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Dne 27.2.2010 jsme v budově obecního
úřadu přivítali nové občánky narozené
ve druhé polovině roku 2009.
Na fotografii zleva:
Magdalena Skalová s rodiči Monikou a Romanem a starší
sestrou Barborou,
Daniel Krňoul s rodiči Renatou a Miroslavem a starším
bratrem Miroslavem,
Tereza Nygrýnová s rodiči Lenkou a Janem,
Petr Nekolný s rodiči Petrou a Pavlem a
Jiří Michálek s rodiči Michaelou a Jiřím.
DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

19.3. - 18.00 hod – Rybáři – Výborová schůze
26.3. – 19.00 hod – SDH Ždírec - výbor

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI

Muzeum jižního Plzeňska - Hradiště 1 (tel. 371 522 208)

Kramolín

od 3.4.2010 – výstava Spaní na čtyřech kolech – historické

27.3. – 15.00 – Sraz heligonkářů

Výstavy:
20.3.2010 – Velikonoční jarmark
kočárky ze sbírky Miloslavy Šormové

Muzeum otevřeno : úterý – pátek 9.00 – 15.00 hodin

Lidový dům:

13.3. – 13.00 – Velká cena v karetní hře
prší
Nepomuk – Coffee-shop

12.3. – KUSUMAN, GALACZIC INDUSTRY,
7.3. – 14.00 – Dětský maškarní karneval plný soutěţí a her
INTERLOUD, Sun.Has.cancer
13.3. – 20.00 – Řeznický bál – hraje Klatovská kapela
17.3. – 18.00 – Turnaj v pokeru
20.3. – 14.30 – Michal na hraní – Michal Nesvadba v pořadu pro děti
25.3. – 14.00 – Velikonoční setkání seniorů – hraje Ungrovanka

Otevírací doba sběrného dvora:
PO, ÚT, ČT, PÁ – 7.00 – 14.00 hodin
ST – 7.00 – 17.00 hodin

SO – 8.00 – 12.00 hodin

Důležitá telefonní čísla:
Policie: 158
Hasiči: 150
Záchranná služba: 155

Policie Blovice: 371 522 008
Velitel SDH Miroslav Synáč st.: 728 957 917
Záchranná služba Vlčice: 371 523 255, 377 672 111
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Měsíčník pro čtenáře obcí
Ţdírec - Myť , Ţďár , Smederov a Louňová .
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ÚNOR 2010

Události měsíce únor

Sněhové podmínky jaké by nám mohl závidět olympijský Vancouver po létech přinesly radost
ze zimního sportu všem vyznavačům bílé stopy. Pravdu měli tentokráte ti, kteří předem tvrdili,
ţe se klima neotepluje. Pro údrţbu obce to znamenalo více hodin za volantem techniky,
která odklízela sníh z místních komunikací a dalších ploch. Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem za trpělivost, neboť jsme se snaţili pomoci dle našich moţností. I kdyţ nějaké přeháňky
meteorologové hlásí, nemá zima jiţ takovou sílu a pozvánka na velikonoční jarmark do Blovic
jiţ hlásí nástup jara. Letos nebudeme dělat tak rozsáhlé obnovy cest, pouze opravy výtluků
a o další dotace se budeme ucházet v r.2011. Stavební akcí č.1 zůstává nová mateřská školka.
V územním řízení se projednává i téţ moţnost výstavby dalších rodinných domů kolem budoucí
spojky do staré zástavby horního Ţdírce. Jiţ také projednáváme kdo a z čeho nám tuto školku
z větší části zaplatí. Podle toho budeme také vědět termín otevření školky. Náklady na školku
a potřebné sítě na připojení se budou určitě pohybovat kolem 5 miliónů Kč. V současné době
jiţ byla také podána ţádost o dotaci na dílčí projekt a to část hracích prvků dětského hřiště.
Dále budeme zkoušet dílčí dotaci na zeleň.
Zatím je to méně viditelná práce, ale o velkých penězích. Příprava projektů stála za poslední
4 roky minimálně 1 milión korun a to je potřeba, aby se s tím začal stavební úřad vůbec zabývat.
Série výročních valných hromad či schůzí v prvním čtvrtletí ukázala či ještě ukáţe co mají v plánu
naše spolky. Spolky, některé také s novým výborem na další volební období, chtějí opět plnit
na úrovni svá usnesení bohaté na činnost, jak vyplynulo ze zpráv.
Březen měsíc knihy
Čtenáře místní knihovny přivítá nová knihovnice sl. Zdeňka Vrátníková ze Ţdírce, která převzala
knihovnu od p. Miroslava Mádleho ze Smederova. Panu Mádlemu patří díky za 7 leté vedení
knihovny a především výběr knih do obnovy kniţního fondu a péčí o prostory. Rád bych, aby se na
nás přišel podívat nadále jako čtenář a budeme se snaţit navázat na jeho práci.
Posledním únorem skončila lhůta pro podání návrhů změn do územního plánu obce a také lhůta
pro nákup známek na popelnici. Pokud nebude vylepena letošní známka nemusí jiţ firma odvézt
odpad z popelnice. Pokud se stalo, ţe naopak firma nepřijela tak jak měla, můţe se jednat nejvýše
o 14 denní prodlevu. V tom případě je moţné přidat k popelnici další nádobu na popel,
kterou posádka vozu téţ vyprázdní. Jak jsme jiţ mnohokrát uváděli, odpady jsou věčné téma
při sestavování rozpočtu. Obec platí za odpady 3x větší platby za tunu odpadu z kontejneru
na skládce na Vysoké neţ před 5 léty a pak nezbývá na další investice. V současné době je to
1.100,- Kč za tunu odpadu + daň a doprava.
starosta obce Vlastimil Vrátník

