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Slovo starosty 

Vážení spoluobčané, 

nezadržitelně se nám blíží konec dalšího roku, který byl plný zvratů a změn. Když se ohlédneme, tak se ale i hod-

ně věcí povedlo.  

Byla dokončena přístavba ZŠ Žďár, a tak už konečně má každý ročník svoji třídu, a i družina už se nedělí o 

prostor s jídelnou.  

Stavba kanalizace a ČOV na Žehrově a Skokovech pokračuje, již se osazují domovní čerpací stanice a na 

ČOV je montována technologie. Stále platí tvrzení stavby, že chtějí dokončit do konce tohoto roku.  

Stavba nové úpravny vody na Žehrově, která probíhala ve slušném tempu, se zkomplikovala, jelikož dodavatel 

technologie ji nedokáže dodat včas, a tak se termín dokončení, který byl plánovaný na 30. 11. 2021, posouvá na 

31. 3. 2022. 

Přestavba hasičárny Žďár, po ukončení spolupráce s původním zhotovitelem, nabrala neskutečnou rychlost a 

bytová část je téměř dokončena a práce finišují i v hasičské části. Celá stavba bude dokončena nejdéle do 28. 2. 

2022.  

Jak jste si mohli povšimnout, jsou i po obci dokončena workoutová hřiště, kde si můžeme protáhnout kostru. 

Ukončena v tomto roce byla i oprava místní komunikací v Břehách a vrty a vodojem Doubrava. 

V neposlední řadě, závěrem roku, nás asi zejména překvapilo ukončení činnosti jednoho z větších dodavatelů 

energií, a tak mnohé z nás čekalo a čeká hledání nového dodavatele, ale za podstatně vyšší cenu. 

Ceny. To je asi teď pro nás mnohé velice nepříjemná záležitost, jelikož kam se podíváme, všude se zdražuje. To se 

bohužel nevyhnulo ani naší obci a jsme nuceni zvýšit ceny u stočného a odpadů, jelikož míra dotování těchto slu-

žeb z rozpočtu obce již byla neúměrně vysoká. 

Závěrem mi dovolte vám všem popřát klidné a pohodové svátky Vánoční a úspěšné vykročení do nového ro-

ku. Zejména vám všem přeji pevné zdraví, štěstí, pohodu, a i pevné nervy.                                               Jan Süsser 

  

Stočné 

     Předkládáme vám přehled nákladů na provozování kanalizace v naší obci, tak jak jsme slíbili v minulém čísle 

Občasníku. Reálný, spočítaný náklad na likvidaci 1 m³ splaškové vody vychází na částku 57,20,- Kč s DPH. Roz-

hodnutím zastupitelů ze dne 29. 9. 2021 se od 1. 1. 2022 zvyšuje stočné na 45,- Kč včetně DPH. Takže i nadále je 

zatím počítáno s dotování nákladů z obecního rozpočtu. 

 
ČOV  1. pololetí 2021 -  ceny bez DPH 

Průtok:                                                            24 270  m3     dle měření                                                                                           

Fakturované stočné                                         20 295 m3                                                 

Náklady na kanalizaci. 

materiál                                                           40 050,59                                                                                                             

opravy                                                             13 181,90                                                                                                                           

služby                                                            287 144,60                                                                                                                                                            

mzdy                                                              444 556,53 

daň silniční                                                        3 600,-                                                                                                             

podzemní voda                                                         0,-                                                                                                                                 

drobný majetek                                                13 472,85                                                                                                                             

pojištění                                                           12 932,-                                                                                                                 

záloha elektrika                                             242 040,-                                                                                                                 

Náklady celkem :                                      1 056 978,47 Kč 

Fakturace  za stočné                                      608 831,- Kč 

Stanovená současná cena:                                     30,- Kč          

Výsledná  cena na 1. pol. 2021                  1 056 978,47: 20 295 m3  = 52,08 Kč 

 

V současné době je ve stočném tedy propad 22,08 Kč bez DPH na 1 m3.                                    

http://www.obec-zdar.eu/
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Nejčastější otázky k místnímu poplatku za odpad 

Nová obecně závazná vyhláška (OZV) o místním poplatku za komunální odpad nabyde účinnosti od 

1. ledna příštího roku. Mezi občany vyvolala mnoho otázek. Některé z nich, ty nejčastější, bychom 

rádi zodpověděli na tomto místě. 

