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Do Vašich schránek, bylo doručeno 
čtvrté číslo obecního zpravodaje 
v letošním roce, což dokládá jeho 
blížící se konec. Závěr roku byl 
velice hektický a doufám, že se nám 
všem podaří před samým závěrem 
roku tempo zklidnit a dostat se tak 
do vánoční nálady. V následujících 
příspěvcích najdete souhrn nejdů-
ležitějších událostí za poslední tři 
měsíce. Patrik Mikulášek, starosta

Úvodní slovo Oprava místní komunikace + dešťové 
kanalizace Švábka a Pindula

O této akci se v obecním zpravodaji již mnohé napsalo, ale doposud nebylo 
možné napsat, že oprava byla opravdu zahájena. Jako první přišla na řadu kom-
pletní oprava dešťové kanalizace, které byl věnován úvodní článek předchozího 
zpravodaje. Je zapotřebí ještě připomenout, že oprava dešťové kanalizace nebyla 
zahrnuta do žádných plánů nejen letošního roku, ale také roků následujících. 
V rámci projektu došlo k rozšíření domovních přípojek dešťové kanalizace, aby 
se snížil počet míst, na kterých docházelo k vypouštění dešťových vod přímo 
na komunikaci. V průběhu opravy kanalizace se narazilo na několik závažnějších 
problémů, mezi které patří především následující příklady: „horkou jehlou“ 
realizované opravy domovních přípojek dešťové kanalizace v rámci budování 
splaškové kanalizace, nedostatečně obsypané přípojky vody, které byly také 

realizovány společně se splaškovou kanalizací, a největ-
ším problémem bylo uložení hlavního plynového potrubí 
včetně domovních přípojek. Jejich uložení je v některých 
místech necelých 40 cm pod povrchem komunikace. Ně-
kolik občanů upozorňovalo, že stavební firma nejdříve 
něco vykope a následně výkop zasype a o několik dnů 
později opět kope na stejném místě. Většina těchto prací 
byla spojených s kontrolou přípojek zemního plynu, které 
musí pracovník plynárenské společnosti osobně zkontro-
lovat. Na několika místech byly plynové přípojky uloženy 
na kamenech bez jakéhokoliv obsypu a výstražná páska 
upozorňující na přítomnost vedení zemního plynu byla 
položena přímo na trubce. Je tedy s obdivem, že v rámci 
opravy dešťové kanalizace nedošlo k žádnému poškození 
žádné z inženýrských sítí.

Na opravu kanalizace plynule navázala dlouho očekávaná 
oprava komunikace. V průběhu opravy jsem obdržel několik 
připomínek k průběhu stavby. S ohledem na výškové a šířkové 
vedení těchto dvou komunikací bylo nutné najít vhodné kom-
promisy. Za toto patří všem dotčeným obyvatelům obou ulic 
poděkovat. V průběhu stavebních prací došlo také k poškození 
soukromého majetku, všechny případy byly se stavbyvedoucím 
projednány. Obě komunikace získaly po dokončení výrazně 
jinou podobu, než bylo desetiletí zvykem. V jarních měsících 
roku 2017 zahájíme dokončovací práce na místech mezi komu-
nikací a ploty rodinných domů. Tyto plochy budou řešeny indi-
viduálně s ohledem na jejich umístění a využívání. Přes zimu 
budou prostory před vchody a vjezdy zasypány kamenivem 
k zajištění přístupu a hlavně příjezdu k jednotlivým domům.
Celkové náklady na opravu dešťové kanalizace: 1 322 098,- Kč
Celkové náklady na opravu komunikace:   1 899 846,- Kč 
obě ceny jsou včetně DPH. Patrik Mikulášek, starosta
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Oprava komunikace 
u Dělnického domu

