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Po podzimní přestávce se Vám dostává do rukou třetí letošní 
zpravodaj. Pomalu, ale jistě se blíží závěr roku 2018, můžeme 
tedy hodnotit, co se nám Všem v pracovním a soukromém 
životě podařilo nebo nepodařilo zvládnout. Asi se budu 
opakovat, ale dnešní doba je v mnoha směrech uspěchaná 
a vše se odehrává v rychlejším tempu. Z pohledu zajištění 
fungování obce je nutné být neustále ve střehu, aby nám 
neutekla nějaká nová povinnost nebo termín, které se na nás 
řítí. Naší snahou je, aby se nám podařilo s těmito povinnostmi 
vypořádat takovým způsobem, že nám zůstane potřebný čas 
na řešení nejen problémů, ale především k rozvoji naší obce. 
Na závěr mi dovolte popřát, aby se závěr roku každému 

vydařil podle jeho přání a v co možná největším klidu 
a pohodě, krásné prožití Vánoc a příchod nového roku 2019 
strávený v kruhu svých nejbližších. 

Patrik Mikulášek, starosta obce

Úvodní slovo

ÚHRADA POPLATKŮ 
termíny – způsob platby

S příchodem nového roku přichází každoroční povinnost 
úhrady poplatků za odpady a za psy. Podrobnější infor-
mace k těmto poplatků naleznete v další části zpravodaje. 
Chci se v souvislosti s poplatky věnovat jejich způsobu 
a termínu úhrady. První část si dovolím věnovat termínu 
splatnosti, která bude pro výše uvedené poplatky stanovena 
do 31.3.2019. K tomuto rozhodnutí nás vede skutečnost, 
že v roce 2018 bylo nutné rozesílat upomínky největšímu 
počtu obyvatel za posledních pět let. Neuhrazení poplatků 
v termínech stanovených příslušným předpisy (v našem 
případu obecně závaznou vyhláškou) nám komplikuje 
situaci při dílčím a závěrečném přezkumu hospodaření. 
Na tomto místě si Vás dovolím požádat o dodržení stano-
veného termínu. Další část tohoto příspěvku chci věnovat 
informacím, o možnostech, jak poplatky uhradit. Nejvíce je 
využívána možnost úhrady v hotovosti, čím dál více občanů 
využívá také možnost bezhotovostní platby. S příchodem 
roku 2019 Vám přinášíme možnost úhrady poplatků 
bezhotovostně s využitím platební karty. Jsme sice malá 
obec, ale věříme, že i tato možnost bude hojně využívaná. 

Patrik Mikulášek, starosta obce

Naše obec se opět zapojí do 
„TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY“,  

která v naší obci proběhne v sobotu  
5. ledna 2019 v dopoledních hodinách. 

Všem dárcům předem děkujeme.

TELEFONNÍ AUTOMAT
Společnost O2 Czech Republic a. s. nás informovala, 
že v rámci optimalizace služeb dojde v průběhu roku 
2019 k demontáži telefonního automatu (přístroje), 
který je umístěn u budovy obecního úřadu. Jako první 
krok optimalizace bylo odpojení telefonního automatu 
od veřejného osvětlení (úspora nákladů na energii). 
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Obec využila nabídky na možnost odkoupení samostat-
né telefonní budky za 1 000,- Kč. Další využití je tedy 
na nás, v případě, že někoho napadne vhodné využití, tak 
se s námi o Váš nápad podělte. 

Patrik Mikulášek, starosta obce

Vybavení dělnického domu
V roce 2019 uplyne již deset let od otevření Dělnic-

kého domu po jeho kompletní rekonstrukci. Je neuvěři-
telné, jak rychle doba od rekonstrukce uběhla. Po celou 
dobu provozu se nevyskytl žádný zásadní problém a vše 
funguje, jak má. Po celou dobu provozu se snažíme udr-
žovat vybavení na vysoké úrovni, aby byly prostory stále 
atraktivní. Před nedávnem byl doplněn inventář a nyní 
jsme schopni poskytnout servis (talíře, příbory, sklenič-
ky) pro stovku osob. Nejnovějším přírůstkem je myčka 
nádobí (gastro provedení). V první polovině roku 2019 
plánujeme malování a drobné opravy omítek. Věříme, 
že tyto kroky opět zvýší zájem o prostory a přibude nám 
spojených „nájemníků“.

