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Vážení spoluobčané,
polovina roku uběhla jako voda a dokonce nám na začátku léta skončila i zima. Jara jsme si moc
neužili, špatné počasí střídalo ještě horší. Tráva nám roste rychleji a tak jsme se pustili do nerovného
boje o udržení travnatých ploch v únosné míře. Jsem rádi, že nám pomáhají i někteří občané, kteří si
nezištně upravují travnaté plochy v okolí svého bydliště. Je to každého vizitka, nemusíte se ptát, kdo
v domě bydlí, stačí se podívat na okolí jeho domu. Děkuji těm spoluobčanům, kteří nám v boji s
trávou pomáhají přesto, že je jim stejně jako nám jasné, že nemůžeme vyhrát, jen se pokoušíme o
remízu. Veselejší zpráva pro naše občany a zejména pro děti je, že skončil školní rok a mají před
sebou dva měsíce zasloužených prázdnin. Nám se podařilo dokonce uspořádat dětský den, který
jsme spojili s oslavou ukončení školního roku. Termín uspořádání oslavy jsme museli pro nepřízeň
počasí dvakrát odložit. Zástupci pořádajících složek se několikrát sešli a po druhém odložení oslavy
jsme se všichni shodli na tom, že třetí termín oslavy bude konečný bez ohledu na počasí. Dnes
můžeme říci, že to bylo rozhodnutí správné a Dětský den, který se konal v sobotu 29.6.2013, se opět
vydařil. Počasí vydrželo a děti se dobře bavily. Hlavní cíl oslavy byl tedy splněn. Podrobnosti se
dočtete uvnitř listů, jen bych chtěl touto cestou poděkovat všem pořadatelům Dětského dne, a to
Českému svazu žen Ždírec, Tělovýchovné jednotě Úslavan Ždírec, Sboru dobrovolných hasičů
Ždírec a Žďár, Místní organizaci Českého rybářského svazu Ždírec, Mysliveckému sdružení
Chejlava a zaměstnancům Obecního úřadu Ždírec. Připravili jste dětem krásné odpoledne v našem
sportovním areálu. Také bych chtěl poděkovat členům Klub vojenské historie Tommy & Yankee o.s.
Plzeň, kteří ukázali našim dětem a dospělým vojenskou historickou výzbroj a výstroj. Největší
atrakcí pro děti byla jízda vojenským historickým Jeepem při řece Úslavě. Fotky z akce jsou
zveřejněné
na
Internetových
stránkách
obce:
http://www.obec-zdirec.cz/fotogalerieobce/fotogalerie/detsky-den-2013/.
Veřejné zasedání zastupitelů obce se konalo 14.6.2013 ve Ždírecké hospodě. Účast našich
občanů byla slabší, přesto se projednávaly otázky týkající se nás všech a dalšího rozvoje obce.
Projednávaly se připravené projekty k realizaci, kde se čeká na přidělení dotací. V současné době je
výsledek nerozhodný 50 na 50, neboť dotaci na opravu střechy na hřišti JT Úslavanu Ždírec ve výši
190 tis. Kč od SZIF jsme dostali, ale nedostali jsme dotaci na opravu cesty na Smederově od
Plzeňského kraje, z důvodu nedostatku finančních prostředků. Otázkou je, co dál s neutěšeným
stavem cesty, kterou jsme chtěli v letošním roce opravit. Jsou dvě varianty, které v současné době
zastupitelé zvažují. Pustit se do opravy zcela z vlastních zdrojů, nebo nechat vypracovat větší projekt
spojený s rekonstrukcí kanalizace, na který by bylo možné čerpat dotace z Evropských fondů. U této
varianty je velké riziko, že nebude na vypracovaný projekt vypsán dotační titul a nám zůstane
popsaný papír, který nebude zadarmo a rozbitá cesta. Rozhodnutí tedy není nijak jednoduché a
budeme rádi, když se do diskuse zapojí široká veřejnost. Proto se veřejná zasedání dělají, abychom
dali hlavy dohromady a dali se správným směrem. Pokud to necháte jen na zastupitelích, pak
nenadávejte, že rozhodli špatně. O dotaci na přístavbu hasičské zbrojnice zatím rozhodnuto nebylo.
Nyní nás tedy čeká příprava projektu na opravu střechy, se kterým pomáháme tělovýchovné jednotě.
Obec musí projekt předfinancovat a po jeho realizaci a schválení se nám peníze z fondů vrátí. Je to
určitě správné rozhodnutí, že obec podporuje opravu našeho sportovního areálu, který je dobrým
zázemím pro pořádání řady kulturních a společenských akcí, což opět potvrdila účast na Dětském
dnu v letošním roce. Obec na financování opravy použije finanční prostředky, které jí byly
převedeny z výtěžku loterií a výherního hracího přístroje. Nikdo další v současné době sportovní
aktivity v obcích nepodporuje, je to na nás. Stát na podporu tělovýchovy a sportu peníze nemá.

