
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, od vydání 

posledního zpravodaje uplynulo 
několik měsíců, v jejichž průběhu 
se v naší obci mnohé událo. Do-
stáváte do Vašich schránek druhé 
letošní číslo zpravodaje, které jak 
doufám naváže na první vydařené 
číslo v nové podobě. Čas neúprosně 
běží a než se nadějeme tak budou 
letní prázdniny v plném proudu. 
V průběhu léta nás čeká zahájení 
jedné z nejdůležitějších akcí letošní-
ho roku a to počátek rekonstrukce 
komunikace Švábka a Pindula, po-
drobnější informace dále ve zpra-
vodaji. Na závěr krátkého úvodního 
slova Vám popřeji pohodové prožití 
letního období, ať už ho strávíte 
doma nebo cestováním po světě. 
A nyní se můžete pustit do čtení 
nového čísla obecního zpravodaje, 
ve kterém najdete určitě něco no-
vého a zajímavého.

Patrik Mikulášek, starosta obce

Dokončení rekonstrukce 
vodovodního řadu

Navazuji na informace uvedené 
v minulém čísle zpravodaje a mohu 
konstatovat,  že  i  přes  problémy 
s dodávkou materiálu  (potrubí) se 
na přelomu měsíce dubna a května 
podařilo akci dokončit. Od společ-
nosti Vodárenská akciová společnost 
Boskovice jsem si nechal zaslat infor-
maci o celkových nákladech vynalo-
žených na rekonstrukci vodovodního 
řadu. Rekonstrukci hradila Vodáren-
ská akciová společnost společně se 
Svazkem vodovodů a kanalizací měst 

a obcí okresu Blansko v celkové výši 
1 490 000,- Kč bez DPH. Výše vy-
naložených  finančních prostředků 
ukazuje na skutečnost, že provést 
postupnou  rekonstrukci vodovod-
ního řadu v obci bude stát nemalé 
finanční prostředky. Oproti informa-
cím uvedeným v minulém zpravodaji 
zvažujeme provedení finální opravy 
komunikace ještě v tomto roce. Ko-
nečné rozhodnutí padne v průběhu 
letních prázdnin.

Patrik Mikulášek, starosta

Po dlouhých letech se spoluobčané 
ze Švábky a Pinduly dočkají kompletní 
rekonstrukce místní komunikace před 
svými domy. Na základě vypsané ve-
řejné zakázky bude rekonstrukci pro-
vádět společnost EUROVIA CS a. s. 
Tato společnost v naší obci naposled 
budovala komunikace po ukončení po-
zemkových úprav v roce 2008. Před-
pokládaná hodnota veřejné zakázky 

na základě zpracovaného kontrolního 
rozpočtu v rámci projektové doku-
mentace byla stanovena ve výši cca 
2 700 000,- Kč včetně DPH. Vítězná 
nabídka uvedené společnosti EU-
ROVIA CS a. s. je 1 570 121,48 Kč 
bez DPH a 1 899 846,99 Kč včetně 
DPH. Nabídku dále podala společ-
nost SWIETELSKY stavební s. r. o. 
ve  výši  1  634  315,- Kč  bez DPH 

Rekonstrukce komunikace  
Švábka a Pindula

oficiální zpravodaj 
Obce Žďár – vydávaný zastupitelstvem obce
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Informace o výměně oken, vnitřních dveří, opravě podlahy skladu za klubov-
nou a opravě římsy na čelní straně budovy byly zveřejněny. Těmito opravami 
měla původně údržba budovy hasičské zbrojnice v letošním roce skončit. Při 
kontrole prováděných prací se zjistilo, že okapové žlaby jsou na několika 
místech prohnilé (díravé) a u přípojky NN s největší pravděpodobností za-
téká do římsy a boční stěny budovy. Zastupitelstvo obce následně rozhodlo 
o provedení výměny okapových žlabů, opravě sněhových zábran a nutných 
opravách střechy, aby nedocházelo k dalšímu zatékání vody. Následně se ještě 
rozhodlo o opravě římsy na zbývajících třech stranách budovy, která byla díky 
dlouhodobému zatékání vody na několika místech značně poškozena.

