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DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

16.4. - 19.00 hod – Rybáři – Výborová schůze
30.4. – 19.00 hod – SDH Ždírec - výbor

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI

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

Výstavy:

3.4. – 16.00 - kaple sv.Ondřeje – Velikonoční koncert ZUŠ
Blovice s Lubomírem Brabcem
3.4.- 5.9. – výstava Spaní na čtyřech kolech – historické
kočárky ze sbírky Miloslavy Šormové
15.4.-16.5. – Roky 1939-1945 na jižním Plzeňsku
Muzeum otevřeno : úterý – pátek 9.00 – 15.00 hodin

Lidový dům:

10.4. – 19.00 – SEJF
19.4. – 19.00 – EVA A VAŠEK

PO, ÚT, ČT, PÁ – 7.00 – 14.00 hodin

Kramolín

17.4. – 21.00 – KABÁT REVIVAL
MUSIC CLUB DVOREC:

4.4. – ROCKOVÉ VELIKONOCE – KRUCIPUSK,
KRLEŠ, ETERNAL FIRE
16.4. – ARGEMA, GALLILEO

Nepomuk – Coffee-shop

10.4. – Triple Animals a Velikonoční dupanice
DJ Rich, DJ Wash, Hyroponix sound, Nepal sound
systém, Triple Animals team
24.4. – 21.00 – Drums Up 2: Drum´n´bass +
Techno party – DJś Dojin, Dominiq, Makita
Hyberneti, Sam, Tausha, Pelish.

Otevírací doba sběrného dvora:
ST – 7.00 – 17.00 hodin

SO – 8.00 – 12.00 hodin

Důleţitá telefonní čísla:
Policie: 158
Hasiči: 150
Záchranná sluţba: 155

Policie Blovice: 371 522 008
Velitel SDH Miroslav Synáč st.: 728 957 917
Záchranná sluţba Vlčice: 371 523 255, 377 672 111

NAŠE LISTY - vydává a tiskne Obecní úřad Ţdírec - IČO 00257478 http://www.obec-zdirec.cz/ tel.: 724 134 458
Redakční rada : Vlastimil VRÁTNÍK, Darina KASLOVÁ, Bc. Lenka Vrátníková
Registrace pod číslem MK ČR E 12352
E-mail: (obec) info@obec-zdirec.cz (obec - úřední záleţitosti) podatelna@obec-zdirec.cz

Měsíčník pro čtenáře obcí
Ţdírec - Myť, Ţďár, Smederov a Louňová.
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Události měsíce březen
Byli jsme seznámeni s draţební vyhláškou o draţbě nemovitostí Ţdírec čp. 3 – bývalá hospoda.
Draţba je 21.4.2010 od 10:00 hod. v Moravanech u Pardubic. Telefon 466 797 880, nebo pouţijte
webové stránky: www.exek.cz
Mateřská školka se staví zatím pořád papírově a její otevření můţe být nejdříve ke školnímu roku
2011 a 2012. Papírově i stavebně vyroste s novou obytnou zónou v jejím okolí, kterou také
připravujeme a o kterou se zvedl zájem po sníţení ceny na 390,- Kč za m2 stavební parcely.
V horizontu 5 let očekáváme výstavbu, nebo jiţ kolaudaci dalších minimálně 5 – 7 domů v celé
obci. Nejbliţší obecní akcí je oprava kapličky ve Smederově a oprava klubovny hasičů ve Ţďáru.
Na kapličku nám jiţ byla zaslána smlouva na dotaci z Programu rozvoje venkova ČR a oprava
klubovny se bude na úřadu Plzeňského kraje projednávat v květnu. U obou akcí byla vyšší
pravděpodobnost dosaţení dotace, proto jsme podali ţádosti. Kladnou odpověď tedy očekáváme
i v případě klubovny. Peníze investujeme v menším rozsahu jako kaţdým rokem do terénních
úprav, čištění vodotečí a oprav vodovodu a kanalizací. Rok 2009 skončil rekordními výdaji obce ve
výši 7.953.020,52 Kč, a to zejména do místních komunikací. Celkové příjmy obce dosáhly
5.485.732,61 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je prozatím kryt úvěrem, protoţe peníze z dotací jsou
zasílány aţ zpětně.
Zatím není na cestě dotace do kanalizace ve Smederově, kde bylo nově navrţeno několik úseků
k výměně či dodělání od r.2002 a 2003, kdy zde nejvíce ničila velká voda. Protoţe nám bylo
sděleno, ţe větší šanci mají projekty zahrnující další podzemní sítě, vyuţili jsme poptávky po
rozšíření vodovodu do zdejší vlakové stanice a do domů pod tratí ve Ţdírci. Byla vyhotovena
dokumentace k územnímu řízení a spolu s vyjádřeními od majitelů dotčených pozemků se předala
stavebnímu úřadu do Blovic. V budoucnu tak čekáme dotaci na kanalizaci i vodovod. Kanalizaci a
vodovod spolu s cestou máme v plánu i ve zmiňované nové stavební lokalitě v horním Ţdírci. Od
roku 1990 se budovaly 2 stavební zóny v Myti, nyní se jedná o Ţdírec. S pomocí obce byly řešeny
i některé další nové stavby domů v celé obci. Jednalo se především o napojení na rozvody
elektrické energie a někde i kanalizaci. Ve Ţdírci a Myti pak i na vodovod.
Projektů jiţ budeme mít dost na realizaci z vlastních zdrojů, nebo případných dotací z Evropských
zdrojů, které slibují pokračování i po r. 2013. Uvidíme. Bez dotací by byl rozvoj obce zpomalen.
Jsme rádi, ţe tyto noviny nebudou jen o zprávách obecního úřadu a ţe se nám opět rozepsali
zdejší tiskový mluvčí. Díky za zprávy a nyní všichni v obci uţijte Velikonoční svátky k odpočinku a
k jejich tradicím. To vám přejí zastupitelé obce.
starosta obce Vlastimil Vrátník