Další důležitou akcí  letošního podzimu bylo dokončit 
opravu komunikace u Dělnického domu. Zahájení opravy 
se s ohledem na plné kapacity stavební firmy odkládalo, 
ale nakonec se dobrá věc podařila a ulice již vypadá jak 
z 21. století. Nemohu opomenout, že se oprava neobešla bez 
drobných komplikací, které se jak doufám podařilo vyřešit 
za cenu vzájemných kompromisů. Ještě je nutné v celé ulici 
vyčistit dešťovou kanalizaci, která je na několika místech 
značně znečištěná. V rámci opravy komunikace bylo nutné 
nad rámec původního záměru opravit uliční vpusti, protože 
byly rozpadlé a před č. p. 120 byla vybudována nová uliční 
vpusť. Celkové náklady na opravu dosáhly 511 093,- Kč 
včetně DPH. Patrik Mikulášek, starosta

Oprava chodníku
Současně s opravou komunikace u Dělnického domu se realizovala opra-

va chodníku od domu č. p. 125 až k domu č. p. 129. Jak již bylo uvedeno 
v minulém čísle obecního zpravodaje, náklady na tuto opravu byly celkem 
88 895,- Kč včetně DPH. Patrik Mikulášek, starosta

Vedení NN na Petrovice
Na přelomu měsíce listopadu a prosince re-

alizovala stavební firma pro E. ON rozšíření 
vedení NN směrem na obec Petrovice, které 
je určeno pro připojení nově realizovaných 
rodinných domů. V rámci prodloužení vedení 
NN došlo také k propojení vedení NN obce 
Žďár a obce Petrovice. Náklady spojené s re-
alizací hradil E. ON.

Patrik Mikulášek, starosta
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Rekonstrukce vodovodu
Od začátku roku průběžně informujeme o pokračování rekonstrukce vodovodního 

řadu v naší obci. V posledním čísle obecního zpravodaje letošního roku v těchto 
informacích budeme pokračovat. Před koncem měsíce listopadu dokončila stavební 
firma Reistav CZ s. r. o., Letovice výměnu vodovodního řadu od budovy obecního 
úřadu k domu č. p. 19. Věřím, že obyvatelé, kterých se tato stavba týkala, potvrdí 
můj názor, že průběh stavby a chování stavební firmy bylo na nadstandardní úrovni. 
Náklady na výměnu této části vodovodního řadu dosáhly cca 550 000,- Kč. Stavební 
firma KTS montáže Letovice následně zahájila další etapu rekonstrukce, která nava-
zuje za budovou obecního úřadu, prochází kolem domů č. p. 8, 13 až k domu č. p. 17. 
Podle informací stavební firmy budou práce pokračovat až v lednu 2017. Nás čeká 
v roce 2017 průběžná oprava dotčených komunikací a chodníků.

Patrik Mikulášek, starosta

Výstavba chodníku 
Žďár – Petrovice
K této akci si dovolím několik ak-

tuálních informací. Obecní úřad Žďár 
zahájil vydání stavebního povolení 
na realizaci chodníku Žďár – Petro-
vice,  které  jak  doufáme,  stihneme 
vyřídit do konce letošního roku a sou-
časně probíhá příprava žádosti o dotaci 
na samotnou realizaci. Více informací 
zveřejníme v prvním čísle obecního 
zpravodaje v roce 2017.

Patrik Mikulášek, starosta
Oprava plochy 
před Hasičskou 

zbrojnicí
V rámci opravy komunikace Švábka 

– Pindula bylo s dodavatelem dohod-
nuto provedení opravy povrchu před 
budovou Hasičské zbrojnice včetně 
výměny uliční vpusti. Nová uliční 
vpust již nebude ohrožovat chodce, 
kterým hrozilo zranění při šlápnutí 
na rozpadlý dřevěný kryt. Tato oprava 
vyšla na necelých 48 000,- Kč.

Patrik Mikulášek, starosta

Rozšíření veřejného 
osvětlení

Na zasedání zastupitelstva 28.11.2016 bylo 
výběrem dodavatele rozhodnuto o dokončení 
rozšíření veřejného osvětlení, jehož realizace 
byla zahájena v roce 2015 uložením kabelu 
a zemnění společně s kabelem NN pro nově 
budované rodinné domy. Za příznivých po-
větrnostních podmínek proběhne do konce 
roku osazení svítidla naproti RD č. p. 143, 
zbývající svítidla budou osazena v jarních 
měsících. Náklady na rozšíření veřejného 
osvětlení dosáhnou necelých 200 000,- Kč.