Některých našich občanů se dotýká i změna jízdního řádu ČD, které se právě v těchto dnech
připravuje. Na obecní úřad byl zaslán od Českých drah návrh jízdního řádu, který jsme zveřejnili na
Internetových stránkách obce: http://www.obec-zdirec.cz/novinky/?ftshow=338#news338. Kdo má
zájem se s návrhem seznámit, tak má možnost a zároveň má možnost vznesení připomínek, které
může zaslat přímo na adresu, kterou najde u návrhu jízdního řádu. Také jsme v poslední době
zjišťovali, kdo zajišťuje údržbu nádraží ČD, neboť se nám zdá, že poněkud zarostlo. Pátrání po
odpovědné osobě připomínalo pohádku o kohoutkovi a slepičce. První telefonát byl na železniční
stanici, kde nám bylo sděleno, že se jim stav nástupiště také nelíbí, ale že nemohou prostor upravit,
neboť sekání trávy a úpravu okolo nádraží vyhrála ve výběrovém řízení firma, která nestíhá. Byli
jsme odkázáni na dalšího pracovníka, který by mohl vědět více. Při nastínění problému tomuto
pracovníkovi jsme byli odkázáni na třetí osobu, neboť uvedený pracovník je od jiné firmy a spravuje
nádraží od budovy vpravo, problém je však vlevo. Další osoba přiznala, že jí problém také trápí, že
zajišťuje úpravu nádraží od budovy vpravo i vlevo, ale potvrdila, že nemůže nic dělat, že to musí
udělat vítěz výběrového řízení, který však nestíhá. Jméno firmy, která nestíhá, jsme se nedozvěděli,
údajně je to řízené z Prahy. Tím se kruh uzavřel a nástupiště je stále zarostlé. Snažíme se zamést si
před vlastním prahem, ale někdy se musíme podívat i před práh někoho druhého. V systému práce
Českých drah se podle našeho názoru nemůže v dnešní době nikdo vyznat (k tomuto závěru jsme
došli po několika telefonátech se zaměstnanci ČD). Zaměstnanci používají zkratky, které jsme si
sice nechali vysvětlit, ale stejně si je nepamatujeme, není to ani podstatné. Důležité je to, že
výběrové řízení na sečení trávy na nástupištích vyhrála pravděpodobně ta nejlepší firma, přesto jsou
nástupiště údajně v celém kraji zarostlá. Otázku nechám otevřenou, v minulosti nástupiště v rámci
své činnosti posekali zaměstnanci Českých drah a bez výběrového řízení a pravděpodobně i za
daleko nižší náklady. Bylo to však správné? Nenecháme se odradit prvním neúspěchem při hledání
firmy, budeme dále pátrat. O výsledku pátrání Vás budeme informovat. Jinak se nenecháme otrávit a
hlavně si musíme užít nastupujícího léta k odpočinku a nabrání sil do další práce. Do konce roku nás
čeká ještě řada úkolů, které chceme splnit. Další termín veřejného zasedání je zatím nejistý, pokud
bude potřeba řešit naléhavé úkoly, sejdeme se ještě v červenci, pokud tomu tak nebude, tak další
termín veřejného zasedání zastupitelů obce máme naplánovaný na pátek 9. srpna 2013 od 19,30 hod.
ve Ždírecké hospodě. O termínu zasedání Vás budeme včas informovat obvyklým způsobem.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce
Oznámení
Od středy 10. července přijímám objednávky na rané brambory a to do neděle 21. července.
Od čtvrtka 1. srpna přijímám objednávky na pšenici a ječmen. Nezapomeňte na pytle s cedulkou se
jménem a množstvím obilí. Objednávka končí v neděli 25. srpna. Kdo si v tomto termínu neobjedná,
pak již bude pozdě!
Od 9. září přijímám objednávky na brambory k uskladnění a brambory krmné. Na krmné brambory
si přineste pytle.
Stanislav Ungr, tel. 724 079 329
Poutní slavnost ve Smederově
V neděli dne 14. července 2013 proběhne ve Smederově tradiční
poutní slavnost. Mše svatá bude slavena v místní kapli zasvěcené
Panně Marii Klatovské v v 1145 hodin. Ve Žďáru tuto neděli Mše
svatá nebude.
Pouťová zábava v Louňové
V sobotu dne 27.7.2013 se pořádá Pouťová zábava v hospodě v Louňové. K tanci a poslechu zahraje
Ungrovanka, začátek akce je ve 20.00 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