Veřejné jednání zastupitelů obce se bude konat v pátek
23. dubna 2010 ve Smederově od 19.30 hod.

Občanské sdruţení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální sluţby pro občany z okraje
společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příleţitost.
Více na www.diakoniebroumov.org
VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŢITÉHO OŠACENÍ

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/

Lůţkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,

Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)

Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené

Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek

Obuv – veškerou nepoškozenou
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční průběţně od tohoto zveřejnění kaţdý pracovní den a také v sobotu 5.6.2010 a 12.6.2010
od 8 hod – 12 hod na Obecním úřadě ve Ţdírci.
12.6.2010 (sobota)ve 12 hodin sbírka končí .
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Mezinárodní den žen
Dne 6. března 2010 uspořádal ČSŢ
ve Ţdírci u příleţitosti MDŢ slavnostní
odpoledne pro ţeny našich obcí. Ačkoliv to
uţ měl být předjarní víkend, matka příroda
dala o sobě vědět a celou sobotu nás
zasypávala sněhem. Navzdory tomu však
se ţeny nenechaly odradit, takţe účast byla
velice dobrá a sešlo se nás téměř čtyřicet.
Výraznou posilou byla i silná skupina paní
a dívek ze Smederova, za coţ jim patří
obdiv a poděkování. Slavnostní odpoledne
zahájila předsedkyně ČSŢ paní Anča
Vítková, přivítala všechny ţeny, popřála jim
k MDŢ a pak spolu se Zdenou Vrátníkovou
rozdaly kaţdé účastnici malý dáreček.
Na programu se podílel i starosta obce pan
Vlastimil Vrátník, který promítal video
z různých akcí loňského roku (jako např.
oslava 10. výročí zaloţení Ungrovanky, lampiónový průvod nebo předvánoční zpívání koled před Ţdíreckou
hospodou). Dále pak následovala volná zábava s občerstvením a dalším bodem programu, o který se
postarali "Veteráni Černých baronů" pod vedením pana Jiřího Kajera z Louňové. Harmonikáři i saxofonista
vyhrávali pak jako o ţivot a na oplátku jim ţeny vydatně pomáhaly se zpěvem. Mezitím také proběhla
bohatá tombola a vzhledem k tomu, ţe některé ceny byly vskutku zajímavé i kuriózní, nebyla nouze o další
obveselení všech přítomných. A tak se odpoledne protáhlo aţ do podvečerních hodin a málokomu se
chtělo odcházet.
Děkujeme všem za účast a těšíme se na další akce s Vámi.
Za ČSŢ Marie Kolevová
BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ - Bezplatná odborná pomoc obětem trestné činnosti
Poradna BKB: Husova 11, Plzeň
Kaţdé úterý: 16.00 – 18.00 hodin (bez objednání)
tel./fax: 377 637 695 + záznamník, e-mail: bkb.plzen@bkb.cz, www.bkb.cz