Patrik Mikulášek, starosta obce 

Zimní údržba komunikací
Každoročně ve zpravodaji žádáme majitele osob-

ních vozidel, aby v průběhu zimního období a zvláště 
v období probíhající zimní údržby, neparkovali vozidla 
na místních komunikacích, toto se týká především těch 
majitelů vozidel, kteří mají k dispozici vhodný prostor, 
kam mohou vozidlo zaparkovat. Pro informaci uvádím, 
že zimní údržbu si obec zajišťuje kompletně ve své režii. 
Naší snahou je zajistit sjízdnost a schůdnost místních 
komunikací, aby nedocházelo k závažným problémům. 
Bohužel jsme se setkali také s názorem, že rušíme noční 
klid, protože komunikace udržujeme po 22:00 hodině. 
V případě, že má někdo zájem se údržbě místních komu-
nikací v průběhu zimního období naplno věnovat, tak ho 
rádi zaměstnáme. 

Patrik Mikulášek, starosta obce

Rekonstrukce vodovodu
Nikomu z Vás asi neuniklo pokračování rekonstrukce 
vodovodního řadu v obci, která nyní prošla středem obce 
směrem k Dělnickému domu. V rámci rekonstrukce bylo 
vybudováno nové propojení vodovodního řadu za Ma-
teřskou školou. Stavební firma ještě provede opravu 
chodníků od obecního úřadu k č.p. 55, opravy místních 
komunikací zajišťuje obec. Chodníky budou opraveny 
v jarních měsících roku 2019, opravě chodníků bude 
předcházet realizace několika nových domovních přípo-
jek. Tyto přípojky budou realizovány u domů, které dnes 
mají společné vodovodní přípojky. V roce 2019 nás čeká 
pokračování rekonstrukce vodovodního řadu, tentokrát 
se dotkne spodní části obce. Aktuálně řešíme přeložku 
hlavního přivaděče (od farmy dojnic) po křižovatku pod 
Dělnickým domem. S největší pravděpodobností nás 
také čeká realizace přeložky hlavního přivaděče pro obec 
Petrovice. O průběhu těchto stavebních prací budeme 
průběžně informovat. 

Patrik Mikulášek, starosta obce

Výsadba stromů
V první polovině měsíce listopadu bylo vysazeno cel-
kem 12 ks ovocných stromů (třešně, jabloně a oskeruše).  
Výsadba proběhla převážně podél cesty na Sloup a v oko-
lí nádrže pod ČOV. Na výsadbě se finančně podílela 
Agentura ochrany přírody a krajiny – Moravský kras, 
fyzickou výsadbu zajistili dobrovolníci i z řad našich 
občanů (http://www.2018.festival-rajbas.cz/20-stromu/). 
Věříme, že se nám podaří ve spolupráci pokračovat 
i v roce 2019. 