Celkové náklady na nutné opravy hasičské zbrojnice (včetně DPH):
- výměna okapových žlabů + oprava střechy:   42 387,- Kč
- zednické práce včetně lešení:   41 515,- Kč
- výmalba vnitřních prostor:    7 484,- Kč
- výměna oken a dveří:   73 744,- Kč
- celkové prostředky investované do údržby budovy:  165 130,- Kč

Provedené opravy dle 
našeho názoru budově 
zbrojnice  jen prospějí 
a  při  zajištění  běžné 
údržby,  jako  je napří-
klad čištění okapových 
žlabů, bude budova své-
mu účelu sloužit mnoho 
dalších let. Na závěr si 
dovolím znovu poděko-
vat všem, kteří ve svém 
volném  čase  přiložili 
ruku k dílu.

Opravy hasičské zbrojnice

Po tříleté přestávce zastupitelstvo rozhodlo o pro-
hlídce stromů na návsi, za Dělnickým domem a po-
dél komunikace na Němčice. Prvotním impulzem 
byly informace od občanů o padajících větvích ze 
stromů u „Stávku“. Na údržbu stromů byla schválena 
částka 40 000,- Kč bez DPH. Za tuto částku provede 
odborná společnost zásahy (bezpečnostní a zdra-
votní řezy) na cca 15 velkých stromech. V rámci 
prohlídky byl zjištěn velmi špatný stav „javoru hor-
ského“ za Dělnickým domem a z bezpečnostních 
důvodů bylo doporučeno okamžité kácení. S ohle-
dem na velikost stromu a jeho umístění se jednalo 
o náročnější zásah. Po jeho kompletní likvidaci 
projednáme náhradní výsadbu, aby za Dělnickým 
domem bylo pořád dost zeleno.

a společnost DEAS spol. s r. o. ve výši 
1 969 020,63 Kč bez DPH. Po schůzce 
se stavbyvedoucím je předpokládané 
zahájení stavebních prací v průběhu 
měsíce srpna a samotná doba realiza-
ce odhadována na dva až tři měsíce. 
Obyvatelé obou ulic budou podrobněji 
informování samostatným dopisem 
před zahájením stavebních prací.

Patrik Mikulášek, starosta

Údržba stromů v majetku obce
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Stejně jako v minulých letech tak i letos požádala obec o dotaci z rozpočtu 
Jihomoravského kraje. Žádost byla podána v rámci dotačního titulu „Pro-
gram rozvoje venkova v Jihomoravském kraji v roce 2016“ na rekonstrukci 
sociálního zařízení v budově obecního úřadu. V loňském zpravodaji jsme in-
formovali, že na sociálním zařízení se opakovaně musí provádět opravy WC, 
vodovodních baterií a celkově prostředí již neodpovídá 21. století. Z rozpočtu 
Jihomoravského kraje nám byla přidělena částka 75 000,- Kč. Zastupitelstvo 
na svém zasedání 13. června 2016 schválilo uzavření smlouvy s Jihomorav-
ským krajem na poskytnutí výše uvedené částky a současně schválilo oslovení 
třech uchazečů k předložení nabídky na realizaci rekonstrukce sociálního 
zařízení. O realizaci uvedené akce budeme průběžně informovat.

V rámci přípravy obnovy vedení NN 
byl ze strany obce učiněn další krok. 
Zastupitelstvo obce schválilo společný 
postup v rámci zpracování projektové 
dokumentace I. Etapy včetně vzájem-
né koordinace přípravných prací nejen 
na NN, ale také na rekonstrukci veřej-
ného osvětlení a místního rozhlasu. 
Nyní čekáme na výběr projektanta, se 
kterým navážeme spolupráci. Jak bylo 
uvedeno již v minulém zpravodaji tak 
o aktuální přípravě tohoto projektu 
budeme průběžně informovat.

Patrik Mikulášek, starosta
Vydané, zrušené

Od začátku letošního roku obecní zastupitelstvo schvá-
lilo dvě nové obecně závazné vyhlášky a jedno nařízení 
obce. Nyní několik základních informací ke schváleným 

Dotace z rozpočtu JMK Obnova vedení 
NN v obci

Obecně závazné vyhlášky

dokumentům.
a)  schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 „O míst-

ním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů“, kterou se řeší výše poplatku za odpad 
pro rok 2016.

b)  schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2016, která 
pouze ruší vydaný „Domovní řád“ z roku 2000 (vy-
hláška č. 1/2000). Tuto obecně závaznou vyhlášku 
zastupitelstvo obce nahradilo interním předpisem obec-
ního úřadu s názvem „Domovní řád“, kterým upravuje 
pravidla pro užívání a udržování bytů a nebytových 
prostor v budově obecního úřadu č. p. 5 ve Žďáru.

c)  schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2016 „Požární 
řád“, která nahrazuje vyhlášku č. 1/2005.