Solární a kadeřnický SALON PRIMA
Práce s kosmetikou – profesionální střihy, barvení, melírování, trvalá, společenské účesy, pánský střih bez
objednání, kosmetika AVON a milk shake
Vertikální turbo solárium, laserové studio, pedikúra za mokra
Miroslava Barochová, tel. 777 935 186, www.kadernictviprima.wbs.cz
Na Čiháku 220, Nepomuk 3 – Dvorec, 50 m za poštou
UNIBRICK – STAVEBNINY NEPOMUK
- nejširší sortiment stavebnin v regionu – zdivo, stropy, izolace, sádrokartony, střech, OSB desky,
palubky, hutní materiál, odpadní potrubí, dlaţby a obklady, zateplovací systémy, pletivo, barvy
a omítky
- centrum míchání barev – namícháme Vám libovolný odstín – interiérové malířské barvy, akrylátové
i silikonové fasádní barvy a probarvené omítky, barvy na dřevo i kov
- otevřeno 7 dní v týdnu
Kozlovická 418, Nepomuk,tel. 371592200,mob. 605308760, www.unibrick.cz, www.stavebninynepomuk.cz

Český rybářský svaz MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz
Rybáři informují
Na výborové schůzi 19.3.2010 jsme vyhodnotili příspěvky z VČS, nově
zvolení členové převzali agendy od svých předchůdců a dle přijatého plánu
práce byly stanoveny nové úkoly.
Naplánovali jsme jarní výlovy našich rybníků Brigádník a Nový na 10.4.2010. Doloven bude téţ
rybník Huťský v termínu 3.4.2010. Při této dolovné nebude prodej ryb na hrázi.
Stanovili a schválili jsme oficiální e-mailovou adresu pro naší MO: mo.crs.zdirec@seznam.cz.
Dále jsme schválili logo pro naší MO. Toto logo by nás mělo provázet na všech našich dokumentech
a informacích. Budeme rádi, pokud bude vţdy zařazeno i před naším příspěvkem ve Ţdíreckých
novinách. A jak jsme k němu došli?
Náš bývalý dlouholetý člen a předseda Bedřich Schopfer, čili Béďa, byl nejen vynikající člověk
a rybář, ale také kreslíř. Ještě dříve neţ odešel rybařit do lovišť, kde nejvyšším porybným je sám
svatý Petr, zanechal nám zde několik krásných kreseb. Na naší rybárně zvěčnil jeho milovanou
krajinu. Další kresbu jsem před nedávnem objevil doma. Je to krásná kresba, kterou Béďa vytvořil
někdy kolem roku 1985, jako návrh u příleţitosti 50 let od zaloţení rybářské organizace ve Ţdírci.
Dnes se tedy tato kresba stala oficiálním symbolem ţdíreckých rybářů.
Díky Béďo.
Za MO ČRS jednatel M. Krňoul
Kormoráni na Úslavě, aneb všechno je jinak.
Jedna krásná idylická píseň začíná slovy, co moře zpívá pod křídly kormoránů“, v duchu této písně
jsme kdysi snili o exotických dálkách a záţitcích.
Dnes uţ není problém navštívit právě opěvovaný Pireus s šumícím mořem pod křídly kormoránů.
Kdyţ jsme v roce 2004 tento přístav projíţděli, nezdál se nám ani krásný, natoţ idylický, moře
špinavé, ani těch kormoránů jsme mnoho neviděli.
Snad právě proto je dnes můţete spatřit v Čechách a dokonce i ve Ţdírci na Úslavě, jak ještě
na skoro zamrzlé řece číhají na svou kořist.
Kdysi vzácný exotický kormorán si určitě právem vyslouţil absolutní ochranu před námi lidmi.
Kormorán ovšem této ochrany dokonale vyuţil a díky příhodným klimatickým podmínkám, se z něj
stal obávaný predátor pro vše ţivé ve vodě a kolem ní.
Je nám všem, co milujeme přírodu, proti srsti zasazovat se o odstřel tohoto ptáka, ovšem nám
rybářům způsobuje obrovské škody, hlavně na chovných rybnících. Všichni víme, ţe kaţdý necitlivý
zásah do přírody způsobený člověkem se neprojeví ihned a snad právě proto je potřeba postupovat
uváţlivě.
Jednatel MO ČRS Ţdírec M.Krňoul