Patrik Mikulášek, starosta

Pokladna EET
Zastupitelstvo obce na svém říjnovém 

zasedání  rozhodlo,  že  pokladnu 
pro „Elektronickou evidenci  tržeb“ 
do pohostinství zakoupí z rozpočtu 
obce. Základním důvodem pro toto 
rozhodnutí byl fakt, že pohostinství je 
v majetku obce a systém pro evidenci 
tržeb  zůstane  i  v  případě  změny 
nájemníka.

Patrik Mikulášek, starosta

Vítání občánků
Dne 6. listopadu byly za přítomnosti starosty obce, členek kulturní komise a Českého svazu žen slavnostně přivítáni do řad 
žďárských občanů další děti narozené ke konci roku 2015 a v roce 2016. Tentokrát se k naší velké radosti rozrostli naše 
řady o 5 malých občánků – Jana Hornyaka, syna Lucie a Tomáše Hornyakových, Františka Pernicu, syna Kláry a Milana 
Pernicových, Karin Černou, dceru Denisy a Jana Černých, Kamila Kubíčka, syna Anny a Kamila Kubíčkových a Báru 
Husnajovou, dceru Lenky a Martina Husnajových. Dětem přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojený život. 

Libuše Mikulášková
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Výše poplatku za komunální 
odpad v roce 2017

Zastupitelstvo obce na svém prosincovém zasedání 
schválilo výši poplatků za komunální odpad pro
rok 2016. 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 2017
Poplatek za psy zůstává ve stejné výši jako v roce 2016. 
Tedy 150,- Kč za prvního psa a 100,- Kč za každého 
dalšího. Bc. Jan Novotný

Informace o úvěrech
Jak jistě víte tak od roku 2011 má naše obec úvěr na úhra-

du podílu při realizaci splaškové kanalizace v obci ve výši 
4 000 000,- Kč. Od uzavření smlouvy do roku 2015 byl úrok 
ve výši 4 %. Na základě podnětu zastupitelstva se v roce 2015 
podařilo úrok snížit na 2,66 %. Ve vazbě na plánovanou opravu 
místní komunikace Švábka – Pindula schválilo zastupitelstvo 
další úvěr ve výši 2 500 000,- Kč. 
Na poskytnutí tohoto úvěru obec vypsala veřejnou zakázku, 

na kterou obdržela dvě nabídky. Po otevření obálek se zastu-
pitelstvo rozhodlo, že na základě velice výhodných podmínek 
požádáme o úpravu nabídek spočívající v refinancování úvěru 
na splaškovou kanalizaci, jehož zůstatek byl k říjnu letošního 
roku 2 773 000,- Kč. Po obdržení upravených nabídek zastu-
pitelstvo obce na svém zasedání 31.10.2016 rozhodlo, že nový 
úvěr ve výši 2 500 000,- Kč poskytne Komerční banka, a. s., 
která nabídla fixaci úrokové sazby po celou dobu splácení 
úvěru, tj. 10 let a úrokovou sazbu ve výši 0,95 %. 
Zastupitelstvo současně rozhodlo, že stávající úvěr ve výši 

2 773 000,- Kč tzv. refinancuje na základě nabídky Komerční 
banky a. s., která u tohoto úvěru nabídla rovněž fixaci úrokové 
sazby do konce splatnosti úvěru, která končí v roce 2026 
a úroková sazba byla nabídnuta rovněž ve výši 0,95%. U tohoto 
úvěru se v průběhu pěti roků podařilo snížit úrokovou sazbu ze 
4 na 0,95 %. Celková úspora na úrocích se pohybuje cca kolem 
800 000,- Kč. Současně s podpisem úvěrových smluv byla po-
depsána smlouva o bankovních službách a obec má nyní veden 
běžný účet u Komerční banky a. s., nové číslo bankovního účtu 
je uvedeno v článku, který se věnuje poplatkům za komunální 
odpad v roce 2017.