 

Proč se mění způsob platby za komunální odpad? 

ČR vydala nový zákon o odpadech a změnila zákon o místních poplatcích. Pro obec to znamená po-

vinnost zrušit dosavadní způsob placení za odpady. Obec Žďár vydala OZV účinnou od 1. 1. 2022. 

Platnost dosavadních smluv končí 31. 12. 2021, od 1. 1. 2022 je třeba se zaregistrovat k poplatku 

za komunální odpad z nemovitosti. Cílem je, aby příjmy od občanů a společnosti Eko-kom pokryly v 

budoucnu výdaje spojené s odpadovým hospodářstvím a obec je nemusela dotovat z rozpočtu v tako-

vé míře, jako je tomu nyní. Pro část občanů by nový způsob měl být také motivací začít s tříděním, 

které dosud zanedbávali. Zákon stanovuje, že do roku 2025 by měly recyklovatelné složky tvořit mi-

nimálně 60 % celkového objemu odpadu, v roce 2030 už by měly dosáhnout 65 % a za dalších pět let 

by měly tvořit alespoň 70 % celkového množství komunálního odpadu za rok. 

Kdo se musí registrovat? 

K poplatku se musí registrovat plátci nejpozději do 15. ledna 2022. Protože však jde zhruba o 700 

subjektů, doporučuje obec, aby lidé nenechávali registraci na poslední chvíli. Plátcem místního po-

platku jsou společenství vlastníků jednotek (SVJ) nebo vlastník nemovitosti – rodinného či bytového 

domu. Registraci můžete provést vyplněním a podepsáním „Ohlášení plátce poplatku“, který je sou-

částí občasníku a jeho odevzdáním na OÚ buď osobně, vhozením do schránky na dveřích nebo elek-

tronicky na email: info@obec-zdar.eu . Prázdný formulář najdete i na stránkách obce. 

Co když se nezaregistruju? 

Bez registrace vám nebude odpad po 1. únoru 2022 vyvezen. Za porušení ohlašovací povinnosti může 

správce poplatku uložit plátci/poplatníkovi pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy až do 

500 000 Kč podle § 247a odst. 1 písm. a) daňového řádu. Dodatečné splnění ohlašovací povinnosti na 

výzvu správce poplatku lze vynutit uložením pořádkové pokuty podle § 247 odst. 2 daňového řádu. 

 

Měla obec více variant poplatku? Proč zvolilo právě tuto? 

Možnosti byly dvě, obec mohla zvolit buď poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, to 

znamená jednotný paušál na osobu, např. 1 000 korun za rok, nebo poplatek za odkládání komunální-

ho odpadu z nemovité věci. Rozhodnutí padlo na druhou možnost a měřítkem je kapacita objednané 

nádoby v litrech, přičemž stanovené minimum je 60 litrů na osobu za měsíc. Zákon o místních po-

platcích určuje maximální výši poplatku 1 korunu za litr, obec Žďár zvolila 1 Kč za litr. Zvolený způ-

sob se nejvíce podobá tomu dosavadnímu, kdy si občan může zvolit velikost nádoby i četnost svozu, 

ale musí zachovat základní parametr 60 l na osobu za měsíc. 

Proč právě 60 l za osobu a měsíc? 

Zvolený objem vychází z nejmenší možné popelnice. Každý z nás totiž průměrně vytvoří denně 3,5 

litru odpadu. Minimum se rovná objemu sníženému na dva litry denně, vynásobeno 30 dny v měsíci 

dostaneme 60 l odpadu za měsíc a osobu. 