Dlouhodobě pronajmu velmi hezký zrekonstruovaný rodinný domek v obci Ždírec 5+KO s garáží a
zahradou.Za rozumnou cenu. Více informací na telefonním čísle. 732712233 Růžičková.
Zprávy Českého svazu žen - "Dětský den nebo závěr školního roku?"
Obojí pojmenování soboty 29. června 2013 je správné. O téměř měsíční posunutí oslav Dětského
dne se postaralo letošní nepříznivé počasí, ale konec
dobrý - všechno dobré.
Český svaz žen ve Ždírci, jakožto hlavní pořadatel, ve
spolupráci se všemi dalšími organizátory (Sbor
dobrovolných hasičů Ždírec, TJ Úslavan Ždírec, Český
rybářský svaz Ždírec, Myslivecké sdružení Chejlava a v
neposlední řadě také Obecní úřad ve Ždírci) připravil
pro děti bohatý a pestrý program na celé sobotní
odpoledne. Na děti čekaly nejrůznější hry a soutěže,
setkání s pohádkovými bytostmi z nejrůznějších českých
pohádek,
výlov
rybiček z kádí, střelba ze vzduchovek na cíl, hasičský
útok s vodou na cíl a nechyběla ani nastříkaná hora
pěny pro ty nebojácné. Novinkou letošního dne dětí
byla skupina příznivců vojenských historických
vozidel, zbraní a příslušného vybavení z Klubu
vojenské
historie
Tommy
&
Yankee
o.s.,
Plzeň, kteří ochotně dětem všechno ukázali a
předvedli a navíc je ještě vozili ve svém džípu po
přilehlých loukách. Nadšení dětí neznalo mezí!
Za všechny soutěže následovala nějaká odměna, ať už
v podobě hraček či sladkostí a různých suvenýrů. K
velké spokojenosti všech se na hřišti TJ Úslavanu
sešlo přes 50 dětí a minimálně dvojnásobek
doprovázejících.
Závěr celého slavnostního odpoledne byl tradičně ve
znamení táboráku a opékání špekáčků. Počasí tentokrát
nezklamalo, a tak si všichni poslední sobotu před
prázdninami náležitě užili.
Děkujeme všem za hojnou účast a těšíme se na
shledanou na některé z našich dalších podzimních akcí.
Znovu připomínáme, že ČSŽ pořádá autobusový zájezd
na zahradnickou a zahrádkářskou výstavu do Čimelic,
který se uskuteční v pátek dne 23. srpna 2013. Odjezd
autobusu předpokládáme v 7.oo hod. od autobusové
zastávky ve Ždírci (u statku). Zájemci se mohou hlásit u pí Kolevové - tel.číslo: 734 226 137; záloha
se vybírá ve výši 200,- Kč. Minulý zájezd byl velice úspěšný, takže neváhejte a přihlaste se včas.
Za ČSŽ - M. Kolevová