Patrik Mikulášek, starosta

Zázemí pro ukládání bio odpadu
Zastupitelstvu byl předložen návrh na řešení problému 

s průběžným ukládáním bio odpadu z obecních pozemků, 
stromů, ale také od občanů. Obec v současné době nemá 
žádný prostor, kam může uložit ořezané větve nebo složit 
drobný materiál, než dojde k jeho odvozu do sběrného dvora 
případně k jeho zpracování. Zastupitelstvo odsouhlasilo 
záměr na realizaci plochy sloužící k výše uvedeným účelům 
vedle areálu ZEMSPOLU a. s.. Nyní se připravuje jednoduchá 
projektová dokumentace pro vyřízení stavebního povolení. 
Realizaci tohoto záměru předpokládáme v průběhu roku 2017.

Dotace na kompostéry
Na poslední valné hromadě Spolku pro rozvoj Moravského 

krasu, kterého je naše obec členem, byl prezentován časový 
harmonogram celého záměru. Žádost o dotaci musela být 
podána do konce listopadu, nyní se zahájí příprava výběro-
vého řízení na dodavatele kompostérů a štěpkovačů, které 
jsou také součástí dotace. Rozhodnutí o přidělení dotace se 
očekává v březnu 2017 a do této doby bude snaha vyhodnotit 
nabídky předložené v rámci veřejné zakázky. Rozsah zakázky 
v rámci celého spolku dosahuje necelých 9 milionů korun. 
Z naší strany byla vznesena připomínka, že se chceme aktivně 
účastnit připomínkování zadávací dokumentace, jejíž součástí 
budou parametry požadovaných kompostérů. Tomuto tématu 
se budeme věnovat i v dalším čísle zpravodaje, které vyjde 
v době, kdy už jak doufáme, bude znám výsledek žádosti 
o dotaci resp. výběrového řízení.

Patrik Mikulášek, starosta

Vyznejte se ve svých penězích (8) 
Historie pojišťovnictví
Neuplyne snad ani jediný den, aby 

nás reklama ve sdělovacích prostředcích 
nemasírovala nabídkou nejrůznějších 
pojistných  produktů. Houfy  agentů 
táhnou krajem a přesvědčují, že právě 
s nimi sjednaná smlouva zaručí celo-
životní štěstí. Někdy skutečně můžete 
tento produkt potřebovat; abyste však 

Úhrada poplatků v roce 2017
Poplatky za komunální odpad nebo psa je možno uhra-
dit buď v hotovosti v úředních hodinách na obecním 
úřadu, nebo bezhotovostně na číslo bankovního účtu  
(POZOR ZMĚNA BANKOVNÍHO ÚČTU:
115-3569220247/0100, jako variabilní symbol 
uveďte č.p. a rok 2017 (např. 1302017)). 

Dovolujeme si Vás požádat, aby při bezhotovostních 
platbách byl hrazen  samostatně poplatek  za odpad 
a samostatně poplatek za psa, identifikace plateb pro nás 
bude jednodušší – děkujeme. Zastupitelstvo obce na svém 
zasedání rozhodlo, že úhradu poplatku za komunální 
odpad je možné rozdělit na dvě stejné části. Obecně platí, 
že poplatky je nutné uhradit nejpozději do 31. 5. 2017.

uměli rozhodnout, jaká rizika a v jaké 
výši je nanejvýš nutné zajistit a kdy se 
naopak jedná už  jen o sponzorování 
pojišťoven a pojišťováků, je třeba se 
ve věci alespoň rámcově orientovat.
Dnes je pojišťovnictví jistě velmi za-

jímavý, celosvětově rozšířený byznys. 
Jak to ale vlastně všechno začalo?
Je známo, že Féničané, ve starověku 

