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Vážení spoluobčané,
první měsíc v letošním roce utekl jako voda. Teploty v některých dnech nepřipomínaly zimní
období, spíše jarní nebo podzimní. Sněhu jsme si také moc neužili, tak musí milovníci zimních
radovánek vyrazit na hory, kde je sněhu dostatek. Ostatním nezbývá nic jiného, než se těšit na
jaro. Uplynulý měsíc byl zejména ve znamení volby prezidenta České republiky, která se konala
dvoukolově ve dnech 12. a 13. ledna a 26. a 27. ledna 2018. Výsledky obou kol volby
prezidenta v naší obci najdete uvnitř novin. V průběhu měsíce se uskutečnila koordinační
schůzka se všemi organizacemi, které působí v naší obci. Byl zde zpracován plán kulturních,
společenských a sportovních akcí na r. 2018, který je zveřejněn na internetových stránkách
obce. Dále probíhala příprava projektů, které chceme v letošním roce realizovat a vyhodnocení
projektů, které v letošním roce ukončíme. Jedním z projektů, který byl zahájen koncem
loňského roku, je rekonstrukce požární nádrže ve Žďáru. Na rekonstrukci získala obec dotaci
z Plzeňského kraje z dotačního programu „Program stabilizace a obnovy Plzeňského kraje
2017“ Projekty obcí. Předpokládané dokončení díla je naplánováno na konec června letošního
roku, ale v případě příznivého počasí předpokládáme ukončení mnohem dříve. Před
dokončením této stavby ještě plánujeme výměnu vrat ve žďárské požární zbrojnici, aby byla
oprava kompletní. V minulých dnech došlo k předání staveniště projektu opravy cesty na
Oborách, a také na této stavbě bude zahájena práce v nebližších dnech, pokud to počasí
dovolí. Přípravné práce, které se zatím týkají jen „papírování“, probíhají na projektu
rekonstrukce obecního domu Žďár 28. Chtěli bychom uskutečnit celkovou rekonstrukci
objektu, na kterou plánujeme využít některou z dotací od Plzeňského kraje. Dalším projektem,
který jsme sice neplánovali, ale musíme jej zrealizovat, je přeložka kanalizace na stavebním
pozemku Na Planinách. Vede tam obecní kanalizace v místě, kde bude stát rodinný dům, proto
musíme část kanalizace přeložit. Přeložení kanalizace musíme zrealizovat co nejdříve, neboť
majitelé pozemku mají v plánu již v letošním roce zahájit stavbu a obec by jim nerada ve
stavbě bránila.
Koncem uplynulého měsíce jsme opět jednali s Lesy České republiky a připravujeme
podání žádosti o odkoupení pozemku pod rybníčkem ve „Ždírecké ZOO“, aby mohla
pokračovat jednání o vyčištění rybníčku a o získání dotace na tento projekt. Jedním z projektů,
který by měl být realizovaný v letošním roce je projekt Mikroregionu Úslavan z dotačního
programu „Program stabilizace a obnovy Plzeňského kraje 2018“ Integrované projekty, v rámci
kterého máme v plánu pro obec zakoupit kryté sezení, stejné jako je v ZOO, a naučnou
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek 16. února 2018 od 19.30 hodin
ve Ždírecké hospodě.