Veřejné jednání zastupitelů obce se bude konat v pátek
12. března 2010 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
Ing. Luboš H O Š E K - soudní znalec
______________________________________________

ODHADY A ZNALECKÉ POSUDKY
- pro

účely dědického řízení
- pro účely převodu nemovitosti (prodej, dar)
- trţní odhady nemovitostí
- oceňování stavebních poruch
5.května 662, 336 01 Blovice
Tel. 602 165 834, 371 523 005
E-mail: hoseklubos2@seznam.cz

Okresní hospodářská komora Plzeň – jih se představuje
Okresní hospodářská komora Plzeň-jih (OHK PJ) je zájmovým sdružením podnikatelů okresu
Plzeň - jih na základě jejich dobrovolného členství.
Jejím prostřednictvím se podnikatel stává členem Hospodářské komory České republiky
(HK ČR) a to dle zákona č. 301 Sbírky zákonů ČNR ze dne 5. května 1992 o Hospodářské komoře
České republiky a Agrární komoře České republiky.
Hlavním cílem OHK PJ je zkvalitnění podmínek pro podnikání v našem regionu, ochrana
a podpora podnikatelských zájmů a aktivit svých členů. HK ČR hájí a podporuje podnikatelský stav
na celostátní úrovni.
Členství v HK ČR je prestižní záležitostí podobně jako v zahraničí. Dá se říci, že toto členství je
jakousi „značkou kvality“ podnikatele a zárukou podnikatelské cti.
Komora reprezentuje své členy při jednání se státní správou a místní samosprávou. Pořádá
pravidelná setkání svých členů. Aby podnikatelé mohli společně pozitivně ovlivňovat celkové
podmínky k podnikání v regionu, organizujeme aktivní setkání se zástupci měst a obcí, úřadů, atd..
Podnikatel, jakožto člen komory ví, že prostřednictvím tohoto sdružení pluje na jedné lodi s ostatními
a není již na jakémsi voru osamocen - v moři plném nástrah, kde nezmůže sám nic, společně se však
již dokáže ubránit.
Okolo nás je spousta negativních jevů, které by měly burcovat podnikatelskou veřejnost
okresu PJ k větší organizovanosti. Díky síle stále rostoucího členského týmu vzrůstá i naplnění
hlavního zaměření OHK Plzeň-jih, být spojencem při nelehké roli podnikatele. Je příjemné
konstatovat, že již byly navázány pozitivní kontakty mezi OHK PJ a FÚ Přeštice, Krajským úřadem PK
a s mnohými představiteli měst PJ.
Členové jsou pravidelně a průběžně informováni o všech aktualitách, akcích a zajímavostech
z podnikatelského prostředí. Mají možnost vytvářet sekce sdružující podnikatele společných zájmů
ve stejné oblasti. OHK PJ poskytuje poradenské a konzultační služby v oblastech spojených
s podnikatelskou činností a vzděláváním.
Organizuje exkurze do členských firem, prezentace prostřednictvím výstav a veletrhů řemesel,
účast na akcích spojených s prezentací středních škol a budoucích pracovních příležitostí, zaměřených
především na vycházející žáky ZŠ a jejich rodiče.
V loňském roce se konal 5. listopadu v KKC Přeštice první ročník Veletrhu perspektivy řemesel,
který zaznamenal velice pozitivní ohlas i úspěch.
OHK Plzeň-jih se těší na Váš zájem a vstup do společných řad, na Vaši návštěvu a další vzájemnou
spolupráci. Kancelář se nachází v Přešticích, ul. Na Chmelnicích 1257 (v přízemí červené dvoupatrové
budovy pod Penny Marketem) a je snadno dostupná z hlavní příjezdové silnice od Plzně.
Úřad lze kontaktovat telefonem na číslech + 420 / 377 320 290, + 420 / 606 368 194 nebo
e-mailem na adrese info@ohkplzen-jih.cz. Více informací je možné nalézt na našich internetových
stránkách http://www.ohkplzen-jih.cz.
Ing.Miloš Fürst,Eq.M., předseda OHK PJ, Josef Skala,Cert.Mgmt., místopředseda OHK PJ