Výše uvedené obecně závazné vyhlášky jsou odsouhla-
seny příslušným odborem Ministerstva vnitra ČR.
Dále zastupitelstvo obce schválilo nařízení č. 1/2016 

„Tržní řád“, který upravuje podmínky prodeje a nabízení 
služeb na území obce. Pro většinu občanů je z tohoto 
nařízení důležité níže uvedené ustanovení:

Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb

Na území obce se zakazuje mimo provozovnu:

a)  pochůzkový prodej, kdy je potenciální uživatel zboží 
nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledáván 
prodejcem z okruhu osob na veřejně přístupných 
místech formou pochůzky (obchůzky),

b)  podomní prodej zboží a poskytování služeb, kdy 
je bez předchozí objednávky nabízeno, prodáváno 
zboží a poskytovány služby osobami, uživatelům 
v objektech určených k bydlení.

Svoz velkoobjemového 
odpadu a bioodpadu

Kontejnery budou jako obvykle přistaveny u ha-
sičské zbrojnice. Pro připomenutí raději opět 
uvádíme termíny.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD:
27. – 28. srpna 2016 
22. – 23. října 2016

BIOODPAD: 

  2. – 4. září 2016 
11. – 13. listopadu 2016

V průběhu léta se na příjezdech do obce objeví infor-
mační tabule upozorňující na platnost tržního řádu v obci. 
Veškeré výše uvedené předpisy jsou k dispozici na inter-
netových stránkách obce případně v kanceláři obecního 
úřadu.

Domovní řád
Jelikož stávající Vyhláška č. 1/2000, Domovní řád, jed-

nak s ohledem na legislativní změny a změny v „provozu“ 
budovy obecního úřadu, již přestávala pomalu plnit svou 
funkci,  tak na čtvrté schůzi zastupitelstva obce Žďár, 
byl dne 23.5.2016 schválen nový Domovní řád. Nový 
Domovní řád upravuje podrobněji podmínky a způsob 
užívání budovy obecního úřadu, bytů, prostor sloužících 
k podnikání a ostatních nebytových prostor a společných 
prostor domu. Domovní řád má přispět k tomu, aby byly 
dům, jednotlivé byty, nebytové a společné prostory v něm 
řádně užívány a udržovány, a aby bylo zabráněno jejich 
poškozování a znehodnocování.

Bc. Jan Novotný
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13. února se konala Výroční valná hromada okrsku 
Sloup, do kterého je náš sbor zařazen. Zde jsme 
zhodnotili uplynulé období a naplánovali si činnost 
na letošní rok 2016.
V měsíci březnu se konalo v našem sále Dělnického 

domu ve Žďáře školení zásahových jednotek našeho 
okrsku Sloup. Každý rok toto školení provádíme. 
Školitel p. Ruml ze záchranného sboru v Blansku si 
pro náš okrsek připraví témata, která se týkají bezpeč-
nosti, statistiky požárů a zdravotní přípravy.
V  jarních měsících  letošního  roku byla v naší 

zbrojnici vyměněna stará okna za nová a stejně tak 
okapy na celé budově. V garáži a klubovně bylo 
vymalováno.
Na Výroční valné hromadě naši žáci splnili slib 

a v současné době se pilně připravují na podzimní 
branný závod. V jejich práci je budeme plně podpo-
rovat, vždy mohou očekávat naši pomoc a přejeme 
jim hodně zdaru.
1. května jsme pozvali naše spoluobčany na prvo-

májové posezení před hasičskou zbrojnicí.
21. května se uskutečnilo první kolo v požárním 

sportu za náš okrsek Sloup na letišti v Petrovicích. 
Naši muži závodící za SDH Žďár do 35 let obsadili 
první místo a postoupili tak do okresního kola. To se 
bude konat v Blansku 2. července. Naše ženy se umís-
tily na 2. místě. Chtěl bych poděkovat za vzornou 