jeden z obchodně nejúspěšnějších náro-
dů, založili svoji prosperitu na vynikají-
cím mořeplaveckém umění. Obchodní 
lodě brázdily vlny Středozemního moře 
a rozšiřovaly oblast  fénického vlivu 
do stále vzdálenějších míst. Mimo jiné 
založili Kartágo, které později svým vli-
vem konkurovalo i všemocnému Římu 
a málem se mu podařilo jej vojensky 
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V poslední době Vodárenská, a.s. řešila několik pří-
padů, kdy zákazníci ve svých domácnostech neodhalili 
nebo nechali bez opravy nějakou poruchu na vodovodu 
a při vyúčtování zjistili, že je čeká mnohonásobně vyšší 
platba za vodné a stočné než očekávali a než je u nich 
běžné. Právě kvůli včasnému odhalení podobných pro-
blémů je velmi dobré všímat si doma vodoměru. Ten 
totiž neslouží pouze pro vodárenskou společnost, aby 
věděla, kolik má účtovat za vodné a stočné. Vodoměr 
je zařízení prospěšné také pro zákazníky. Slouží pro 
kontrolu, zda je ve Vaší nemovitosti vše v pořádku. 
Na vodoměru se dá totiž pravidelnou kontrolou zjistit, 
zda nedochází k únikům vody někde v domácnosti 
a zbytečně tak nebudete muset platit za vodu, kterou 
jste nevyužili. Každý odběratel by tedy měl vědět, jaká 
je v jeho odběrném místě přibližná spotřeba. Zbystřit 
bychom měli v okamžiku, kdy je tato spotřeba nápad-
ně vyšší. Může se totiž stát, že v domě dochází k ne-
žádoucímu úniku vody například z důvodu poruchy 
na vodovodu, přípojce nebo vnitřním rozvodu. A tu lze 

díky pravidelnému sledování vodoměru zjistit. Kontrola 
vodoměru tak může zabránit zbytečně vysoké faktuře 
za vodu. Zákazník je totiž povinen zaplatit i za vodu, 
která jeho domácností protekla, aniž by ji patřičně vy-
užil. Je třeba připomenout, že vodovod pro veřejnou 
potřebu končí odbočením z vodovodního řadu k vodo-
měru, za tímto odbočením následuje vodovodní přípojka 
a na ní navazuje vnitřní vodovod. Hlavní řad nikdy 
nevlastní odběratel, vodovodní přípojka naopak téměř 
vždy patří vlastníkovi nemovitosti, pro kterou byla 
zřízená. Majitel však odpovídá za vnitřní vodovod, tedy 
vodovod od přípojky v nemovitosti a taktéž uvnitř ní. 
Vlastníkem vodoměru je vlastník vodovodu. Osazení, 
údržbu a výměnu vodoměru provádí provozovatel vodo-
vodu. Vodoměr je tzv. stanoveným měřidlem a musí být 
pravidelně cejchován. Jeho životnost je dána legislativně 
na 6 let. Odběratel má právo zajistit si na vlastní náklady 
metrologickou zkoušku vodoměru, má povinnost umož-
nit provozovateli přístup k vodoměru a chránit jej před 
poškozením, například v zimě před mrazem.

Zprávy z Vodárenské – aneb všímat si vodoměru se vyplatí

Ztráta v případě, když: Denně Měsíčně 

Kohoutek
kape

slabě 24 l 720 l
silně 54 l 1 620 l

teče
slabě 144 l 4,3 m3
silně 1 440 l 43 m3

Splachovač teče
slabě 150 – 1 000 l 4,5 – 30 m3

středně 1 000 – 2 000 l 30 – 60 m3

silně 2 000 – 5 000 l 60 – 150 m3

porazit, a na severozápadě obchodní 
centrum Massilii, kterou dnes známe 
pod názvem Marseille. Ovšem situa-
ce nebyla tak úplně idylická. Flotilám 
hrozila mnohá nebezpečí, počínaje moř-
skými bouřemi a konče nájezdy pirátů. 
Každoroční ztráty na lodích i posádkách 
byly značné. Náklady na stavbu lodí 
tehdy, podobně jako dnes, byly nemalé.
S piráty se pokoušeli Féničané vypo-

řádat v té době obvyklým způsobem. 
Pokud jim některý z nich padl do rukou, 
velmi pomalu ho zaživa stáhli z kůže. 
Systém příliš dobře nefungoval, nájezdy 
pirátů neřídly. A na špatné povětrnostní 
podmínky tento postup neměl vliv vů-
bec, ačkoli se rituální popravy provozo-
valy jako oběť příslušným bohům, kteří 
měli tenkrát počasí na starosti.
Pokud přišel o galéru či dvě bohatý 

rejdař, určitě mu pár dní nechutnalo. 
Ale majitel pouze jedné či dvou lodí 
byl ohrožen přímo existenčně. Problém 
vyžadoval řešení, a to rychle.

