozvěděli opravdu hodně a spousta
zajímavostí by nám jinak jistě unikla. V této informační
části jsme si mohli také prohlédnout a případně zakoupit
i vystavené produkty od některých regionálních výrobců,
namátkou rudickou pálenku, ponožky ze Sloupu nebo svíčky
ze včelího vosku a další.  
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Expozice byla rozdělena do několika částí. Po vstupu
do první části jsme se dostali do úžasného světa prapůvodu
vzniku Moravského krasu, od geologického vývoje až
po současnost. Pokud však čekáte něco jako v klasickém
muzeu, tak tohle bylo úplně něco jiného. Všechny expozice byly doplněny o interaktivní prvky, díky nimž mohl
návštěvník být jakoby součástí samotné expozice. Byla
možnost si vše osahat, od kamenů přes různé zvířecí srsti
včetně netopýra, byly k dispozici dotykové obrazovky,
videa, různé kvízy, hry, ilustrace, modely, vše doplněné
hlasovými nebo svítícími prvky. Děti se o všechno aktivně
zajímaly, chtěly zkoušet hned to a ono a bylo na nich vidět,
jak jsou opravdu ze všeho nadšené.
Po přechodu do další části v patře nás pak čekala i současnější podoba Moravského krasu. Kromě fauny a flóry,
také měnící se část okolí Moravského krasu pod vlivem
člověka. Zajímavý byl kontrast přírody a blízkost průmyslu
známého z okolí. Zhlédli jsme rovněž film ve 3D kinu
nazvaný Říše zkamenělého času. Zájemci měli možnost
se podívat i na další filmy ve 3D formátu včetně pohádek
s tématikou např. Macochy nebo pohádkového šneka Krasíka. Na závěr se děti vyřádily v tzv. plyšové jeskyni, což
byla rafinovaně skrytá prolézačka se skluzavkou imitující
skutečnou jeskyni. Odtud jsme je skoro nemohli dostat,
jak se jim to líbilo. Zpátky domů jsme se vrátili něco
po plánované 13 hodině a shodli jsme se na tom, že zájezd
neměl chybu.   

O Domu přírody by se toho dalo napsat opravdu hodně,
ale nejlepší je, si tam raději sami zajet, protože to opravdu
stojí za to a je to takříkajíc za humny. A na rozdíl od jiných
rádoby atrakcí, to zde nestojí ani mnoho peněz. Skvělý tip
na výlet je to hlavně pro školy a školky, ale i dospělí si
přijdou na své. A v dnešní uspěchané době je skoro nutnost
se odreagovat v příjemném prostředí, a připomenou si třeba
i své znalosti nabyté z dětských let anebo se dozvědět něco
nového. A věřte, že takto zábavnou formou to jde do hlavy
opravdu samo. A hlavně, po takové návštěvě si člověk
znovu uvědomí, jaké opravdu unikátní přírodní bohatství,
se skrývá všude okolo nás, a že stojí za to ho hrdě ukazovat
a chránit i pro další generace. Tak příště jeďte i Vy s námi.
Bc. Jan Novotný

Uzávěrka pro příjem příspěvků do zpravodaje „červen 2016“ je 6. června 2016. Příspěvky můžete přinést v úředních
hodinách na obecní úřad a nebo zaslat v elektronické podobě na adresu info@ou-zdar.cz.
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