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Vážení spoluobčané,
léto pomalu končí, děti se rozloučily s prázdninami a čeká je nástup do školy. Mnohé půjdou
do školy poprvé a tak se již nemohou dočkat, ty starší už ví, co je čeká, přesto se těší na své
kamarády, které celé léto neviděly a musí jim sdělit zážitky z prázdnin. Léto bylo velmi
rozmarné. Začátek léta byl ve znamení deštivého počasí, po kterém přišlo období sucha.
Situace byla dokonce tak vážná, že musela obec, jako správce vodovodu, vyhlásit zákaz
zalévání zahrádek a napouštění bazénů vodou z obecního vodovodu. Následovalo vyhlášení
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru hejtmanem Plzeňského kraje, který tím omezil zejména
zakládání ohňů ve volné přírodě, ohňostroje a vypouštění tzv. lampionů štěstí. Připraveni byli
i naši hasiči. Suché období jsme překonali bez větších problémů, a to i zásluhou ukázněnosti
drtivé většiny našich občanů. Respektování zákazů by mělo být samozřejmostí, někdo si však
ani v době mimořádných podmínek jejich porušení neodpustil. Všem občanům, kteří
respektovali nařízení v mimořádném letním období, děkujeme.
V naší obci se o prázdninách konalo
několik kulturních a společenských akcí, které
Vám jen krátce připomenu. TJ Úslavan Ždírec na
svém hřišti v polovině července uspořádal
nohejbalový turnaj trojic, po kterém ve večerních
hodinách zahrála na parketu hudební skupina
BARBUS. Začátkem měsíce srpna zahrála na
parketu hudební skupina VÍLA ANÁLKA.
Konec prázdnin byl ve znamení Dětské
diskotéky. Na Smederově uspořádali členové
Klubu hasičů Smederov také několik úspěšných
akcí. Začátkem července to bylo Dětské
odpoledne, následovala v polovině července Smederovská pouť, při které byla slavena,
v místní kapli zasvěcené Panně Marii Klatovské, Mše svatá. V druhé polovině měsíce srpna
dále uspořádali členové klubu Benátskou noc a na konec prázdnin uspořádali oslavu 10.
výročí založení Klubu hasičů Smederov. Podrobnosti o všech akcí najdete uvnitř novin. Všem
pořadatelům velmi úspěšných akcí za jejich přípravu a provedení děkujeme.
Naše práce se o prázdninách také nezastavila. Hodně starostí nám připravilo počasí.
Měli jsme hlavně strach v období sucha o dodávku vody z obecního vodovodu, kdy se
nepotvrdily obavy z nedostatku podzemní vody. Stav vody na vodárně ve Žďáru jsme
pravidelně kontrolovali několikrát za den. Pokračovala také práce na dokončení rekonstrukce
střechy na obecní budově ve Žďáru, vedle bývalé školy. Rekonstrukce byla začátkem měsíce
července dokončena a zhotovitel nám dílo předal. Podle mého názoru byla rekonstrukce
střechy provedena ve velmi dobré kvalitě. Nyní ještě uvažujeme o opravě fasády, aby bylo
dílo kompletní. Také byla dokončena oprava propustku v Myti, kde došlo k jeho poškození
při povodních v červnu letošního roku. Při povodních také došlo k ucpání kanálové vpusti na
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
13. září 2013 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

Oborách, kterou naši zaměstnanci již také opravili. Další oprava kanálu byla provedena ve
Ždírci, kde došlo k jejímu poškození přejetím těžkou technikou. Větší akcí v poslední době
byla rekonstrukce veřejného osvětlení v Myti, kde probíhá pokládka elektrického vedení. Při
této příležitosti jsme provedli položení vedení na nové veřejné osvětlení. Závěrečná část této