Z činnosti SDH Žďár
reprezentaci a rozhodčím za kvalitně vykonanou 
práci. Poté se konala členská schůze našeho sboru 
s menším občerstvením.
Od konce května probíhá série závodů Velké Ceny 

Blanenska, kterých se naši muži i ženy pravidelně 
účastní. Přejeme jim tímto hodně dobrých výsledků 
a co nejlepší časy.
V současné době se plně připravujeme na závody, 

tzv. pohár, který se bude konat 10. července od 12:00 
na naší trati před hasičskou zbrojnicí. O průběhu 
poháru vás budu informovat v dalším čísle našeho 
zpravodaje. Pro letošní rok není naše soutěž zařazena 
do seriálu Velké Ceny Blanenska. 
Také v letošním roce navštěvujeme naše členy, kteří 

se dožili životního jubilea. Přejeme jim všem hlavně 
hodně zdraví!
Touto cestou bych chtěl poděkovat našemu obecní-

mu úřadu ve Žďáře, za jejich plnou podporu našeho 
sboru a zároveň bych rád poděkoval našim spon-
zorům, kteří nám přispívají finanční částkou na náš 
pohár, který se koná 10. července.
Rád bych vyjádřil dík našim členům, kteří byli 

a jsou nápomocni při rekonstrukci hasičské zbrojnice.

Za SDH Žďár,
Jednatel
Musil Zdeněk ml.

Informace z VAS, a. s.
Voda z vodovodu nebo z vlastní studny?

Tuto otázku si stále častěji klade mnoho lidí, ať již 
v souvislosti se snahou ušetřit finanční prostředky nebo 
se stát nezávislým na veřejném vodovodu. Vždy je 
však nutné zvážit všechna pro a proti. VODÁRENSKÁ 
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.  jako provozovatel 
vodárenské infrastruktury zajišťuje zásobování oby-
vatelstva pitnou vodou prostřednictvím vodovodů pro 
veřejnou potřebu. 
Z veřejného vodovodu musí být vždy dodávána voda 

v kvalitě vody pitné, tedy odpovídající příslušné vyhláš-
ce ministerstva zdravotnictví. Veškeré investice, provoz-
ní úkony a náklady, včetně pravidelného monitoringu 
kvality a garance za pravidelné zásobování obyvatelstva 
tak nese právě provozovatel veřejného vodovodu. Je 
také pravidelně kontrolován hygienickými orgány. 
Studna je pak další možností, a to individuálního 

zásobování. V této souvislosti je třeba vysvětlit několik 
pojmů. Vodním zdrojem není ani studna, ani vrt, ale 
jsou to povrchové nebo podzemní vody, které jsou 
využívány pro uspokojování potřeb člověka, zejména 
pro pitné účely. Studny (vrtané či kopané) jsou pouze 

jímací objekty a jedná se o stavby, vodní díla. Vzhledem 
k tomu, že u podzemních vod neexistuje tzv. obecné 
nakládání s vodami, je třeba si vždy zajistit potřebná 
povolení vodoprávního úřadu. 
Při individuálním zásobování vodou počáteční inves-

tici, ale i provoz a zejména odpovědnost za funkčnost 
veškerých zařízení, hygienické zabezpečení vody a její 
zdravotní nezávadnost, nese vlastník vodního díla, které 
slouží k jímání podzemní vody. Při jeho budování navíc 
musí zajistit řadu úkonů:
1)  vyhledat odpovídající vodní zdroj a nechat optimálně 

umístit jímací objekt. Takové práce provádí odborný 
hydrogeolog, který tyto vstupní informace doplní 
i o předpokládané množství, kvalitu vody a přibliž-
nou hloubku jímacího objektu, vypracuje projekt 
hydrogeologických prací, 

2)  pokud jde o vrt,  je vhodné provést nejprve prů-
zkumný vrt menšího vrtného profilu (100 mm) pro 
ověření vstupních informací, horninové skladby, 
hydrogeologických poměrů, příp. zjištění vydatnosti 
a kvality podzemní vody (tzv. čerpací zkouška),
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3)  pokud jsou podmínky příznivé, přistoupí se k vybu-
dování jímacího objektu. Projekt musí mj. obsahovat 
jeho vystrojení, obsyp pro vodu propustným materiá-
lem, vybudování šachty nad vrtem, přívod elektrické 
energie k čerpadlu a výtlak směrem ke spotřebišti, 
utěsnění svrchní vrstvy proti zasakování případného 
znečištění do vrtu, terénní úpravy okolí, typ a umís-
tění čerpadla, doporučené množství a režim čerpání 
vody, apod.,