 

mailto:info@obec-zdar.eu
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Kolik budu platit? 

Nová OZV platbu za odpady sjednotila – všichni budou platit 1 Kč za 1 litr kapacity nádoby, mini-

mální výše je stanovená nejmenší velikostí popelnice, tedy 60 l/osoba/měsíc. Poplatek se pak vypočí-

tává podle objednané velikosti popelnice rozpočítané na počet členů v domácnosti – domě při splnění 

minima na osobu. To znamená, že čtyřčlenná rodina v rodinném domě zaplatí 3 120 korun za rok, 

když si vybere nádobu 120litrovu se dvěma svozy do měsíce a výše platby bude stejná. Vícečlenná 

domácnost může podle ceníku velikost nádoby a četnost svozů kombinovat – při počtu 6 lidí je možné 

volit jednu 120litrovou nádobu se dvěma svozy za měsíc, a stejně velkou s vývozem jednou do měsí-

ce. Taková rodina zaplatí za rok 4 560 korun. Minimálně. Pokud má někdo produkci odpadu vyšší, 

zaplatí samozřejmě víc. Důležité je zvolit takový objem nádoby, aby se do něj po vytřídění recyklova-

telných složek vešel veškerý zbytkový odpad. Přeplňování nádob, zhutňování odpadu či odkládání 

odpadu vedle nádob je zakázané a hrozí za něj pokuta.  

Jsme čtyřčlenná rodina, odpad třídíme, stačí nám jedna 60 l popelnice na měsíc – proč máme 

platit větší nádobu nebo zvyšovat četnost svozu? 

To, že třídíte, neznamená, že neprodukujete více odpadu. Vytříděný odpad odložíte na příslušné sta-

noviště, ale i odtud jej někdo musí odvézt a obec musí za svoz zaplatit. V ceně za popelnici jsou čás-

tečně zahrnuty i další náklady na odpadové hospodářství, nikoli jen svoz směsného odpadu, který vy-

hodíte do popelnice. Očekávané náklady obce na odpadové hospodářství pro letošní rok činí při pře-

počtu na jednoho občana 940 Kč, podle nové OZV může jeden občan při platbě 60 l za měsíc zaplatit 

za svůj odpad 720 Kč za rok, což je 60 Kč měsíčně. Samozřejmě pokud se bude chovat zodpovědně a 

bude redukovat množství vyprodukovaného odpadu a důsledně třídit. 

Když si musím objednat více svozů nádob, které nenaplním, přestanu třídit. 

Pokud odpad produkujete, máte povinnost jej také třídit a ukládat na určená místa v souladu s OZV a 

zákonem o odpadech. Pro každého existuje povinnost třídit papír, plast, sklo, kov, odpad nebezpečný 

i biologický rostlinného původu atd. Obec je pak povinna zajistit místa pro jeho odkládání. Obecné 

pravidlo řečí právníků zní: „Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem 

stanoveným zákonem o odpadech a ostatními prováděcími předpisy vydanými na ochranu životního 

prostředí, tedy i třídit je v souladu s tímto zákonem a předpisy přijatými k jeho provedení. Nedodržení 

povinnosti třídit lze postihnout jako přestupek. Pokuty za netřídění se pohybují až do výše 100 000 

Kč. 

Co se promítá do ceny za likvidaci odpadu? 

Primárně to je svoz směsného a tříděného odpadu – tedy vývoz nádob všech barev. Obec z peněz vy-

braných od občanů hradí také kontejnery na objemný odpad a bioodpad, které přistavuje na různých 

stanovištích několikrát do roka, i ty na odpad nebezpečný. Finance slouží také k úhradě nákladů 

z černých skládek, vývozu odpadkových košů a úklidu obce. 