Patrik Mikulášek, starosta obce

Odpady a odpadové hospodářství
Také v tomto zpravodaji se budu věnovat problematice 
odpadů. V polovině roku se naše obec zapojila do systé-
mu „Naše odpadky“ a jsem rád, že Vám mohu po necelém 
půl roce sdělit informace, že tento systém v naší obci 
funguje a přináší také výsledky. Díky zapojení občanů 
do tohoto systému se podařilo snížit náklady na svoz 
směsného komunálního odpadu, tříděného odpadu a sou-
časně se podařilo zvýšit příjem z třídění odpadů. Díky 
těmto výsledkům je po tak krátké době možné promítnout 
uspořené finanční prostředky do ročního poplatku za od-
pad. U domácností, které se do systému zapojily, můžete 
očekávat snížení poplatku. Další snížení poplatku mohou 
očekávat domácnosti, které získaly tzv. ekobody. Tato 
sleva Vám bude odečtena při úhradě poplatku za 2019. 
V dalším čísle zpravodaje se k výsledkům za rok 2018 
vrátíme podrobněji. Jsem rád, že se díky Vašemu přístupu 
podařilo systém v naší obci rozjet a v krátké době docílit 
kladných výsledků. 

Patrik Mikulášek, starosta obce

ROZPOČET OBCE NA ROK 2019
Zastupitelstvo obce na svém zasedání, které se usku-
tečnilo 19.12.2018 schválilo rozpočet obce pro rok 
2019, stejně tak byl pro rok 2019 schválen rozpočet 
Mateřské školy. Schválené rozpočty jsou k dispozici 
na úřední desce a také na internetových stránkách obce 
a Mateřské školy.

Patrik Mikulášek, starosta obce

Budování inženýrských sítí
Obec uzavřela smlouvu na realizaci inženýrských 

sítí  (vodovod,  splašková  kanalizace  –  gravitační, 
splašková kanalizaci – tlaková). Jedná se o lokalitu, 
která se pracovně nazývá Bs7 (pojmenování vychází 
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z územního plánu obce). Realizovat se bude vodovod 
podél komunikace na Petrovice včetně propojení s vo-
dovodním řadem obce Petrovice, ve stejné trase bude 
realizována tlaková splašková kanalizace zajišťující 
odvod splaškových vod z nově budovaných rodinných 
domů. Druhá část vodovodu a kanalizace se týká při-
pojení pozemků pro stavbu rodinných domů směrem 
k hřišti v Bučkách. 

Patrik Mikulášek, starosta obce 

MOBILNÍ ROZHLAS
Opět se musím vrátit k problematice „MOBILNÍHO 

ROZHLASU“, s jehož pomocí rozesíláme převážně SMS 
zprávy. Obyvatel, zapojených do systému, pomaličku při-
bývá, ale stále máme v systému značný počet telefonních 
čísel, u kterých nemáme souhlas, že na toto číslo může-
me zasílat zprávy. V případě zájmu se na nás neváhejte 
obrátit nebo máte možnost se do systému zaregistrovat 
samostatně (https://zdarblansko.mobilnirozhlas.cz/) .

Patrik Mikulášek, starosta obce

Tak jak jsme avizovali v předchozím 
čísle  našeho  zpravodaje,   že 
vysadíme v naší obci lípu k oslavě 
100.  výročí  založení  republiky, 
tak  se  i  stalo. A kdy  jindy,  než 
přesně v den vzniku samostatného 
československého státu, v neděli 
28. října 2018. 
Přestože od skončení podzimní-

ho „babského“ bálu uplynulo sot-
va pár hodin a počasí bylo zrovna 
takové, že by „psa ven nevyhnal“, 
sešlo se nás před hasičskou zbrojni-
cí docela dost, abychom si důstojně 
připomněli tento, pro naši republiku 
mimořádně významný den. Nevlíd-
né počasí bylo aspoň zpříjemněno 
teplým čajem a drobným občer-
stvením, což přišlo opravdu vhod. 

Na  ochranu  před  deštěm  byly 
postaveny dva stanové přístřeš-
ky. Z reproduktorů zazněla česká 
i československá hymna, starosta 
přednesl připravený projev a po té 
se již všichni zastupitelé obce jali 
přiložit ruku k dílu a krásně rostlá 
9letá lípa byla vsazena do připra-
vené jámy. Pro vzpomínku dalším 
generacím bylo ke kořenům stro-
mu vloženo pouzdro s některými 
artefakty připomínajícími jak naši 
obec, tak dobu, v níž k výsadbě 
došlo. Nezbývá, než doufat, že se 
lípa pěkně rozroste a do budoucna 
bude živou připomínkou význam-
ného mezníku naší státnosti. 