4)  jako každá stavba, musí i vodní dílo projít příslušný-
mi řízeními. Územní řízení provádí běžný stavební 
úřad, následně jde o stavební povolení vodního díla, 
které zajišťuje speciální stavební úřad – vodopráv-
ní úřad, který povoluje i nakládání s podzemními 
vodami,

5)  zpravidla je třeba vybudovat nový jímací objekt 
o větším průměru, ne vždy jde původní průzkumný 
vrt přebudovat,

6)  vyčerpanou podzemní vodu je třeba dovést do místa 
spotřeby, pokud jde např. o vodu pitnou až do obyt-
ného objektu, výtlačné potrubí z vrtu napojit na vnitř-
ní vodovod. Vodní zákon navíc přímo zakazuje, aby 
se v objektech propojovaly systémy zásobování 

vodou z různých zdrojů, např. obytný dům nesmí mít 
pod hrozbou sankce propojenou vodovodní přípojku 
z veřejného vodovodu s vlastní studnou,

7)  pokud jde o kopanou studnu, postup je podobný, 
práce jsou však mnohem náročnější a nákladněj-
ší. Současné hrubé náklady na vybudování studny 
o hloubce cca 10 m lze odhadnout: u vrtané studny 
kolem 20 tisíc korun, u kopané studny až 4 x vyšší, 
bez ceny čerpadla a doplňkových zařízení. Za 10 let 
zřízení a provoz studny včetně nutných pravidelných 
rozborů vody vyjde řádově na 80 tisíc korun.

Připojení tříčlenné rodiny na vodovod VODÁREN-
SKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., při průměrné 
spotřebě 70 litrů na osobu a den a ceně 45 korun za m3 
vyjde ročně přibližně na 3,5  tisíce korun. A to při 
garanci  trvalé dodávky kvalitní pitné vody. Nejde 
však jen o ekonomické hledisko, tedy porovnání ceny 
vody a investice za zbudování studny a její provozo-
vání včetně pravidelných laboratorních kontrol kvality 
vody. Jedná se především o odpovědnost za vlastní 
provoz a za zajištění  trvalé kvality pitné vody pro 
svoje nejbližší.

Vyznejte se ve Vašich penězích (6) 
Půjčky
Úvěry a půjčky jsou všude kolem nás. Každou chvíli 

jsme účastníky diskuzí na téma půjčovat si peníze nebo 
ne? Většinou je to starší generace, která říká: „Nepůjčuj 
si, kupuj si jenom to, na co máš!“
Je v tom velká pravda, nicméně v dnešní době je 

opravdu těžké odolat.
Když už uvažujete o půjčce, dobře si promyslete tyto 

tři věci:
•  Na co si půjčuji – je to nezbytné? Je to rozumné?
•  Jaký typ půjčky si beru – beru si na danou věc 
vhodný typ půjčky?

•  Jaký je poměr mého příjmu a splátky – zvládnu 
splácet za všech okolností?

Hodně na tom záleží, protože půjčit si dneska peníze 
je velmi snadné. Lákavé nabídky jsou všude kolem nás. 
Drahého zboží jsou plné obchody. Staví se nové a pěkné 
byty i domy. Marketingové kampaně finančních ústavů 
na nás útočí ze všech stran. Není problém si peníze 
půjčit a už vůbec není problém, za co je utratit. Pojďme 
se tedy zamyslet nejprve nad tím, na co budeme úvěr 
potřebovat:
Jsou věci, které nutně k životu nepotřebujeme. Obecně 

do této kategorie patří spotřební zboží. Domácí kino je 
věc, bez které se obejdeme, a není vhodné si na něj půjčo-
vat. Sestava za 80 tisíc na splátky udělá na chvíli radost, 
ale splácení nás čeká následující tři roky. Po třech letech 
zjistíme, že jsme celkem zaplatili hodně přes sto tisíc 
a doma máme krám v hodnotě několika stovek. A z vý-
lohy se na nás směje nový super systém za super cenu.  