Zprávy SDH Ždírec
Dne 22.6.2013 se konala ve Vlčicích soutěž dobrovolných hasičů Blovického okrsku, které se
zúčastnilo 8 družstev mužů a 2 družstva žen. Soutěž se skládala ze dvou štafet a jednoho požárního
útoku. Proti předchozím rokům byla upravena
pravidla pro mužskou část soutěžících. Bylo
zrušeno tzv. losování čísel a pozic před požárním
útokem a mužstva si tak mohla pozice jednotlivých
soutěžících určit sama.
Do soutěže žen se přihlásila pouze dvě
družstva a to Ždírce a Vlčic. Naše ženy obsadily
celkově 1. místo a svým výkonem se kvalifikovaly
na Okresní kolo, které se uskuteční dne 7.9.2013
v Sedlišti.
Družstvo našich mužů obsadilo
celkově
3. místo a má rovněž možnost postupu
na okresní kolo. Lepší než naši muži bylo jen
družstvo Hradišťské Lhotky a na prvním místě
družstvo Štítova A. Obě naše družstva dosáhla takto pěkných výsledků, i když někteří jejich členové
soutěžili vůbec poprvé. Po ukončení soutěže proto došlo i tradiční koupání nováčků v kádi, které
snad všichni přežili bez újmy na zdraví. Na soutěži byla řádně prověřena technika, na které se
objevilo několik drobných šrámů, které budeme muset odstranit. Závěrem k této úspěšné soutěži jen
dodat, že děkujeme všem našim soutěžícím za vzornou a příkladnou reprezentaci nejen SDH Ždírec,
ale i celé obce Ždírec. Poděkování patří i těm, kteří věnovali svůj čas přípravě a organizaci družstev.
Budeme doufat, že obě družstva opět natrénují a na Okresní soutěži se neztratí. Fotografie ze soutěže
jsou uveřejněné na stránkách sdhzdirec.estraníky.cz. Všem za příkladnou reprezentaci děkuji a ještě
jednou gratuluji.
Dne 29.6.2013 bylo naše SDH jedním z organizátorů dětského dne, který se konal na hřišti TJ
Úslavan Ždírec. K této akci jsme přispěli
ukázkou techniky a zajištěním závěrečné tečky
v podobě oblíbené pěny. Foto z našeho stánku
naleznete rovněž na našich internetových
stránkách. Poděkování za pořádání této akce patří
všem zúčastněným složkám a obecnímu úřadu.
Naši členové se této akce účastnili bohužel jen ve
velmi omezeném počtu, a proto považuji za
nutné poděkovat za SDH Ždírec především
manželům Petře a Pavlovi Řežábkovým.
Dne 4.7.2013 se od 20.00 hodin koná ve Ždírecké hospodě členská schůze SDH Ždírec. Od
19.30 hodin a po ukončení schůze bude vybírán poplatek za zájezd na Moravu. Srdečně jsou zváni
všichni členové, členky a účastnící zájezdu.
Ladislav Vrátník, starosta sboru SDH Ždírec