nástěnku s otočnými kostkami. V neposlední řadě připravujeme podání žádosti o dotaci
z dotačního programu „Program stabilizace a obnovy Plzeňského kraje 2018“ Projekty obcí,
kam chceme zařadit realizaci stavby „Zateplení a výměny zdroje tepla budovy OÚ“. Uvedený
projekt se nám v minulém roce nepodařilo zrealizovat z dotací EU, a proto chceme požádat o
dotaci Plzeňský kraj, kde jsme v minulosti o dotace úspěšně žádali.
V lednu letošního roku se veřejné zasedání zastupitelů nekonalo, přesto jsme nezaháleli
a pracovali jsme na přípravě a plánu naší činnosti na celý letošní rok. Ještě bych se chtěl krátce
zmínit o naší činnosti v oblasti sběru a třídění odpadů za rok 2017. V loňském roce bylo
odvezeno z naší obce 110 tun objemného a směsného komunálního odpadu, 7 tun papíru, 10
tun plastů, 12 tun železného šrotu a 5 tun nebezpečného odpadu. Jak je zřejmé z přehledu
odvezeného odpadu, daří se nám značné množství odpadu třídit, ale stále je v oblasti třídění
odpadu co zlepšovat. V letošním roce máme v plánu zajišťovat svoz bioodpadu,
prostřednictvím nově nakoupených kontejnerů, které přistavíme do jednotlivých částí naší
obce a bioodpad odvezeme do kompostárny. Termíny a pravidla svozu tohoto odpadu
zveřejníme v dalších číslech našich novin a na obecních vývěskách. Závěrem bych chtěl ještě
požádat naše občany, aby byli k sobě ohleduplní, neboť se na nás v poslední době obrátilo
několik občanů s prosbou o zveřejnění problému, který se týká výkalů psů na místních
komunikacích a před vchody do domů. Uvedený problém se týká zejména horní části Ždírce,
kde nás nezávisle na sobě oslovilo několik majitelů domů, že se jim psí výkaly pravidelně
objevují před vchody a vjezdy do domů. Někomu se to může zdát jako malichernost, ale pokud
to majitel domu, náš občan vnímá jako problém, tak se o tom musíme bavit a požádat ostatní,
aby takovému jednání zamezili. Nikomu z nás by se to nelíbilo, tak proč by se to mělo líbit
ostatním. Proto ještě jednou žádáme majitele psů, aby dávali na své psy pozor a chovali se
k druhým tak, jak chtějí, aby se oni chovali k nim.
Příští veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek 16. února 2018 od 19,30
hod. ve Ždírecké hospodě, kam jste všichni srdečně zváni.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce
Výsledky volby prezidenta České republiky, která se konala v naší obci v lednu 2018
V naší obci se 1. kola voleb zúčastnilo 238 oprávněných voličů z celkového počtu 371,
což byla celková volební účast 64,15%. Výsledky hlasování pro jednotlivé kandidáty v 1. kole
voleb, seřazené podle přidělených čísel jsou následující:
Č.1 Mirek Topolánek
5 hlasů
Č.2 Michal Horáček
19 hlasů
Č.3 Pavel Fischer
12 hlasů
Č.4 Jiří Hynek
1 hlas
Č.5 Petr Hannig
0 hlasů
Č.6 Vratislav Kulhánek
2 hlasy
Č.7 Miloš Zeman
130 hlasů
Č.8 Marek Hilšer
19 hlasů
Č.9 Jiří Drahoš
49 hlasů

Druhého kola voleb se zúčastnilo 261 oprávněných voličů z celkového počtu 372, což byla
celková volební účast 70,16%. Jednotliví kandidáti získali následující počet hlasů
Č.7 Miloš Zeman
184 hlasů
Č.9 Jiří Drahoš
77 hlasů
Adoptuje si zvíře v naší ZOO!
Naše Ždírecká ZOO má za sebou necelý rok provozu a již se může pochlubit více než 50
zvířaty, která již v ZOO jsou instalována nebo na instalaci vzhledem k počasí čekají.
Jednou z forem pořízení nových zvířat je takzvaná
adopce zvířete. Pokud máte zájem ZOO podpořit, udělat
radost nejen sobě ale i ostatním návštěvníkům ZOO,
hledáte netradiční dárek nebo chcete propagovat vaši
společnost, neváhejte se do systému adopce zapojit.
Možnost se týká jak občanů, tak firem a živnostníků.
Ceny zvířat závisí na materiálu (dřevo/kov),
velikosti a složitosti a pohybují se již od 800 Kč výše.
Obvyklá cena kovaných i vyřezávaných zvířat je od 1.500 Kč do 4.000 Kč.
Jaké mohu adoptovat zvíře? Lze vybrat z nabídky na našem webu nebo nás kontaktujte s vaší
představou o ceně či zvířeti.
Pro podnikatele a společnosti lze adopci udělat i jako daňově uznatelný dar krytý
darovací smlouvou.
Více na internetových stránkách http://www.zdireckazoo.cz/adopce/, u pana Válka
(tel. 724 325 850, email rostislav.valek@gmail.com) nebo na obecním úřadě.