VE ZKRATCE: 
-stát rapidně zdražil poplatky za likvidaci odpadu a zdražují i svozové společnosti, obec to ne-

může nijak ovlivnit 

-v krátké budoucnosti chce stát rapidně omezit a zdražit svoz netříděného odpadu 

-je třeba se na obci přihlásit k poplatku za odkládání komunálního odpadu nejpozději do 15. 

ledna 2022, jinak hrozí vysoké pokuty 

-na obec přijďte s vyplněným tiskopisem, který najdete v občasníku, na stránkách obce anebo 

na obecním úřadu 

-poplatek se odvíjí od kapacity objednané nádoby a nejnižší poplatek je 60,- Kč na osobu a mě-

síc 
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-každý si může zaplatit nádobu, jakou potřebuje, minimálně ale 60 litrů na osobu a měsíc, do 

výpočtu vstupuje i počet svozů za měsíc 

-cílem nás všech musí být produkovat co nejméně odpadu a svoz nastavit tak, aby nádoby byly 

plně využité a neplatili jsme za odvoz vzduchu 
 

 

Informace pro podnikatele mající provozovnu na katastrálních území obce Žďár. 

Těmto subjektům bude umožněno se od 1. 1. 2022 zapojit do systému odkládání komunálního odpadu prostřednic-

tvím obce. V případě zájmu je nutné uzavřít smlouvu s obcí do 15. ledna 2022.  

Podnikatelé budou mít možnost se zapojit jak do svozu komunálního odpadu, tak do tříděného odpadu. Ceny za 

jednotlivé služby jsou uvedeny v ceníku. 

Pokud subjekt nebude mít zájem se zapojit i do systému odpadového hospodářství (tříděný odpad) musí doložit 

na obecním úřadě do 30. ledna 2022 uzavřenou smlouvu o likvidaci těchto odpadů z podnikatelské činnosti 

s oprávněnou společností. V takovém případě je takovému subjektu ZAKÁZÁNO odkládat tříděný odpad 

do nádob obce. 

 

Ceny pro fyzické osoby – občany 
    Velikost popelnice   Četnost svozů Cena 

 60 l popelnice (vlastní nádoba) 1x měsíc 720 Kč 
     1x 14dní 1 560 Kč 
         

 120 l popelnice (vlastní nádoba) 1x měsíc 1 440 Kč 
     1x 14dní 3 120 Kč 
         

 240 l popelnice (vlastní nádoba) 1x měsíc 2 880 Kč 
     1x 14dní 6 240 Kč 
         

 120l pytel     120 Kč 
 

     

     Ceny pro FO/PO s provozovnou v 
obci Žďár 

    Velikost popelnice   Četnost svozů Cena 
 120 l popelnice (vlastní nádoba) 1x 14dní 4 000 Kč 

         
 240 l popelnice (vlastní nádoba) 1x 14dní 8 000 Kč 

         
 Využití tříděného systému 

obce   rok 1 000 Kč 
         

 Pytel na plast   ks 30 Kč 
 

     

     Žádáme občany, aby žluté pytle na plastový odpad vždy řádně zavázali 

nebo přelepili. 
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OBEC ŽĎAR 

Zastupitelstvo obce Žďár 
 

Obecně závazná vyhláška obce Žďár č. 2/2021 

o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 
 

Zastupitelstvo obce Žďár se na svém zasedání dne 9. 11. 2021 usnesením č. 10/2021 usneslo vydat na základě 

§ 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních 

poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d)  

a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto 

obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):  

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Obec Žďár touto vyhláškou zavádí místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (dále 

jen „poplatek“). 

(2) Správcem poplatku je obecní úřad Žďár.1 

Čl. 2 

Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku 

(1) Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, 

rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce.2  

(2) Poplatníkem poplatku je3 

a) fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo  

b) vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.  

(3) Plátcem poplatku je4  

a) společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo  

b) vlastník nemovité věci v ostatních případech.  

(4) Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka5. 