Ještě horší situace nastane při koupi dovolené na splátky. 
„Kupte nyní, plaťte potom“ a jiné podobné slogany 
používají cestovní kanceláře při prodeji zájezdů. Užít 
si skvělých čtrnáct dnů v exotické destinaci je příjemná 
věc. Ale potom splácet dvanáct měsíců něco, co už vlast-
ně neexistuje? K tomu se velmi těžko hledá motivace.

Obecně lze říci, že dluhy na spotřební zboží jsou 
dluhy špatné. Úroky bývají velmi vysoké a hodnota 
pořizovaných věcí velmi rychle klesá.
A potom jsou věci, bez kterých se žije jen velmi těž-

ko. Třeba střecha nad hlavou. Ať už je to byt nebo 
dům, tak je to věc, kterou už většinou má smysl pořídit 
na dluh. Pokud budeme financovat bydlení půjčkou 
s rozumným úrokem (nejčastější je hypotéka), pak je 
to jeden z mála „dobrých“ dluhů. Koupíme si rodinný 
dům za dva miliony a začneme splácet. Máme sice dluh, 
ale zároveň máme na straně aktiv něco hodnotného. 
V případě zhoršení naší ekonomické situace můžeme 
nemovitost prodat a dluh splatit. To u dluhu na spotřební 
zboží nejde, protože hodnota zboží je po roce násobně 
nižší než dluh.

Obecně lze říci, že dluh na bydlení je dobrým 
dluhem. Navíc při pořízení vlastního bydlení šetříme 
na nájemném.
Úplně nejlepším dluhem je ale ten, který na sebe 

vydělá a ideálně ještě něco zbude do rozpočtu, případně 
postupně dochází k navýšení rodinného majetku.

Takovým dluhem může být například hypotéka 
na nájemní nemovitost.
Další rady a tipy najdete zde: www.ivahlavinkova.cz
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27. srpna 2016 – Sousedské posezení u Dělnického 
domu s živou hudbou. Zveme všechny na vystoupení 
kapely Kozlaňáci!

Jistě se již mnohým podařilo za-
registrovat, že každý pátek bývá 
v odpoledních hodinách u hasičské 
zbrojnice ve Žďáru nebývale ruš-
no. Bodejť by nebylo, když žďárská 
„drobotina“ dává o sobě pořádně 
nahlas vědět. A co, že se to tam děje? 
Na to jsme se rozhodli zeptat toho 
nejpovolanějšího, a to vedoucího 
oddílu mladých hasičů ve Žďáru 
pana Vladimíra Marka.

Co Tě přivedlo na myšlenku začít se ve svém volném 
čase věnovat mladým hasičům?
Moje děti dorostly do věku, kdy nastala otázka, jakým volno-
časovým aktivitám se budou věnovat. A jelikož jsem já sám, 
v dřívější době byl vedoucím žďárských mladých hasičů, tak 
jsem se po impulsech od velitele hasičů ve Žďáru a některých 
rodičů rozhodl, že založím oddíl mladých hasičů.
Dá se říct, že mezi dětmi, respektive mezi rodiči byl 
dostatečný zájem, nebo jsi je musel přemlouvat?
Chtěl jsem navázat na tradici mladých hasičů, která z důvo-
du nedostatku dětí v dřívější době byla přerušena. V součas-
né době však takový problém s dětmi není. Nebyl problém 
dát dohromady potřebný počet dětí. I ze strany rodičů byl 
zájem značný.
O kolik dětí se tedy staráš a v jakém věkovém rozpětí?
Momentálně máme v oddílu 15 dětí, ve věku od cca 4 až 
10 let.
Jak často se scházíte a co je vaší hlavní náplní?
Scházíme se jedenkrát týdně, mimo prázdnin a zaměřujeme 
se na přípravu k závodu požární všestrannosti. Kromě toho 
také děláme výlety do přírody a zúčastnili jsme se exkurze 
u HZS v Blansku.