Český rybářský svaz
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz, http://www.mocrszdirec.estranky.cz/
Rybáři informují:
Druhý termín výdeje povolenek je 9.2.2018 od 17,00 hodin ve Ždírecké hospodě.
Výroční členská schůze je naplánována na 24.3.2018 od 17,00 hodin ve Ždírecké hospodě.
Za ČRS,z.s.MO Ždírec, jednatel M.Krňoul.

Dne 22.1.2018 se narodila
rodičům Kateřině Hoffmannové a
Marcelovi Baránkovi ze Žďáru 34
dcera Rozálie.
Vítáme Rozárku do života a přejeme
jen to nejlepší!

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
91 let
77 let
72 let
69 let
69 let
69 let
69 let
68 let
66 let
66 let
63 let
60 let
60 let

LEDEN 2018
Jarmila
Jana
Jiří
Vladimír
Josef
František
Věra
Marie
Vladimír
Miroslav
Ladislav
Karel
Bohuslav

UHROVÁ
HRABAČKOVÁ
MICHÁLEK
KULE
BÁRTA
LÁVIČKA
VRÁTNÍKOVÁ
GUŘANOVÁ
SOKOLÍK
ŠKARDA
VRÁTNÍK
BRADÁČ
SILOVSKÝ

Myť
Ždírec
Ždírec
Ždírec
Smederov
Žďár
Žďár
Myť
Smederov
Smederov
Myť
Myť
Myť

Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.

34
6
35
55
46
24
21
59
5
27
2
61
28

Dne 26. 1. 2018 zemřel
ve věku nedožitých 73 let
pan František ŠREJL
ze Žďáru č.427.
Čest jeho památce!
.

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

Klub SDH Smederov

9.2. – 17.00 – MO ČRS Ždírec – výborová schůze, výdej povolenek
10.2. – 18.00 – TJ Úslavan Ždírec – Valná hromada
17.2. – 20.00 – SDH Ždírec – Hasičský bál – hraje Ungrovanka
18.2. – 14.00 – OU Ždírec – Dětský maškarní bál
23.2. – 19.00 – SDH Ždírec – výborová schůze
3.3. – 14.00 – ČSŽ Ždírec – Oslava MDŽ
3.3. – SDH Smederov – Oslava MDŽ

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Blovice - Hradiště 1
Výstavy:Muzeum otevřeno:úterý-sobota 9-15 hod
11.11.-18.8.2018 – Plk. Karel Bečvář – k 100. Výročí
narození
30.11.-24.2. – Alois Moravec – obrazy, grafika,
15.2.-21.4. – Lidová architektura Plzeňského kraje
13.-17.2. – Na rande do muzea
Stálé expozice – Jak si kdo ustele, Stará škola aneb
škamna, kalamář a rákoska, Z tvorby Milana
Knížáka
Lidový dům Blovice
9.2. – 19.00 – Daniel Landa – autorské čtení s kytarou
16.2. – 20.00 – Ples Unie rodičů ZŠ a gymnázia
24.2. – 14.00 – Kouzelná školka – Michalovi mazlíčci
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Nepomuk
10.2. – 15.00 – Dětský maškarní bál – sokolovna
10.2. – 20.00 – Pohoda Blues a ODYSSEA – Dvorec
10.2. – 20.00 – THE CARNIVAL – Zelenohorská pošta
16.2. – 20.00 – Sportovní ples – Melodion – hotel U
Zeleného stromu
16.2. – 18.00 – DUO ADAMIS – Dvorec
17.2. – 10.00 – Pietní akt k 74. Výročí sestřelení
bombardéru – náměstí
24.2. – 17.00 – Michalovi mazlíčci – Dvorec
24.2. – 20.00 – Bál TJ Slavoj Dvorec – Minimax sokolovna

Policie: 158
Velitel SDH Miroslav Synáč st.: 728 957 917
Policie Blovice: 371 522 008
Záchranná služba: 155
Hasiči: 150
Záchranná služba Vlčice: 371 523 255, 377 672 111
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