(5) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni 

plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.6 

 

                                                 
1 § 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích 
2 § 10j zákona o místních poplatcích 
3 § 10i zákona o místních poplatcích 
4 § 10n odst. 1  zákona o místních poplatcích 
5 § 10n odst. 2  zákona o místních poplatcích 
6 § 10p zákona o místních poplatcích 
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               Čl. 3 

              Poplatkové období 

Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.7 

Čl. 4 

Ohlašovací povinnost 

(1) Plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nabyl posta-

vení plátce poplatku. Pozbytí postavení plátce ohlásí plátce poplatku správci poplatku ve lhůtě 15 dnů. 

(2) V ohlášení plátce poplatku uvede8  

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu ne-

bo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, 

které jsou jejím jménem oprávněny jednat  

v poplatkových věcech, 

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahra-

ničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podni-

katelskou činností plátce, 

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt, 

rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí. 

(3) Plátce poplatku, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního 

státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu své-

ho zmocněnce v tuzemsku pro doručování.9 

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, 

kdy nastala.10 

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce po-

platku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný pří-

stup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.11 

(6) Není-li plátce, plní ohlašovací povinnost poplatník.12 

 

                                                 
7 § 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích 
8 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
9 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
10 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 
11 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích 
12 Absencí plátce je míněna situace, kdy je osoba poplatníka a plátce totožná (např. vlastník nemovité věci, v níž nemá nikdo bydliště) a 

jedná tudíž pouze v postavení poplatníka.  
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Čl. 5 

Základ poplatku13 

(1) Základem dílčího poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad za kalen-

dářní měsíc v litrech připadající na poplatníka.  

(2) Objednanou kapacitou soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na kalendářní měsíc připadající na poplatníka 
je  
a) podíl objednané kapacity soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na kalendářní měsíc a počtu fyzic-
kých osob, které v této nemovité věci mají bydliště na konci kalendářního měsíce, nebo 

b) kapacita soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na kalendářní měsíc  
v případě, že v nemovité věci nemá bydliště žádná fyzická osoba.  

(3) Minimální základ dílčího poplatku činí 60 l.  

Čl. 6 

Sazba poplatku 

 Sazba poplatku činí 1,- Kč za l. 

Čl. 7 

Výpočet poplatku14 

(1) Poplatek se vypočte jako součet dílčích poplatků za jednotlivé kalendářní měsíce, na jejichž konci  

a) měl poplatník v nemovité věci bydliště, nebo  

b) neměla v nemovité věci bydliště žádná fyzická osoba v případě, že poplatníkem je vlastník této nemovité 

věci.  

(2) Dílčí poplatek za kalendářní měsíc se vypočte jako součin základu dílčího poplatku zaokrouhleného na celé 
litry nahoru a sazby pro tento základ.  

Čl. 8 

Splatnost poplatku 

(1) Plátce poplatku odvede vybraný poplatek správci poplatku pololetně, tj. za první pololetí do 15. 7. daného 

roku a za druhé pololetí do 15. 1. následujícího roku.  

(2) Není-li plátce poplatku, zaplatí poplatek ve lhůtě podle odstavce 1 poplatník.12 

Čl. 9 

Navýšení poplatku  

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku popla-

tek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. 15 

(2) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku 

poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.16 

                                                 
13 § 10k ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích 
14  § 10m ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích 
15 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
16 § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
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(3) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až 
na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.17 

              Čl. 10 

           Společná ustanovení 

(1) Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví 

bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno 

vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.18 

(2) Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do kterých je vložena 
nemovitá věc, se pro účely poplatků za komunální odpad hledí jako na vlastníka této nemovité věci.19 

Čl. 11 

Přechodné ustanovení 

Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních 
předpisů. 

Čl. 12 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2020, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad ze dne 3. 

3. 2020 

Čl. 13 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022 

 

 

 

 

   

 ................................... .......................................... 