akce nás čeká ve středu 4. září, kdy dojde k přepojení elektrického vedení ze stávajícího na
nové. Po tomto datu zřejmě nějaký čas nebude veřejné osvětlení funkční, neboť nám ještě
firma nedodala nová světla. Jakmile světla dorazí, tak osvětlení zprovozníme. V den
přepojování, tj. 4.9.2013, bude část obce Myť pod tratí, nad tratí a ve směru k Oborám celý
den bez elektrické energie. Konkrétně v době od 7:30 do 17:30 hod. Bez elektřiny bude i
přečerpávací stanice obecního vodovodu v Myti, kterou se pokusíme rozběhnout pomocí
elektrické centrály. Pokud se nám to podaří, tak bude dodávka vody pouze omezena, bude se
dodávat menší množství vody než obvykle. Další rekonstrukcí prošla část veřejného osvětlení
na Smederově ve směru k Rybárně, kde část rekonstrukce provedla firma, která předělávala
elektrické vedení. Po dlouhém jednání došlo k částečné opravě místní komunikace na
Rafandu. Ještě máme v plánu cestu vyspravit z vlastních prostředků, aby zase nějaký čas
sloužila našim občanům. Před opravou silnici zaplavilo bahno z přilehlého kukuřičného pole,
což opravu zkomplikovalo a oddálilo. Silný nános bahna odklidila technika Alimexu a o
dočištění cesty se postarali naši hasiči se svojí technikou. Přitom se ukázalo, jak prozíravé
rozhodnutí zastupitelů obce bylo, když nechali na rekonstruovanou Tatru přidělat trysky,
které jsou určené právě k takové práci. Poděkování patří našim hasičům z SDH Ždírec a
Žďár, kteří ochotně cestu odbahnili. Další oprava cesty byla provedena v části od Smederova
ke hřbitovu, ještě v nejbližších dnech proběhne oprava cesty ve Ždírci od viaduktu a již
zmíněné cesty na Rafandu. V minulých dnech se nám také podařilo přimět původce
ekologické havárie u Fořtovny k uvedení pozemku do původního stavu. Nejprve se zdálo, že
se majiteli firmy do práce nechce, po několika jednáních však změnil názor a pozemek
upravil. Výsledky rozborů půdy potvrdili, že není půda kontaminovaná žádnou ropnou látkou,
a tak by mělo vše být v původním stavu, jako jsme to požadovali.
Práce se v obci udělalo dost a je to také zásluha zaměstnanců obecního úřadu. Obec
zaměstnává na tyto práce jednoho stálého zaměstnance, ostatní čtyři pracovníci jsou
zaměstnaní na dobu určitou. Obec je zaměstnává na základě velmi dobré spolupráce
s Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou v Plzni, kontaktním pracovištěm Plzeň-jih. Osoby
jsou zařazené do Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, který je
spolufinancován ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Úřad práce financuje
veškeré náklady na zaměstnanou osobu. Obec zajišťuje požadovanou administrativu a zasílá
pravidelná hlášení, která jsou podmínkou poskytnutí finančních prostředků. Vzájemná
spolupráce je výhodná pro obě strany, kdy úřad práce zajistí nezaměstnaným občanům práci a
pro obec je práce přínosná v opravě a údržbě obecního majetku. Touto cestou bych chtěl
hlavně upozornit na dobrou spolupráci pracovníků Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště
Plzeň-jih a poděkovat jim za jejich přístup k obcím. Určitě nejsme sami, komu tito pracovníci
pomáhají, ale myslím si, že je potřeba dobrou práci pochválit a zlepšit tak náhled na
„úředníky“, kdy nás téměř každý den média přesvědčují o tom, že jsou všichni úředníci špatní
a zbyteční.