Lékařská služba první pomoci v Plzeňském kraji – Vlčice
V tisku se v uplynulých dnech objevila mylná informace o omezení Lékařské služby první
pomoci (LSPP) ve Vlčicích, která slouží obyvatelům Blovicka a Nepomucka. Oznamujeme
všem občanům, že LSPP ve Vlčicích nadále funguje každý všední den od 17 hodin do 7 hodin
a v sobotu, neděli a ve svátek čtyřiadvacet hodin denně. Podle sdělení Ivo Rady, ředitele
Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, ji nadále budou zajišťovat zdravotníci
záchranné služby posíleni o jednu zdravotní sestru, která bude na pracovišti trvale přítomna
i v případě výjezdu posádky záchranné služby.

Zdroj: Plzeňský kraj, měsíčník pro občany Plzeňského kraje, ročník 8, číslo 2, únor 2010

Oznámení ČSŽ Ždírec
Český svaz ţen si dovoluje pozvat všechny ţeny na tradiční oslavu MDŽ, která se bude
konat dne 6. března 2010 od 14.oo hod. ve Ždírecké hospodě. O zábavu se mimo
jiné postará ţivá hudba, nebude chybět bohatá tombola nebo ukázkové video o ţivotě
v obci. Občerstvení je zajištěno - srdečně zvou pořadatelky.
Oznámení ČSV Hradišťská Lhotka
Český svaz včelařů oznamuje všem včelařům, ţe výroční členská schůze se uskuteční dne 7. března 2010
(tj. v neděli), a to od 14.oo hod. ve Ţdírecké hospodě. Účast všech členů je nutná.
Za ČSV Jiří Kolev

Poděkování
Hasiči ze Ţdírce děkují touto cestou za sponzorské dary na hasičský ples,
který se konal 13.2.2010, těmto sponzorům: p. Pondělíkovi – cukrářství Dvorec,
p. Pirníkovi – řeznictví Plzeň, firmě Streicher Štěnovice, pí. Aleně Krásné, ČRS
Ţdírec, p. Vocelkovi z Kasejovic, p. Kubíkovi – Ţdírecká hospoda. Poděkování
patří téţ všem členům a občanům za dary do tomboly. I kdyţ byla menší účast, ples se opět vydařil.
Výbor SDH děkuje všem, kdo se o to zaslouţil.
Za SDH Ţdírec Miroslav Synáč ml., starosta sboru
Ždírečtí rybáři hodnotili uplynulé období
Dne 20.2.2010 se ve Ždírecké hospodě za hojné účasti konala VČS MO rybářů Ždírec.
Rybáři hodnotili nejen uplynulý rok, ale i celé čtyřleté volební období. Odstupující předseda
Václav Kozák ve své zprávě rozsáhle zhodnotil činnost rybářů na všech úsecích. Většina
jeho zprávy se nesla v kladném duchu a tak v závěru poděkoval všem, kteří se na dobré
práci podíleli. Zároveň poděkoval za spolupráci odstupujícímu výboru. Nově zvolenému
výboru popřál hodně úspěchů do další činnosti. V probíhající diskuzi pak starosta obce
Vlastimil Vrátník taktéž ocenil výsledky rybářů a osobně odstupujícímu předsedovi předal malý dárek,
novému výboru pak popřál do další činnosti hodně zdaru.
Nový výbor byl zvolen jednohlasně na následující čtyřleté období. Předseda I. Koutecký, jednatel
M. Krňoul, hospodář P. Baláž.Petrův zdar.
Miroslav Krňoul st., jednatel MO ČRS Ždírec
Zpráva ČSŽ
V neděli 21. února uspořádal Český svaz ţen dětský maškarní bál
ve Ţdírecké hospodě. Letošní účast překvapila všechny, sešlo se
zhruba 45 dětí a celkový počet lidí vysoko překročil stovku.
O zábavu se postaralo "Duo Ondruškovi", které hrálo k tanci
i poslechu, ale také samotné pořadatelky se svou oblíbenou
tombolou, kde vyhrávají všichni. Takţe závěrem můţeme jen
konstatovat, ţe letošní bál dopadl nad očekávání skvěle. Budeme
jen doufat, ţe takový bude i ten příští. Děkujeme všem dětem
za účast i za krásné masky, rodičům za hojnou účast a téţ děkujeme
našim vynikajícím manţelům Ondruškovým.
Za ČSŢ Marie Kolevová