V neděli 22.5.2016 se mladí hasiči ze Žďáru, spolu se 
svými rodiči, vypravili na exkurzi k HZS do Blanska.
Ranní odjezd se konal od hasičské zbrojnice a na cestu 

jsme se vydali v takové menší koloně osobních vozidel. 
Skoro jako malá svatba. Po příjezdu jsme zaparkovali 
přímo v areálu HZS Blansko a z okna už nás vítal ve-
litel směny pan Ing. Jiří Maňoušek. Jako správný hasič 
byl během chvilky venku a hned se dětí ptal „Tak čím 
začneme?“ Kluci samozřejmě chtěli vidět hasičská auta 
a tak bylo rozhodnuto. 
Otevřela se vrata a už jsme prohlíželi špičkově vyba-

vená zásahová vozidla, cisterny TATRA, MAN, nový 
velitelský terénní vůz FORD RANGER a další. Všechna 
auta si děti nejenom pořádně prolezly, ale také ve většině 
případů obratně vylezly až na korbu. Všichni jsme obdi-
vovali rozsáhlé vybavení hasičských vozidel a ochotný 
pan Ing. Maňoušek trpělivě zodpovídal naše dotazy. 
S velkým úspěchem se setkalo předvedení vozidla 

Exkurze oddílu mladých hasičů u HZS Blansko
IVECO s žebříkem, který dosáhne až do 10. patra. Děti 
si vyzkoušely, jak se po takovém žebříku běhá v ho-
rizontální poloze. A takové běhání po kladině rovněž 
prověřilo schopnosti mladých hasičů. Nutno říct, že to 
všichni zvládli na jedničku. 
Pak jsme se přesunuli do budovy, kde si děti vyzkou-

šely pracovní obleky, včetně helem a kyslíkového pří-
stroje. To už vypadaly skoro jako opravdoví hasiči, jen 
v takovém mini provedení. Rodiče si své ratolesti s nad-
šením fotili. Uvnitř jsme byli překvapeni rozsáhlostí celé 
budovy. Pan Ing. Maňoušek nás k naší radosti provedl 
opravdu celým komplexem, takže jsme zhlédli nejen 
jednotlivé místnosti, kde profesionální hasiči pracují, 
ale také kde spí, odpočívají, kde nabírají sílu a budují 
fyzickou kondici, a také jsme viděli, jak si sami vaří. 
V danou chvíli vše působilo takovým klidným dojmem, 
ale všem nám bylo jasné, že ten zdánlivý klid se v mžiku 
může změnit a nastane pravý „šrumec“. 

Máš k sobě nějakého spolupracovníka nebo se o všechno 
staráš sám?
Velkou oporou mi byl v začátku obecní úřad a také velitel 
hasičů Rosťa Dvořáček. A s vedením dětí mi pomáhá pan 
Martin Taraba.
Současní mladí hasiči ve Žďáru již nějakou dobu fungují, 
jak to tedy zatím hodnotíš? Je to náročnější než si čekal?
Funguje to podle předpokladů, vzhledem k tomu, že většina 
dětí je předškolního věku, musí se k nim také podle toho 
přistupovat. Někdy je to pěkná fuška udržet jejich pozornost.
A co děti, jak jim to jde?
Děti počáteční zájem neopustil, ba i stále narůstá. Podle 
jejich reakcí se zdá, že je to baví a do hasičů se těší. Jsou 
také stále šikovnější.
A jaké máte stanoveny cíle?
V ročníku 2016/2017 bychom chtěli zhodnotit výsledky 
naší celoroční přípravy v celorepublikové soutěži požární 
sportu Plamen.
Je něco co bys chtěl na závěr říct nebo vzkázat třeba 
dalším zájemcům?
Kdyby se našly i další děti, tak není problém přijít se na nás 
k hasičce, vždy v pátek v 16,30 h podívat, samozřejmě až 
po prázdninách. A chtěl bych poděkovat za spolupráci rodi-
čům a hlavně dětem.

Takže Laďo, nezbývá, než popřát hodně trpělivosti, ať tě 
počáteční nadšení neopouští a hodně úspěchů tobě i dětem.
   Za rozhovor poděkoval  Bc. Jan Novotný