Vraťme se však k další práci obce. Činnost obce směřuje k opravě požární nádrže ve
Žďáru. V současné době jednáme s vlastníkem pozemků pod požární nádrží, kterým je stát,
zastoupený Lesy České republiky, s.p. Máme v úmyslu směnit pozemky pod nádrží za část
vodního toku Přešínského potoka. Nechali jsme udělat Geometrický plán na rozdělení
pozemků a ještě nás čeká legalizace vodního díla, požární nádrže, abychom mohli

v budoucnosti na rekonstrukci nádrže žádat o dotaci. Vyjednávání má svoje úskalí, ale
věříme, že to dobře dopadne. Jako správci obecního vodovodu jsme museli nechat zpracovat
Plán finanční obnovy vodovodu. Ukládá nám to nový zákon a tak jsme předali zpracovateli
potřebné podklady a ten plán zpracoval. Nyní nás ještě čeká schválení plánu na veřejném
zasedání zastupitelů obce. Při pravidelné údržbě zařízení vodárny Žďár jsme opětovně nechali
zprovoznit chlorovací zařízení, které bylo poškozené a neplnilo svůj účel. Zařízení
zprovoznila odborná firma, která zaručuje kvalitní úpravu naší vody. V následujícím období
ještě projednáváme možnost vybudování zpevněné komunikace u dětského hřiště, kde mají
v plánu vlastníci pozemků stavět rodinné domky, a proto bude potřebné vybudovat
příjezdovou komunikaci.
Poslední veřejné zasedání zastupitelů Obce Ždírec se konalo 9.8.2013 ve Ždírecké
hospodě. Účast našich občanů byla dobrá. Na zasedání se projednával mimo jiné prodej
obecních pozemků, navýšení finanční částky na předfinancování opravy střechy na šatnách TJ
Úslavanu Ždírec a IV. úprava rozpočtu obce. Hlavním bodem bylo schválení žádosti o dotaci
z Plzeňského kraje z dotačního titulu „Dotace na havarijní stavy a naléhavé potřeby v roce
2013“ na projekt „Přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice ve Ždírci – I.etapa“ a
zahájení práce na přístavbě a provedení projektu. Byl to důležitý bod k zahájení práce na
projektu přístavby. Rada Plzeňského kraje schválila požadovanou dotaci na naší hasičárnu,
sice v nižší částce, než jsme požadovali, ale akce byla rozdělena do dvou etap. Obec by měla
dostat v první etapě dotaci ve výši 300 tisíc korun. Tyto peníze chceme investovat do zemních
prací, hrubé stavby a střechy. V současné době čekáme na rozhodnutí zastupitelstva
Plzeňského kraje, zda dotaci potvrdí. Přesto, že není znám výsledek, začali jsme s přípravou
investice. Právě probíhá výběrové řízení na zhotovitele, a pokud vše proběhne podle plánu,
tak chceme začít práce ještě v letošním roce. Trochu nás do termínu tlačí i stavební povolení,
které máme platné do konce února příštího roku, takže práce musí začít ještě letos, jinak
budeme muset postoupit další stavebního řízení.
Ještě bych se chtěl krátce zmínit o problematice odpadů a pořádku v obci celkově. Naše
obec má na svoz a nakládání s odpady veřejnou vyhlášku, která je platná již několik let. Ve
vyhlášce je mimo jiné stanoveno, že obec zajišťuje každý týden svoz plastů, které jsou
umístěné v pytlích. Poslední dobou zjišťujeme, že si z našich zaměstnanců někteří občané
udělali svozovou firmu na veškerý odpad. Pokud někdo odloží na veřejné prostranství jiný
odpad, než pytle s plasty, tak se jedná o založení černé skládky a takové jednání může být
řešeno ve správním řízení. Nechceme být na naše občany příliš přísní, je samozřejmě možné
se předem domluvit se zaměstnanci obce, pokud někdo nemá prostředky na odvezení odpadu,
že mu odpad odvezou, ale nemůže se to stát pravidlem. To by nedělali nic jiného, to snad
každý pochopí. Plasty se sváží v pondělí v dopoledních hodinách, proto nechápeme další věc,
že se pytel s odpadem objeví na místě k tomu určeném v úterý odpoledne. Co dodat. Je škoda,
že musíme řešit takové věci, které se týkají neukázněnosti několika jedinců. Je věcí nás všech,