Díky všem občanům a zastupitelům obce, kteří se zúčastnili.
Bc. Jan Novotný

Výsadba lípy
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Poplatky za komunální odpad nebo psa je možno 
uhradit  buď  v  hotovosti,  nebo  nově  platební 
kartou   v úředních hodinách na obecním úřadu, 
nebo  bezhotovostně  na  číslo  bankovního  účtu  
115-3569220247/0100,  jako  variabilní  symbol 
uveďte č.p.2019 (např. 1302019). 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. 
Obecně platí, že poplatky je nutné uhradit nejpozději 
do 31.3. 2019.

Volby do zastupitelstva obce se uskutečnily 5. a 
6. října 2018. V naší obci bylo v seznamu voličů 
zapsaných 337 voličů. Volební účast byla vyšší než 
při minulých volbách před čtyřmi roky. K volbám 
v naší obci přišlo volit 144 voličů tj. 42,73%. Tímto 
mi dovolte, abych jménem celého zastupitelstva 
poděkoval všem voličům, kteří k volbám přišli.

Výsledky voleb (podle zvoleného pořadí):
1. Bc. Novotný Jan
2. Mikulášek Patrik
3. Ing. Smatana Milan
4. Kakáč Pavel
5. Novotný Ladislav ml.
6. Ing. Živný David – nově zvolen
7. Marek Vladimír – nově zvolen
8. Mgr. Malík Miloš – nově zvolen
9. Havlíková Dagmar – nově zvolena

Ustavující schůze nově zvoleného zastupitelstva 
se konala v úterý 24. října 2018 v sále Dělnického 
domu, které se z celé naší obce zúčastnilo celkem 
dvanáct občanů. Zastupitelstvo obce na ustavující 
schůzi zvolilo za starostu obce Patrika Mikuláš-
ka, místostarostou byl zvolen Bc. Jan Novotný, 
předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. Milan 
Smatana, předsedou kontrolního výboru Pavel Ka-
káč, předsedkyní kulturního výboru byla zvolena 
Dagmar Havlíková a předsedou výboru pro životní 
prostředí Ladislav Novotný ml..

Dále zastupitelstvo volilo členy jednotlivých výborů 
zastupitelstva obce:
-   členové finančního výboru: Ladislav Novotný 
ml., Vladimír Marek

-   členové kontrolního výboru: Ing. David Živný, 
Mgr. Miloš Malík

-   členky kulturního výboru Hedvika Růžičková, 
Milada  Kakáčová,  Květoslava  Vašková, 
Jaroslava Toufarová, Eva Martinková, Eliška 
Ševčíková, Marta Němcová, Jitka Hrušková, 
Lenka Musilová a člen Vladimír Marek

-   členové výboru pro životní prostředí: Ing. David 
Živný, Kamil Kubíček, Milan Pernica, Miloslav 
Janák

Kompletní zápis z ustavující schůze zastupitelstva 
obce je k dispozici na internetových stránkách obce 
a v případě zájmu také v kanceláři obecního úřadu.
Na závěr tohoto příspěvku mi dovolte, abych 

poděloval předchozímu zastupitelstvu za spolupráci 
ve volebním období 2014 – 2018.

Kontaktní informace nového vedení obce:
-  starosta: Mikulášek Patrik, tel. 737 237 237, 

e-mail: mikulasek@ou-zdar.cz

-  místostarosta: Bc. Novotný Jan,  
tel. 724 114 229, e-mail: novotny@ou-zdar.cz

Úřední hodiny zůstávají beze změny: pondělí a středa 
od 17:00 hod. do 19:00 hod.