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Tisková zpráva:
Dne 26.2.2010 se konalo od 14:00 hod ve Spáleném Poříčí
v sále Hotelu Ve Dvoře neformální setkání členů OHK Plzeň-jih a
podnikatelů Spálenopoříčska s představiteli místních měst a obcí.
Setkání zahájil předseda OHK PJ Ing. Miloš Fürst, Eq. M.
Představil zástupce obcí a seznámil přítomné hosty se zaměřením,
cíli a činností OHK PJ. Akce se bohuţel ze strany pozvaných
starostů nesetkala s takovým ohlasem, jak si skutečně zaslouţila a
tak tímto vyslovujeme poděkování těm, kteří ji svojí účastí a
aktivním přístupem podpořili. Byli to za obec Nezvěstice pan
Lukáš Karkoš a za obec Borovno Ing. Josef Loukota. Programem
jednání byl současný stav podnikání v regionu (Spálené Poříčí,
Borovno, Míšov, Milínov, Ţákava, Nové Mitrovice, Nezvěstice),
koncepce rozvoje podnikání na Spálenopoříčsku, spolupráce OHK PJ s reprezentanty městských samospráv na
Spálenopoříčsku.
Přítomní starostové dostali slovo, aby mohli představit své obce, informovat přítomné o podobě současných
aktivit obcí pro rozvoj podnikání, jaké mají problémy, atd. Z uvedeného bylo zřejmé, ţe zejména malé obce zápasí
s nedostatkem finančních prostředků k vlastnímu rozvoji. Jeden z nejzávaţnějších problémů, který tento stav
zapříčiňuje je centralizace plateb daní a jejich následné přerozdělování obcím dle klíče neodpovídajícímu jejich
skutečným potřebám. V této souvislosti zazněl návrh z úst předsedy OHK PJ Ing. Fürsta, ţe by zde rozhodně
napomohla změna zákona v duchu přímého odvodu daní místně příslušných firem v objemu cca 50% z celkem
odváděných daní (tak jak je to běţné v západní Evropě), tím by si získali místní firmy nejen vyšší prestiţ v očích
celé obce, ale obec by vytvářením vhodných podmínek k podnikání měla moţnost získat lokálně nové podnikatele a
tak zvýšený finanční přínos pro svoji obec.
Dále se představil ředitel Základní školy Spálené Poříčí Mgr. Jiří Šeffl, seznámil hosty s organizací školy a
podpořil svým zájmem konání dalšího plánovaného ročníku Veletrhu perspektivy řemesel pro vycházející ţáky ZŠ,
který OHK PJ hodlá po loňské úspěšné premiéře zorganizovat i v letošním roce.
Poté se představili jednotlivě hosté z řad podnikatelů a uvedli své zkušenosti s podnikáním v tomto regionu.
Prakticky nejdiskutovanějším bodem byla skutečnost poklesu zakázek a hlavně pak špatná platební kázeň odběratelů
související s nedostatečnou zákonnou ochranou podnikatele. Všichni se shodli na nutnosti vzájemné provázanosti
spolupráce s městskými a obecními úřady ohledně vytváření vhodných podmínek pro podnikání místních firem.
Jasným z toho rezultujícím cílem by měla být jednoznačná podpora měst a obcí poskytovat tedy v prvé řadě
příleţitosti a zakázky místním firmám a podnikatelům. Dále následovala volná diskuze.
Závěr ze setkání plyne takový, ţe je velmi důleţité sdruţovat se pod hlavičkou OHK PJ, kde je moţno
získávat zkušenosti a zakázky mezi samotnými členy, coţ se za dobu existence této stále rozrůstající komory jiţ
vícekrát podařilo. Dalším z velice důleţitých faktorů je v případě početně silné OHK Plzeň-jih vzniklé za podpory
zákona 301/1992 Sb. přispět k obhajobě a ochraně podnikatelů proti rozbujelé státní byrokracii a svými náměty, ve
spolupráci s městskými samosprávami ovlivnit pozitivně rozvoj svého regionu.
Ing. Miloš Fürst, Eq. M.
předseda OHK Plzeň-jih