              Josef Drahoňovský                                                                   Jan Susser  

 místostarosta starosta 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

Sejmuto z úřední desky dne: 

                                                 
17 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
18 § 10q zákona o místních poplatcích 
19 § 10r zákona o místních poplatcích 



 

MK ČR E 18094                       9 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

MK ČR E 18094                       10 

Dlužníci 
     Upozorňujeme všechny občany 

– dlužníky, že první upomínka 

bude zaslána na náklady Obecního 

úřadu, druhá již bude zpoplatněna 

částkou 300,- Kč a třetí částkou 

500,- Kč. Poté bude pohledávka 

předána k vymáhání včetně více-

nákladů.  

 

Konec odvozu BIO odpadu 
     Vážení občané, od nového roku 

již obec nebude zajišťovat vývoz  

BIO odpadu v hnědých nádobách.      

     Můžete uzavřít smlouvu na 

vývoz přímo s firmou Compag, 

nádobu vám obec ponechá 

v zapůjčení nebo si ji můžete od-

koupit.  

     Kdo nebude smlouvu 

s Compagem uzavírat, nádobu 

vrátí v čistém stavu na obecní úřad 

a nadále budou k dispozici velko-

objemové kontejnery na BIO od-

pad, které obec zajišťuje.  

 

Odkalování vodovodního 

řádu 

     Odkalování vodovodního řádu 

v našich místních částech Břehy, 

Doubrava, Příhrazy a Žďár bude 

probíhat od 22. do 26. 11. 2021. 

 

Mobilní Rozhlas 

     Vážení občané, znovu vám při-

pomínáme, že jsme pro vás spustili 

službu Mobilní Rozhlas, díky které 

vás můžeme nyní efektivně infor-

movat o obecních záležitostech 

přímo do vašeho telefonu. 

     Přihlaste se k odběru informací 

a už nezmeškáte důležité novinky, 

upozornění, pozvánky na kulturní 

a sportovní akce a další zprávy 

z naší obce. V registračním proce-

su si můžete sami nastavit, jaké 

typy informací vás zajímají. Dopo-

ručujeme vyplnit vaše telefonní 

číslo a část obce, abychom vás 

mohli rychle varovat v případě 

nečekaných událostí. Vaše údaje 

jsou v bezpečí v souladu s GDPR. 

V příloze naleznete registrační list, 

který můžete poslat e-mailem nebo 

odevzdáte osobně na úřadě.  

 

Rozsvěcení vánočního 

stromečku v Žehrově 
     V sobotu 27. 11. 21 vás zveme 

na rozsvícení vánočního stromeč-

ku, jako již tradičně na křižovatce,   

na zahradě u Rulcových.  

     Přijďte se zahřát svařáčkem a 

v 17:00 hodin potom společně roz-

svítíme stromeček, který navodí 

vánoční atmosféru. 
 

 

 

Rozsvěcení vánočního 

stromečku ve Žďáru 
     Dne 28. 11. 21 je první advent-

ní neděle a hasiči ve Žďáru pro vás 

připravili rozsvěcení vánočního 

stromečku u kaple od 17.00 hodin. 

     V kapli vystoupí sbor Turnová-

ček a děti SDH Žďár. Přijďte se 

vánočně naladit, občerstvení zajiš-

těno. 
 

 

 

Čertování s hasiči 
     V sobotu dne 4. prosince 2021 

od 16:00 hodin u hasičárny 

v Doubravě proběhne „čertování 

s hasiči“, na které vás srdečně 

zvou hasiči Doubrava. 

     Přijďte na svařák, na něco dob-

rého na zub, možná se rozsvítí i 

vánoční strom a nasajeme vánoční 

pohodu. 

     Těšíme se na setkání s vámi. 
 

 

Vánoční zpívání v kapli 
     Rodina Chladových a uskupení 

vokální skupiny Stop Trio si vás 

dovoluje pozvat v pátek 17. 12. 