Patrik Mikulášek

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE

Úhrada poplatků v roce 2019

Zastupitelstvo obce na svém prosincovém zasedání 
schválilo výši poplatků za komunální odpad pro rok 2019. 
Na rozdíl od předchozích let, rozhodlo zastupitelstvo 
o snížení poplatku u občanů od 70 roků na 270,- Kč. 
Ostatní zůstávají 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 270,- Kč
- poplatek na nemovitost k rekreaci (chatu) 470,- Kč

Poplatek za psy v roce 2019
Poplatek za psy zůstává ve stejné výši jako v roce 2018. 
Tedy 150,- Kč za prvního psa a 100,- Kč za každého 
dalšího.

Bc. Jan Novotný

Výše poplatku za komunální 
odpad v r. 2019
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Zprávy z Vodárenské akciové společnosti, a. s.
Vlastní studna jako obrana proti suchu? I ta může vyschnout.

Spalující žár trval letos s krátkými pauzami už od jara, 
pršelo jen výjimečně. Česká republika trpí dlouhotrva-
jícím suchem. Významně klesá hladina podzemní vody 
i průtoky v povrchových vodách. Nejde jen o problém 
týkající se uplynulých měsíců, ale trend trvající už něko-
lik let. Proto některé lidi napadá: Co když jednou otočím 
vodovodním kohoutkem a nic nepoteče? Mnozí z těchto 
důvodů uvažují o pořízení vlastní studny. 
Začněme fakty. Kdo využívá služby VODÁRENSKÉ 

AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., rozhodně se nemusí 
bát, že zůstane na suchu. Společnost má totiž k dispozici 
dostatek mechanismů, jak případný nedostatek vody řešit. 
Hladina podzemních vod a povrchových vod v tocích 
i nádržích letos klesla i na řadě míst, kde VAS provozuje 
vodovody. Přesto to lidé v podstatě nezaznamenali. I když 
totiž voda v některých vodojemech prakticky došla, 
VAS pravidelně zajišťuje jejich doplnění návozem vody 
v cisternách. Obyvatelé si obvykle ani ničeho nevšimnou. 
Pořídit si vlastní studnu je samozřejmě možné. Po-

kud se někdo takto rozhodne, musí ale počítat s tím, že 
i studna může vyschnout. Navíc je potřeba myslet na to, 
aby nová studna neovlivnila hladinu ve studnách v okolí. 
Hladiny podzemních i povrchových vod sice klesají, ale 
tato situace je mnohem zřetelnější u mělkých studní než 
u hlubších vrtů a u menších toků než například u vodá-
renských nádrží. 
Zcela zásadní jsou tedy perspektivní a dlouhodobě 

stabilní zdroje podzemních i povrchových vod, který-
mi disponují především velké provozní společnosti. Ty 
do nich společně s vlastníky investují, chrání je a v rámci 
budovaných vodárenských soustav jsou schopny zajistit 
jejich vzájemnou provozní zastupitelnost, kombinování 
odběrů, případně jiná technická opatření. 

Novinky z oblastní charity
Odlehčovací služba Oblastní charity Blansko neby-

la zařazena do Základní krajské sítě sociálních služeb 
Jihomoravského kraje pro rok 2019 a tudíž nebude mít 
finanční ani jinou podporu příslušných obcí s rozšířenou 
působností (ORP) Blansko, Boskovice a Jihomoravského 
kraje. Klienti Odlehčovací služby můžou dál využívat 
Pečovatelskou službu nebo se obrátit na odlehčovací 
pobytové služby v jiných okresech.  

Na práci charity lidé přispívají v obchodech 
V září jsme spustili akci nazvanou „Každá koruna 

pomáhá“. V jednotlivých městech regionu jsou umístěny 
pokladničky v prodejnách Jednoty, do kterých můžou 
lidé do ledna příštího roku přispívat na činnost charity. 
Peníze použijeme na konkrétní služby, které v regionu 
pomáhají. Děkujeme! 