Jak už asi  tušíte, princip pojištění 
byl záhy na světě. Jestliže se několik, 
řekněme patnáct, co do majetku men-
ších majitelů obchodních lodí dohodlo 
na společném podniku a vložilo do něj 
jako základní kapitál každý jednu galé-
ru, pak v případě ztráty jedné či dvou 
z nich utrpěl společný podnik ztrátu 
ve výši jedné či dvou patnáctin celko-
vého majetku. Nikdo ze zúčastněných 
však nezůstal na mizině, což by se sta-
lo obchodníkovi samotnému. A pokud 
podnik odkládal v průběhu roku část 
zisku stranou, nebyl problém flotilu opět 
doplnit. 
Dnes již není třeba zakládat vlastní 

pojišťovnu, pokud snad nehodláte v této 
lukrativní oblasti podnikat. Postačí, po-
kud s dostatečně kapitálově vybavenou 
institucí (pojišťovnou) uzavřete dohodu 
(pojistnou smlouvu), že za určitou úpla-
tu (pojistné) převezme na sebe předem 
určené riziko, jež by pro vaše domácí či 

podnikatelské hospodaření znamenaly 
vážné ohrožení. 
Z uvedené archaické historky ply-

ne  několik  poměrně  současných 
doporučení:
*  Rizika, která jsou pro náš profesio-

nální či osobní život kritická, je třeba 
zajistit

*  Zajišťujeme jen taková rizika, která 
nejsme sami schopni zvládnout

*   Povšimněte si obratu „předem urče-
né riziko“ – při uzavírání smlouvy 
je třeba se ujistit o tom, co je a co 
není pojištěno; pokud to zjistíte až 
při pojistné události, pravděpodobně 
budete příštích pár dnů bez nálady

*  Důležitým prvkem zajištění je tvorba 
vlastních majetkových rezerv – jak se 
zvyšují, snižuje se nutnost pojištění, 
a o to více prostředků můžeme využít 
pro jiné účely

Další rady a tipy najdete zde:  
www.ivahlavinkova.cz
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Milí spoluobčané,

dovolte mi,  abych vás  krátce  in-
formovala o  aktivitách, projektech 
a vzdělávání v mateřské školce. Ve 
školním roce 2016/2017 pokračuje-
me v oblasti  rozvoje čtenářské pre-
gramotnosti. Navštěvujeme místní 
knihovnu ve Žďáře. Spolupracujeme 
s knihovnou v Petrovicích, kde jsme 
se již zúčastnili setkání se spisovatel-
kou Klárou Smolíkovou, dále máme 
v plánu besedu v knihovně a s ní spo-
jené vánoční čtení pro děti. V místní 
knihovně máme naplánované kouzel-
né čtení s pohádkovou bytostí. Jsme 
přihlášení do projektu  ,,Celé Česko 
čte dětem,,. Proč pravidelně předčítat 
dětem? Pravidelné předčítání uspo-
kojuje nejdůležitější potřeby dítěte, 
podporuje psychický  rozvoj dítěte, 
posiluje jeho sebevědomí, rozvíjí ja-
zyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování, formuje 
čtecí a písemné návyky, učí samostatnému myšlení, rozvíjí 
představivost, zlepšuje soustředění, uklidňuje, přináší vše-
obecné znalosti, rozvíjí smysl pro humor, je tou nejlepší 
investicí do úspěšné budoucnosti dítěte…