aby byla naše obec upravená a dobře se nám zde žilo. Občané, kterých se kritika týká, si jistě
uvědomí, že udržování pořádku v obci pro ně neznamená zas tak velkou námahu a budou
dodržovat pravidla jako ostatní. Udržování pořádku souvisí i s hospodařením obce, daří se
nám třídit odpad, čímž šetříme naše peníze, které můžeme investovat jinak. S naším
hospodařením pravidelně seznamujeme naše občany na veřejných zasedáních a na
internetových stránkách, kde je zveřejněn rozpočet obce, změny rozpočtu a rozbory
hospodaření obce za určitá období. Pokud by měl někdo z občanů zájem o podrobný rozbor
položek obecní pokladny, tak nás může v pracovní době navštívit a rádi mu rozpočet a rozbor
hospodaření ukážeme. Nemáme co skrývat a zveřejňování hospodaření obce jsme si také dali

za jeden z hlavních bodů naší činnosti ve směru k našim občanům. Budeme rádi, pokud si o
některých věcech pohovoříme na veřejném zasedání, které se bude konat v pátek 13. září
2013 ve Ždírecké hospodě.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce

Slovo opozice
Senát parlamentu České republiky bude projednávat návrh zákona , který má dát
možnost přispívat do obecních novin těm zastupitelům , kteří jsou v opozici vůči
vítězům komunálních voleb. Já tak činím bez podpory zákona, stejně jako na začátku
volebního období . Ostatně Naše Listy jsou vydávány za peníze z obecní pokladny a
tak do nich může psát každý . Navíc Naše Listy již 2 x nevyšly prý kvůli tomu , že
není o čem psát a tak jsem slíbil , že pošlu příspěvek . Své názory jsem dával v drtivé
většině na papír , ať si to každý , pokud chce v klidu přečte a porovná s diskusí na
veřejnosti . Nyní ve 3/4 našeho volebního období se projednávala velká investice a to
do opravy stávající hasičárny ve Ždírci a dále její přístavby pro druhé vozidlo hasičů ,
neboť nyní stojí 2 auta za sebou v jedné garáži . První stojí většinou TATRA , která
vyjíždí častěji a při ostrém výjezdu jedou obě auta najednou . Investice 2.300.000,- Kč
do této akce je dost velká na to , aby o ní věděla široká veřejnost .
Pan starosta mluví o dotaci na tuto akci . Pokud dostaneme méně než polovinu dotace
z celkového rozpočtu tohoto projektu , potom si zatížíme obecní pokladnu tak , že
nemusí být na jiné potřebné investice . Dotace má být prostřednictvím Plzeňského kraje
z Programu dotací na havarijní stavy a naléhavé potřeby . Ale dosud nejsou zveřejněny
podmínky pro čerpání tohoto programu na r. 2013 , stále jsou známy jen údaje za r.
2012. Členy kandidátky pana starosty , tento fakt příliš nezajímal . Pokud to pan
starosta vyjednával osobně a dal na příslib úředníků či zastupitelů kraje , dotace je
možná , ale její skutečnou výši budeme znát až po podpisu ze strany kraje .Z důvodu
opatrnosti , protože jsou na politické scéně nyní nové volby do Poslanecké sněmovny
a nevíme kdy i Plzeňský kraj dostane peníze , navrhovali zastupitelé za naši kandidátku
použití dotace , nejdříve na opravu stávající hasičárny a poté až bude dostatek peněz
z dotace , na přístavbu stávající hasičárny . Minulé volební období se odhlasoval
projekt nové hasičárny u Ždírecké hospody jako součást letitéto projektu na přístavbu
společenského sálu a dalšího zázemí o kterém snili předchozí zastupitelé obce už od
počátku výstavby Ždírecké hospody v r. 1977 . Tento projekt měl šanci na dotaci z
Evropské unie , kde bychom získali 80% dotace a 20% by šlo z obecní pokladny . Po
volbách na podzim 2010 však nový pan starosta označil tento projekt jako nereálný
a začal se věnovat verzi opravy stávající hasičárny , která se projednávala na veřejném
jednání 9.srpna 2013. Pokud se většina zastupitelů rozhodla nyní při konečném
hlasování pro úpravy stávající hasičárny , tak to tak bude , ale neměla by se přehlížet
diskuse o postupu této stavby .