Betany v Boskovicích hledá dobrovolníky  
Do Betany Boskovice, charitního zařízení pro lidi 

s  lehkým a středně těžkým zdravotním a mentálním 
postižením, hledáme dobrovolníky. „Od dobrovolníků 
bychom potřebovali, aby se našim klientům obyčejně 
věnovali, například, aby jim četli, povídali si s nimi, 
malovali s nimi, zpívali. Nebo aby je doprovázeli do kina, 
do města nebo na procházku,“ přibližuje vedoucí Chráně-
ného bydlení Betany Boskovice David Zachoval. 

Kontakt pro zájemce o práci dobrovolníka je:
betany.boskovice@blansko.charita.cz , 
tel. číslo 516 452 147 nebo mobil 731 595 968. 

Oblastní charita Blansko

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., je 
takovou společností. Na území Jihomoravského kraje 
a Kraje Vysočina provozuje několik skupinových vodo-
vodů, a dokonce i vodárenské soustavy nadregionálního 
rozsahu. V těchto případech jsou zpravidla centrálním 
vodním zdrojem vodárenské nádrže. V případě podzem-
ní vody se jedná o vydatné, stabilní a zajištěné zdroje. 
Velmi často jde o více vodních zdrojů na soustavě nebo 
skupinovém vodovodu s alespoň částečnou vzájemnou 
zastupitelností. 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., má 

navíc k dispozici řadu možností k úpravě surové vody 
pro případy, že ta nemá patřičné kvalitativní paramet-
ry, respektive pokud v kritických situacích, které může 
způsobit i dlouhodobé sucho, dojde ke zhoršení kvality 
dosud využívané vody ve vodním zdroji. Díky kontrolám 
ve vlastních laboratořích i hygienickými orgány je tak 
prakticky vyloučeno, aby se ke spotřebitelům dostala 
jakkoliv závadná voda.

Na co je třeba myslet při pořízení studny při studny:
 Od kopaných studní se ustupuje, studny v České 

republice se dnes vrtají obvykle do hloubky 40 až 80 me-
trů. V nestabilním podloží může vrtání studny přijít až 
na 250 tisíc Kč. 
Studna je vodním dílem, je třeba si zajistit potřebná 

povolení vodoprávního úřadu. 
Je nutné si pravidelně zajišťovat laboratorní kontroly 

kvality vody ve studni. 
Vodní zákon zakazuje, aby se v objektech propojovaly 

systémy zásobování vodou z různých zdrojů. Například 
dům nesmí mít, pod hrozbou sankce, propojenou vodo-
vodní přípojku z veřejného vodovodu s vlastní studnou. 

Vodárenská akciová společnost, a.s.
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Mateřská škola Žďár

Vítání občánků
V neděli 19. listopadu proběhlo v za-
sedací místnosti OÚ „vítání občánků“ 
za přítomnosti pana starosty, členek 
kulturní  komise  a  Českého  svazu 
žen. Slavnostně byly přivítány do řad 
žďárských občanů další děti narozené 
koncem roku 2017 a v roce 2018: So-
fie Hornyaková, Michaela Vašková, 
Matej Karola, Adriana Černá a Elen 
Dobiášková.
Již příchod rodičů a prarodičů s dět-

mi signalizoval slavnostní atmosféru. 
Děti byly nádherně nastrojeny, jedno 
krásnější jak druhé. Rodiče a prarodiče 
se dmuli pýchou. 
Vítání zahájila paní Libuše Mikulášková, která násled-

ně předala slovo panu starostovi. Děti důstojně přivítal 
do našich řad, popřál jim do života hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti. Rodičům hodně lásky k dětem, toleranci 
a trpělivost. Následoval malý kulturní program složený 
z básniček a písniček. Zapsání do kroniky, předání dár-
ků a pamětních mincí. Rodiče si na tento památný den 
odnesli domů fotografie, které byly pořízeny při vítání 
a hned vytištěny a zalaminovány. 
Dětem přejeme ještě jednou hodně zdraví a rodičům 