Vnitřním projektem v mateřské školce  je  tzv.  ,,Čtení 
s myšákem Ferdou´´. Projekt je realizován přímo v ma-
teřské škole. Na nástěnce  je velký plakát  s myšákem 
Ferdou, vždy když doma děti  dočtou nějakou knihu, 
donesou knížku a na  lísteček  se napíše název a autor 
knihy. Před řízenou činností, si s dětmi popovídáme, o 
jakou knihu se jedná, co je v ní nejvíce zaujalo a jak se jim 
líbila. Poté přidáme lísteček na plakát. Dále pokračujeme 

v práci s moderními technologiemi. (Magic Box). S dětmi 
pracujeme 2 x do týdne na interaktivním koberci, kde se 
děti seznamují s počítačem, učí se  jak s ním pracovat, 
jak ho ovládat. Děti plní úkoly, které jsou přizpůsobeny 
jednotlivým věkovým kategoriím. Tento přístroj slouží 
k vzdělávání dětí  tří  letých a starších. V této době děti 
zvládají zapnout si  jednotlivé úkoly, orientují  se mezi 
nimi, dokáží  si přepnout úkol a pracovat. Magic Box 
slouží  také  jako projektor. Práci na počítači  zvládají 
všechny děti a se zájmem plní zadané úkoly. Viz. obrázky 
pod textem. Do budoucna plánujeme zakoupení dalších 
vzdělávacích CD. Například: zvířátka na statku, úkoly 
pro nejmenší, Písmáčkovy úkoly pro děti předškolního 
věku, hravá angličtina aj..

Jaci ve Žďáru
Ve stejný den, kdy se konal „babský“ 

bál, nemohli někteří obyvatelé dolního 
konce Žďáru po ránu věřit svým očím, 
když vyhlédli zpoza svých oken ven. 
Přímo pod okny se procházelo stádo 
velkých chlupatých „krav“, vzhledem 
tak trochu připomínajícím bizony z Ma-
yovek. Jak se posléze ukázalo, jedna-
lo se o jaky domácí, zvířata původně 
pocházející  z horského Tibetu. Tato 
houževnatá zvířata si našla způsob, jak 
opustit vyhrazený prostor ve své ohra-
dě a odešla od svého chovatele z ne-
daleké obce na „vycházku“. Přestože 
mířila směrem k Němčicím, díky hluku 
od traktorů pracujících na poli, se však 
obrátila zpět a znovu se tak octla v blízkosti čističky odpadních 
vod. Podařilo se nám najít a kontaktovat chovatele, který zajistil 
jejich „zpáteční cestu“. Naštěstí nedošlo k žádné úhoně a tak 

na tuto epizodku všichni zainteresovaní vzpomínáme, jako 
na neobvyklé zpestření sobotního rána.

Bc. Jan Novotný

Informace z mateřské školy
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Podzimní „babský“ bál ve Žďáru 
Český svaz žen ve spolupráci s kulturní komisí OÚ pořádal v listopadu již tradiční 

a velmi oblíbený Podzimní bál, mezi lidmi známý též jako „babský“. Jako obvykle 
kromě bohatého občerstvení v podobě alko i nealko nápojů, řízků s bramborovým 
salátem, bylo připraveno i pohoštění na stole. Jak jsme zvyklí na zajímavý a hu-
morný program z předchozích let i tentokrát naše ženy nezklamaly. Jako první nás 
zaujalo vystoupení děvčat na trampolínách, a tak jsme si kromě pěkného vizuálního 
zážitku mohli vychutnat spojení sportu, tance a moderní hudby. Dále ženy pro 
nás nacvičily představení ze známého filmu „Marečku, podejte mi pero!“, plné 
již kultovních hlášek a gagů. Dle ohlasu a smíchu v sále se všichni dobře bavili. 
Následovalo vystoupení plné tance a westernových kostýmů z neméně známé 
mýdlové opery „Limonádový Joe“, které bylo rovněž velmi povedené a sklidilo za-
sloužené ovace. Však se na něm nejen ženy, ale také muži pěkně nadřeli.  No a jako 
poslední nám ženy předvedly, ve svém výborném tanečním podání, známou píseň 
Ewy Farne „Mám boky jako skříň“. Mimo to se samozřejmě tančilo a povídalo, 
za skvělého hudebního doprovodu, o který se tentokrát postaralo duo Nota Bene. 
Večerem provázel zkušený Milan Smatana. Že se vše vydařilo na jedničku a že 
náš bál patří k těm nejvyhledávanějším, svědčí stále vzrůstající zájem návštěvníků 
i z okolních obcí. Na závěr patří všem, co se podíleli na této stále oblíbenější akci 
poděkovat, a těšit se na další rok.   Bc. Jan Novotný