2021 od 18:00 hodin do obecní 

kaple Nanebevzetí Panny Marie ve 

Žďáře. 

     Přijďte si poslechnout, a třeba i 

společně zazpívat, pár vánočních 

písní a koled. Vstup volný. 

 

 

Akademie třetího věku 

     Další pořad s názvem Zábavná 

historie silvestrovských svátků se 

uskuteční v zasedací místnosti 

v budově obecního úřadu ve středu 

15. 12. 2021 od 18:30 hodin. Sr-

dečně zveme. 

JIZERAN DOUBRAVA 
     Vážení spoluobčané, chtěl bych 

vás poinformovat o tom, jak to ve 

skutečnosti vypadá s využíváním 

sportovního areálu SK JIZERAN 

DOUBRAVA  z. s. 

     V prvé řadě bych poukázal na 

to, že co do počtu obyvatel patříme 

k větším obcím, tudíž teoreticky 

máme předpoklady, abychom 

sportovní areál plně využívali, jak    

mládež, tak dospělí či senioři. 

     Sportovní areál tvoří hlavní 

plocha fotbalového hřiště, jedna 

vedlejší tréninková plocha s 

osvětlením, druhá tréninková 

plocha s možností postavení 

sloupků na nohejbal či volejbal a 

dále plocha určená pro hasičský 

sport. Vše krásné, travnaté plochy 

s automatickou závlahou. K tomu 

zde máme kabiny, kiosek a 

rozestavěnou budovu pro 

společenské využití a soc. zařízení. 

     Před Covidem jsme měli 40 

aktivně hrajících  mužů, tedy sku-

pinu A a B. Dnes jsme na 15-ti 

mužích a problémy máme i v 

mládežnických družstvech. 

Jsme tedy ani ne na polovičních 

počtech, nemáme ani trenéry a 

nemáme již ani členy, příznivce 

sportu-fotbalu, kteří by byli 

ochotni věnovat část svého 

volného času pro činnosti s 

provozem areálu. Snažíme se 

doslova přemlouvat lidi kolem nás, 

aby se zapojili. 

     Tatínkové, maminky, mladí 

lidé, kteří mají zkušenosti ze svého 

mládí, bývalí sportovci, ti by se 

měli zapojovat, rozdávat radost ze 

sportu a učit naše děti a mládež ke 

sportování, společenskému soužití 

a zdravému způsobu života. 

     Každý, kdo by jste měl zájem 

zapojit se do našeho sportovního 

klubu s takřka 100 letou historií, 

bude vítán a taktéž budou vítáni i 

aktivní sportovci. 

     Máte-li někdo připomínku, ne-

bo nápad jak oživit klub, napište 

mail nebo zavolejte. 

     Jsem optimista a tak doufám, že 

se u nás v obci a v blízkém okolí 

najde dost lidí, kteří budou areál 

využívat. 
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     Kontaktovat mě můžete na 

mail: karel.jenicek@seznam.cz 

nebo telefonicky 608 519 397. 

     A možnosti klubu? V případě, 

že se přes zimu přihlásí dostatečný 

počet nadšenců, to znamená obsa-

dit funkce pokladník-vyřizování 

dotací-úředník, obsluha do kiosku 

nebo nájemce, správce hřiště-

úklid, doplnit trenéry a samozřej-

mě doplnit mančafty, pak je zde 

možnost čerpání dotací, které jsou 

ovlivněny počty členů. 

Čím větší základna, tím větší mož-

nosti pro nás a i pro občany naší 

obce. 

     Prosím přemýšlejte, jestli byste 

neměli chuť, nápady a třeba máte i 

možnosti v rámci své profese po-

moci do budoucna zde vytvořit 

všestranný sportovní klub, a to 

například i pro jiné zájmové sku-

piny. Dostavme velkou společen-

skou místnost a můžeme zde cvi-

čit, hrát pin-pong apod., využívej-

me travnaté plochy nejen pro fot-

bal či hasiče. 