Vlastimil Vrátník, zastupitel obce Ždírec

Reakce na článek zastupitele pana Vlastimila Vrátníka
Po přečtení článku zastupitele pana Vlastimila Vrátníka jsem uvažoval o tom, zda na
takové argumenty reagovat. Nakonec jsem zjistil, že musím. Je to ze dvou důvodů. Zaprvé se
musím trochu omluvit našim občanům za to, že se mezi zastupiteli naší malé obce používá
termín „opozice“. Jen doufám a i to tak cítím, že to není názor ostatních zastupitelů. Zadruhé
musím vysvětlit některé výroky, o kterých by se dalo říci že nejsou úplně pravdivé. Nejprve
se vyjádřím k úvodu článku, kde se píše, že Senát parlamentu ČR bude projednávat návrh

zákona, který má dát možnost přispívat do obecních novin těm zastupitelům, kteří jsou
v opozici vůči vítězům komunálních voleb. Nikdy jsem o takovém návrhu neslyšel a bylo by
to také asi nesmysl. Každý má právo do novin napsat svůj názor, pokud tím neporuší obecně
závazné právní normy a nikdo, nikdy, nikomu v tom nebránil. Proč by měl někdo vymýšlet
takový nesmyslný zákon? Další věcí je jednání okolo dotace na přístavbu hasičské zbrojnice
ve Ždírci. Jistě všichni zastupitelé i občané by přivítali výraznou dotaci na tuto akci. Musíme
však pracovat s tím co máme a s tím, co nám kdo dá. Sami hasiči se přiklání k variantě
přístavby a rekonstrukce stávající hasičské zbrojnice. Jejich stanovisko jsem osobně vyslechl
na schůzi výboru SDH a zásahové jednotky v pátek 23.8.2013. Projekt na novou hasičskou
zbrojnici vedle Ždírecké hospody neexistuje a existuje pouze projekt na Multifunkční dům,
který obsahuje i hasičskou zbrojnici. Na uvedený projekt byl stanoven rozpočet ke dni
12.10.2009 v celkové výši (s DPH 19 %) 26 372 270,- Kč. Při zvýšení DPH na 21 % by činil
rozpočet na výstavbu Multifunkčního domu 26 815 500,- Kč. Současně existuje finanční
analýza ze dne 3. srpna 2010, která byla zpracována na základě žádosti předešlého starosty
pana Vlastimila Vrátníka analytičkou České spořitelny, a.s., kde je jednoznačný závěr, že cit.:
„Maximální možná výše úvěru pro obec Ždírec je na hranici 3 – 4 mil. Kč se splatností
minimálně 10 let. Úvěr ve výši 12 mil. Kč, který by byl nutný na dofinancování vlastních
zdrojů na multifunkční dům, není návratný. Zajištění nemá na poskytnutí úvěru vliv,
podstatná je finanční návratnost.“ Analýza počítala i se splacením úvěru v roce 2013, který
obec splácela na místní komunikaci v Myti. Po splacení úvěru v roce 2013 by nastala dle
analytičky následující situace cit.: „Od roku 2013 je volných cca 0,5 mil. Kč na splácení
nového úvěru. Tím bychom však zcela odčerpali prostředky na další investice v obci“. To byl
jeden z důvodů, proč se většina zastupitelů a hasičů přiklonila k řešení současné krizové
situace hasičské zbrojnice její přístavbou a rekonstrukcí. K uvedenému závěru jsme došli
společně po zvážení všech pro a proti, nehledě na to, že jsme nenašli na projekt
Multifunkčního domu žádnou dotaci, kde by nám někdo dal 80 % vynaložených nákladů. Jak
ostatně vyplývá z analýzy, ani to by nám nestačilo, protože chybějících 20% z částky
26 815 500,- Kč je 5 363 100,- Kč a to by nám banka nepůjčila. Na osobní invektivy vůči mé
osobě nebudu reagovat, nechtěl bych pokračovat v takové komunikaci přes obecní noviny.