Z kulturních akcí

Věnujeme se také výtvarné výchově a 2x 
do roka pořádáme tvořivé dílničky pro děti a 
rodiče. V letošním roce jsme poprvé vyzkou-
šeli lekci jógy pro děti a po této zkušenosti, 
budeme pokračovat. Dětem se cvičení velmi 
líbilo…

Aktuální informace o akcích a novinkách 
naleznete na www.skolkazdar.cz.

Za celý kolektiv MŠ přeji krásné a pohádkové 
Vánoce. Michaela Žáčková  ředitelka

Stává  se  již pěknou  tradicí,  že  se 
v listopadu sejdou maminky, převážně 
mladých žďárských hasičů (ale nejen 
jich), v Dělnickém domě ke společ-
nému  zdobení  vánočních  perníčků. 
Nejinak tomu bylo i letos na sv. Mar-
tina. Maminky přinesly doma upečené 
perníčky, které potom spolu s dětmi 
zdobily bílou nebo barevnou polevou. 
Všem  se  to moc povedlo. Děti  si 

po zdobení ještě zasoutěžily, a samo-
zřejmě  spoustu  svých výtvorů  také 
ochutnaly. I tak zbylo dost, aby si kaž-
dý své nějaké odnesl domů. Je hezké, 
že  si maminky dokážou  i  při  svém 
„předvánočním“ vytížení  najít  čas, 
aby ho strávily v kolektivu ostatních 
a společně zabavily děti.

Bc. Jan Novotný

Zdobení perníků
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Na závěr si Vám všem dovolím popřát do roku 2017 především 

pevné zdraví, hodně pohody a životních úspěchů v soukromém 

i pracovním životě.

Za celé zastupitelstvo obce Žďár       Patrik Mikulášek, starosta

Připravujeme:
► Pochovávání basy
► Štěpánská zábava

O prvním adventním víkendu 
se  tak,  jako  na mnoha  jiných 
místech  i u nás ve Žďáru roz-
zářil vánoční strom. Při setkání 
občanů u vánočního stromu nás 
úvodem pozdravil pan starosta a 
popřál všem krásný advent. Pak 
již přišly na řadu naše milé dětič-
ky z Mateřské školy se svým vy-
stoupením. Za doprovodu kytary 
děti potěšily všechny přítomné 
nacvičenými písněmi a říkadly. 
Tleskali jsme také již tradičnímu 
vystoupení Chrámovému sboru 
z Petrovic a jejim adventním pís-
ním. Obě vystoupení byla velmi 
vydařená. 
Přestože tentokrát k nám bylo 

počasí vlídné a nebyla až taková 
zima, jako v předchozích letech, 
bylo pro návštěvníky připraveno 
i něco na zahřátí a to tradiční sva-
řené víno, čaj a párky z udírny. Po 
všem se, jak se říká, jen zaprášilo, 
neboť účast byla k naší potěše 
letos mimořádně velká.

Bohužel ani tentokrát nám nebylo přáno mít 
vánoční strom zasněžený pravým sněhem, ale 
zato nás navštívil sám Mikuláš s anděly, kteří 
tentokrát přijeli v kočáru taženým párem koní. 
Hned za nimi šla družina čertů. Atmosféra ve 
večerní tmě, byla dokonalá. Mikuláš všechny 
děti odměnil za básničku sladkostmi, opět i se 
svou skupinou nasedl na koňský povoz a vydal 
se vstříc zimnímu večeru. Ještě dlouho potom, 
byl slyšet od vánočního stromu společný zpěv 
spokojených návštěvníků. Tradiční adventní 
setkání u vánočního stromu se tak i letos nad-
míru vydařilo.  Bc. Jan Novotný

Rozsvícení vánočního stromu
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