Rozhovor s vedoucím oddílu mladých hasičů ve Žďáru

Připravujeme
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Blíží se čas prázdnin a proto, jsme pro naše 
nejmenší připravili zábavná dopoledne i od-
poledne, která potěší i pobaví.
Patří mezi ně například oslava dne mami-

nek s názvem „Korálky pro maminku“, která 
proběhla koncem května.
Zábavné odpoledne plné písniček, úkolů 

a malého vystoupení našich dětí, se velmi 
zdařilo. Tato akce se konala venku a byla 
zakončena opékáním.
V červnu jsme s dětmi jeli na školní výlet 

do Westernového městečka v Boskovicích, 
kde nás čekalo dopoledne plné legrace a pro-
gram pro mateřské školky.
Samozřejmě myslíme i na naše předško-

láky, pro které jsme si připravili slavnostní 
pasování. Rozloučení s předškoláky.
V naší MŠ plníme úkoly a dodržujeme 

pravidla. Za plnění úkolů, pracovní listy, 
nošení pomůcek děti dostávají razítka. Také 
za dodržování pravidel, pomoc kamarádovi, 
pěkné chování.
Jednou za půl rok máme slavnostní vyhod-

nocení, které se bude konat poslední týden 
v červnu. Zábavný program a slavnostní vy-
hodnocení doplní malování na obličej.

Příjemným zakončením školního 
roku bude jízda koněbusem do pří-
rody po okolí.
V těchto dnech netrpělivě čekáme 

na výsledky soutěže „Soutěž s pa-
nem Popelou“. Velký dík patří všem, 
kteří nás podporovali a nosili papír 
do soutěže.
O výsledku vás budeme informo-

vat v MŠ i na našich internetových 
stránkách www.skolkazdar.cz.
Za celý kolektiv MŠ přeji krásné 

a pohádkové prázdniny.
M. Zemánková, ředitelka

A co zajímalo děti nejvíc? No samozřejmě, jestli mají profesionální 
hasiči tyč, po které sjíždějí z patra? I ta nám byla ukázána, i když už 
se prý moc nevyužívá. Zlatý hřeb pak přišel venku, a to v podobě 
stříkání proudnicí z cisternového automobilu. Děti byly tak nadše-
né, že se neustále znova a znova stavěly do fronty, že nezbylo než 
po hasičsku zavelet ke konci. Na závěr jsme děti odměnili sladkou 
tečkou v podobě zmrzliny u nedalekého Kauflandu a plni dojmů se 
vydali na cestu domů.
Velký dík za vydařenou exkurzi patří Laďovi Markovi za nápad 

a zorganizování a hlavně panu Ing. Jiřímu Maňouškovi za perfektní 
prezentaci, úžasný zážitek a neskutečnou trpělivost. Myslím, že toho 
dne inspiroval k budoucímu povolání nejednoho kluka.

Bc. Jan Novotný

Informace z  
mateřské školičky
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Svátek  všech  dětí  připadá  každoročně 
na 1.  června,  a  protože  to bylo  tentokrát 
uprostřed pracovního týdne, pozvali jsme děti 
a jejich rodiče i prarodiče na oslavu v sobotu 
4. června na návsi před hasičskou zbrojnicí.

Jádrem oslavy byly různě náročné sportovní 
soutěže. V několika kategoriích podle věku 
soutěžily děti v jízdě na odrážedlech, na kolo-
běžkách i na kole, běhaly slalom mezi kužely 
nebo přes překážky. Měřil se čas a zručnost 
a každá soutěž byla odměněna na stupních 
vítězů. Děti zvládaly připravené disciplíny 
s obrovským nasazením a elánem. Přihlížející 
dospělí soutěžící povzbuzovali, a pokud to 
bylo potřeba, byli na místě jako opora. Když 
dostali příležitost, ochotně se zapojili – třeba 
v běhu s kočárkem nebo s dítkem na zádech. 
Bavili se děti i dospělí. Pamětní medaili dosta-
li na závěr všichni soutěžící v duchu hesla, že 
není důležité zvítězit, ale zúčastnit se! Veškeré 
aktivity dětí byly doplněny sladkou odměnou 
a pro všechny bylo připravené občerstvení. 

Spoustu  radosti  přinesl  na  závěr  vyda-
řeného odpoledne  skákací  hrad. Nakonec 
vydrželo i pěkné počasí a účastníci se v pří-
jemné atmosféře bavili do pozdních hodin.  
Děkujeme všem organizátorům za přípravu 
Dne dětí a hasičům za poskytnuté zázemí ha-
sičské zbrojnice.

Den dětí
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Uzávěrka pro příjem příspěvků do zpravodaje „září 2016“ je 9. září 2016. Příspěvky můžete přinést v úředních 
hodinách na obecní úřad a nebo zaslat v elektronické podobě na adresu info@ou-zdar.cz.