Občané naší obce sběrem a recyklací elektrospotřebičů výrazně pomáhají chránit
životní prostředí
V naší obci je již několik let možné ekologicky třídit elektroodpad. Jeho sběr a následnou recyklaci zajišťuje
společnost ASEKOL, která nám dále poskytuje přesné informace o tom, kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody jsme díky zodpovědnému třídění ušetřili a pomohli tak životnímu prostředí. Dále
z těchto údajů můžeme spočítat, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného
odpadu. Tzv. LCA analýza vycházela z dat o sesbíraném množství televizí, monitorů a drobného
elektrozařízení.
Díky zpětnému odběru a následné recyklaci elektra je možné výrazně přispět k řešení problémů se zásobami
přírodních zdrojů, jako je například voda nebo ropa. Už zpětný odběr a recyklace 100 mobilních telefonů
uspoří elektrickou energii za více než 2 200 korun nebo ropu potřebnou pro ujetí 417 km automobilem.
Získávání druhotných surovin recyklací je navíc pro životní prostředí mnohem šetrnější, než těžba
primárních surovin přímo ze Země.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském
roce vytřídili 33 televizí, 82 monitorů a 753 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 35,69 MWh
elektřiny, 1.634,85 litrů ropy, 159,81 m3 vody a 1,48 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 8,03 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 31,51 tun.
Důkladná analýza společnosti ASEKOL posuzovala systém zpětného odběru televizorů, počítačových
monitorů a drobných spotřebičů, jako jsou např. mobily, notebooky nebo tiskárny. Společnost hodnotila,
jaké byly dopady jejich sběru, dopravy a ekologického zpracování či likvidace na životní prostředí.
Následné výsledky studie byly prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a
produkce odpadu.
Celkové výsledky za rok 2012 jsou opravdu impozantní. Díky sběru a recyklaci elektra se společnosti
ASEKOL jen v loňském roce v České republice podařilo ušetřit více než 9 milionů litrů ropy, které mají
v současnosti hodnotu přes 123 milionů korun, nebo skoro 198 tisíc MWh elektřiny, což je spotřeba celé
České republiky za více než jeden den. Ušetřená ropa by pro změnu vystačila na 3 225 cest kolem rovníku
automobilem s běžnou spotřebou. A na tom všem mají zásluhu ti, kteří si dají tu práci a zodpovědně třídí
odpad, čímž velkou měrou pomáhají chránit naše životní prostředí.
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Dne 23.5.2013 se narodil manželům
Lucii a Jaroslavovi Nygrýnovým
ze Žďáru syn Adam.
Vítáme Adámka do života
a přejeme jen to nejlepší!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_________________________________________________________________________________________________________

Svatba
dne 4.5.2013 uzavřeli manželství
nevěsta Michaela Motlíková, Smederov & ženich Jindřich Kučera, Smederov

Přejeme tomuto páru hodně štěstí na společné cestě životem!
DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda
Hřiště TJ Úslavan Ždírec

Klub hasičů Smederov

4.7.2013 – 20.00 – SDH Ždírec – členská schůze
16.8.2013 – 19.00 – Rybáři – výborová schůze
20.7.2013 – Turnaj v nohejbalu
20.7.2013 – 20.00 – BARBUS
10.8.2013 – 20.00 – VÍLA ANÁLKA
31.8.2013 – Ukončení prázdnin - Dětské DISCO
24.8.2013 – Benátská noc a oslava 10. výročí oetvření klubu SDH – Duo Mambo

Podrobný rozpis kulturních a sportovních akcí v Obci Ždírec na celý rok 2013 naleznete na www.obec-zdirec.cz

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Hradiště 1 (tel. 371 522 208)
Výstavy: Muzeum otevřeno: úterý - neděle 10-17 hod.
do 31.12. – Jak si kdo ustele, Velké prádlo našich
babiček
do 30.6. – Kouzlo? Ne. Holografie
do 31.7. – Z tvorby Josefa Matějky
so 31.8. – Expedice středověk
do 29.9. – Akvizice 2012

Kramolín

5.7. – 11.00 – Festival dechových hudeb – krytý
parket - závodiště

Spálené Poříčí:

28.-30.6. – Basinfirefest – rockový festival
13.7. – 16.00 – Folkový minifestival – zámek
20.7. – 20.00 – Zámecké discohrátky

Nepomuk

13.7. – 11.00 – Pivní slavnosti
27.7. – 8.00-12.00 – Farmářský trh
27.-28.7. – Nepomucký trojúhelník

Louňová – hospoda

27.7. – 20.00 – Ungrovanka – pouťová zábava

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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