přejeme, aby jim děti dělaly jen samou radost. 
Dagmar Havlíková

Poslední prázdninový pátek jsme zahájili podzimní pří-
pravu na nový ročník Hry Plamen 2018– 2019. Letos 
jsme poprvé udělali podzimní soustředění s přespáním 
v Dělnickém Domě. V pátek jsme se na dva dny pře-
stěhovali do Dělňáku a začali jsme trénovat. Po večeři 
vedoucí pustil pohádku na dobrou noc a po ní jsme šli 
spát. Ráno po snídani jsme si zastříleli ze vzduchovky 
a potom jsme si šli projít trať branného závodu. Po cestě 

jsme se rozhodli zapojit do projektu „Ježíškova vnoučata“. 
Ježíškova vnoučata je projekt Českého rozhlasu. Propo-
juje organizace pro seniory s ostatními lidmi, kteří chtějí 
potěšit opuštěné babičky a dědečky dárkem na Vánoce. 
Splnit jim jejich přání. Naše mateřská školka vybrala 
přáníčko z Domova pro seniory Kociánka v Brně. Kde 
babičky a dědečci rádi pečou a proto jsme zakoupili formu 

na bábovky. Děti nakreslily krásné obrázky 
a dáreček jsme odeslali. Moc doufáme, že 
náš dáreček potěší a udělá radost. J Nám 
už radost udělal. J

Více informací o projektu „Ježíškova 
vnoučata“ naleznete na  www.
jeziskovavnoucata.cz

Za celý kolektiv MŠ přeji krásné a pohád-
kové svátky vánoční.

Michaela Žáčková, 
ředitelka MŠ 

Stromečku vstávej,
ovoce dávej.
Umyj se, ustroj se,
bude Štědrý den.

Vážení a milí, v závěru roku 2018 jsme v naší mateřské 
školce přemýšleli, jak zpříjemnit, zpestřit toto krásné obdo-
bí v roce. Již delší dobu si pohráváme s myšlenkou propojit 
mateřskou školku s místem pro seniory např. domovem 
důchodců, nebo domem s pečovatelskou službou. Potěšit 
se z vystoupení, nebo ze společného tvoření. Propojit sou-
žití odlišných generací. Budou se dít úžasné věci… Proto 

Z činnosti mladých hasičů
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Z kulturních akcí

Již po poledni 1. prosince vrcholily přípravy na setkání 
občanů u vánočního stromu. Připravovala se udírna, vařil 
čaj, chystaly venkovní stoly, dřevo na oheň a balíčky pro 
děti. Vše bylo hotovo na 16. ho-
dinu, kdy před obecním úřadem 
zahájil pan starosta letošní vánoč-
ní advent. Následoval krásný kul-
turní program, o který se postaraly 
děti z mateřské školy Žďár a nád-
herné písně se rozezněly v podání 
Chrámového  sboru  z Petrovic. 
Příchod Mikuláše s čerty a anděly, 
kteří přinesli koš plný balíčků pro 
děti, byl vyvrcholením očekávání 
dětí. Ty přišly k Mikuláši recito-
vat básničky nebo zpívat písničky 
a odměnou jim byl balíček od Mi-
kuláše. Radost dětí byla veliká. 
Vánoční setkání umocnil poprašek 
sněhu, který, jako na objednávku, 
ještě více podtrhl vánoční náladu. 

Závěrem bych ráda za kulturní komisi Žďár podě-
kovala všem, kteří se na uskutečnění této akce podíleli, 
za účinnou a nenahraditelnou pomoc. 