     Tato doba přináší obrovské 

změny ve fungování celé naší spo-

lečnosti, sport nevyjímaje. 

Nemůžeme zde již fungovat jen na 

základě dobročinnosti a prakticky 

dnes ve dvou lidech, kteří vedou 

klub. Musíme najít nové mladé 

nadšence, kteří do klubu přinesou 

životaschopnost. 

     Jestli se nám to nepodaří tuto 

zimu a potažmo jaro, bude další 

existence historického fotbalového 

klubu v naší obci ohrožena jako se 

to děje všude kolem nás i v jiných 

obcích a městech. 

     Děkuji za váš čas a doufám, že 

společně s vámi všemi, aktivními 

spoluobčany, probudíme v naší 

obci sportovního ducha. 

    Sportu zdar předseda SK 

JIZERAN DOUBRAVA 

 Karel Jeníček 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokládání věnců 

k pomníkům padlých a 

přednáška na téma vznik 

Československa 
     Tento rok, jsme oslavili 103 let 

od založení samostatného Česko-

slovenska a tuto událost jsme si 

připomněli hned dvěma akcemi.      

     První jako již tradičně polože-

ním květin k pomníkům padlým ve 

všech našich osadách. Vzpomeňme 

jednak vizionářskou práci budoucí 

první československé vlády v čele 

s Tomášem Garrigueem Masary-

kem, ale také všechny oběti světo-

vé války, které svou měrou přispě-

ly k tomu, že dnes máme samo-

statný a demokratický stát. 

      Je však důležité si připome-

nout, že ani období od roku 1918 

až po dnešek, nebylo rozhodně 

procházkou růžovým sadem. De-

mokracii první republiky jsme si 

užili pouhých 21 let, potom náš 

národ sužovaly hned dva totalitní 

režimy, německý nacistický a 

vlastní komunistický. Takže dnes 

si vlastně užíváme zatím nejdelší 

éru demokracie v naší historii, 

v listopadu oslavíme 32 let od pá-

du komunismu. Tak se snažme, 

aby toto období bylo co nejdelší. 

     Děkujeme všem, kdo se zúčast-

nili aktu pokládání květin. 

 

     Druhou akcí, kterou jsme si pro 

vás připravili, byla odborná před-

náška právě na téma vzniku Čes-

koslovenska. V odpoledních hodi-

nách o svátku 28. října, po aktu 

položení kytic, jsme se sešli 

v salónku v restauraci U Kašpárků. 

Přednášku vedli pánové PhDr. Jan 

Hálek, Ph.D. a PhDr. Boris Mos-

kovič, z Akademie Věd České re-

publiky. Poutavé vyprávění podpo-

řené prezentací nás vrátilo o více 

než 100 let zpět v naší historii.       

     Myslím, že si dle ohlasů pří-

tomných mohu dovolit napsat, že 

byli všichni spokojeni. Chtěl bych 

na tomto místě na dálku poděkovat 

především pánům Hálkovi a Mos-

kovičovi. Nutno dodat, že před-

náška byla provedena bez nároku 

na jakýkoli honorář. 

     Děkujeme a těšíme se zase ně-

kdy příště. Také děkujeme za zá-

zemí panu hostinskému Kašpárko-

vi.                      Ing. Martin Šnajdr 
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Tiráž--------------------------------------------------------- 
Obecní občasník obce Žďár – neperiodický tisk 

územního samosprávního celku Obce Žďár, frek-

vence vydání dle potřeby. Vydává Obec Žďár se 

sídlem Břehy 20, 294 11 Loukov, zastoupená staros-

tou Janem Süsserem, IČO 00238945. Sestavila Jana 

Černá. Náklad 620 výtisků. Zdarma do všech do-

mácností vyjma těch, které si to výslovně nepřejí. 

Uzávěrka 18. 11. 2021. 

Nepodepsané texty jsou redakční. 
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