Dagmar Havlíková, předsedkyně kulturní komise

jsme si vyzkoušeli šplh na laně. Vrátili jsme se 
na oběd, byly špagety. Po obědě byla pohádka 
a po ní přišel starosta obce Patrik Mikulášek 
a udělal nám velkou radost. Dostali jsme nové 
dresy a nějaké hadice na soutěžení. Bylo to 
krásné překvapení. Nové dresy jsme hned 
vyzkoušeli na branném závodě ve Žďáře, kde 
na nás čekala členitá trať Brusné. Vyhrát se 
podařilo Ondřeji Markovi, 2. místo obsadil 
Matyáš Kučera a na 3. místě byl Adam Toufar. 
Na závěr jsme si opekli párky a šlo se domů. 
Byla to podařená akce a snad se bude na jaře 
opakovat. Potom následoval okrskový branný 
závod v Housku, tam jsme obsadili krásné 
4. místo. A hurá na Plamen, který byl letos 
v Lysicích. Počasí bylo super a výsledky snad 
také. Branný závod jsme doběhli na 22. místě 
a štafetu dvojic na 12. místě. Celkové pořadí 
17. z 33. družstev. Momentálně se připravu-
jeme na odborné zkoušky a na jarní kolo Hry 
Plamen. Rádi bychom popřáli všem spolu-
občanům krásné prožití vánoc a vše nejlepší 
do Nového roku. A jestli chce nějaký náš vrs-
tevník za námi, tak se na něj těšíme.

Za mladé hasiče Vladimír Marek.

SDH Žďár srdečně zve všechny své členy 
na valnou hromadu, která se bude konat 
5. ledna 2019 v 18:00 hod v Dělnickém 
domě ve Žďáru.

Rozsvícení vánočního stromu
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PŘIPRAVUJEME:
Masopust – pochovávání basy 

    Štěpánská zábava

Vánoční dílnička
Kdo chtěl, tak poslední listopadovou sobotu si mohl 
vytvořit pěkné vánoční dekorace pro výzdobu své do-
mácnosti, nebo jen tak pro radost. Toho využili zejména 
maminky se svými dětmi. Pod vedením paní Vlaďky 
Mikuláškové, si příchozí vytvořili háčkovaný stromeček, 
z přinesených hrnečků pěkný svícen na sváteční stůl, 
z „notového“ papíru krásné andílky a „notový papír“ 
byl využit i pro výrobu lucerničky ze skleničky. Děti tak 
získaly nejen hezké výtvory, ale mohly rozvíjet i svou 
kreativitu a manuální dovednost. A kdo ví, třeba někte-
rými výrobky potěší například své prarodiče. Za příjem-
né odpoledne, které vyplnilo, jinak obvykle hektičtější 
předvánoční čas, patří poděkovat zejména již zmiňované 
paní Vlaďce Mikuláškové, která vše perfektně připravila 
a má stále inspirativní nápady.  

Bc. Jan Novotný

V sobotu 27. října se konal tradiční 
a velmi oblíbený podzimní „babský“ 
bál. Jako tradičně sál do posledního 
místečka vyprodaný. Zábava záruka 
jistoty. Bál opět nezklamal. Stoly nád-
herně nazdobené včetně pohoštění. 
Taneční vystoupení, Lotrando a Zu-
bejda, Holky z naší školky, scénky, 
které by Žďáru mohli závidět i profe-
sionálové, nebo kankán jako před lety 
po otevření rekonstruovaného Děl-
nického domu, v podání našich žen 
a v neposlední řadě bohatá tombola 

a výborná hudba. Opět se 
vše natáčelo několika ka-
merami panem Pokorným 
z Ráječka. Všichni se ba-
vili a nikomu se nechtělo 
domů. A tak by to mělo být 
častěji. 

Dagmar Havlíková,  
předsedkyně  

kulturní komise

Podzimní „babský“ bál ve Žďáru

8 Žďárské listy 4 / 2018 www.ou-zdar.cz

Uzávěrka pro příjem příspěvků do zpravodaje „březen 2019“ je 11. března 2019. Příspěvky můžete přinést v úředních 
hodinách na obecní úřad, anebo zaslat v elektronické podobě na adresu info@ou-zdar. cz