Myslím si, že by výměna názorů měla probíhat na jednáních zastupitelů a ne v novinách.
Věřím, že by se to někomu líbilo, ale většinu našich slušných občanů bychom tím určitě
otrávili. Přece nebudeme jako Parlament ČR, kde jsou osobní útoky na denním pořádku a pak
se zjistí, že kdo nejvíce křičí, nemá čisté svědomí. Já osobně si myslím, že to není důstojné
takto se vyjadřovat na veřejnosti. Chceme být přece příkladem ostatním lidem a chovat se
k sobě slušně.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce
VE SMEDEROVĚ TO ŽIJE

Dne 5.7.2013 se konalo na hřišti u hasičské zbrojnice
tradiční dětské odpoledne. Akce se zúčastnilo 30 dětí
spolu s rodiči. Pro děti bylo připraveno mnoho
zajímavých soutěží, za které je čekala odměna a
návštěva u paní Janské, které tímto děkujeme za
předvedení výcviku psů. Následovalo opékání
špekáčků a místní ženy překvapily s taneční sestavou.
Volná zábava pro děti i dospělé se protáhla do
nočních hodin.

Dne 14.7.2013 proběhla poutní mše ve Smederově na návsi u kapličky za účasti faráře P.
Marka z Blovic. Po skončení mše se všichni návštěvníci přesunuli do místní hasičské
klubovny, kde bylo pro všechny připraveno bohaté pohoštění. Vlastimil Vrátník připravil
výstavu fotografií.
Dne 24.8.2013 se konala tradiční Benátská
noc, která překvapila hojnou účastí občanů
místních i z okolních obcí a bohatým
programem. Místní ženy ozdobily hasičskou
nádrž, která se po setmění rozzářila lampiony
a malým ohňostrojem. K tanci a poslechu
hrála skupina DUO MAMBO. Poděkování
patří obsluze, sponzorům a všem, kteří na této
velice vydařené akci pomáhali.
Dne 31.8.2013 jsme zakončili prázdniny
oslavou 10. výročí založení hasičského klubu. Opět jako před deseti lety vyhrávala
UNGROVANKA, Vlastimil Vrátník promítl krátký film, paní Dana Pondělíková poskytla k
prohlídce několik albumů z akcí, které proběhly v minulých letech. Alena Škardová připravila
sladké překvapení v podobě již zmíněné desítky s ohňostrojem. Do další desítky přejeme
spoustu vydařených akcí a mnoho spokojených návštěvníků nejen ze Smederova, Žďáru,
Ždírce-Myti i blízkého okolí.
Foto a text zaslali manželé Pondělíkovi ze Smederova.

Zpráva Českého svazu žen
Na závěr letních prázdnin uspořádal ČSŽ již podruhé autobusový zájezd na výstavu květin a
zahradních doplňků do jihočeských Čimelic. Počasí nám přálo po všech stránkách, v autobusu
zůstalo jen pár neobsazených sedadel, nálada účastníků dobrá a cesta s příjemným řidičem
mohla začít.
Výstava byla opět špičková a nabídka květin, stromků, keřů, sazenic i cibulovin nepřeberná.
A tak jsme prohlíželi, vybírali a hlavně nakupovali a nakupovali. Nedílnou součástí výstavy
byla i návštěva zámeckého parku, stánků s občerstvením a několika desítek dalších stánků se
zbožím všeho druhu. Kdo chtěl, poseděl chvíli u piva a živé hudby. A kdo nechtěl, mohl
vyrazit do města do cukrárny, kavárny či restaurace.
Věříme, že se zájezd líbil všem zúčastněným a děkujeme za Váš zájem.
Za ČSŽ - M. Kolevová

Oznámení
Od 9. září přijímám objednávky na brambory k uskladnění a brambory krmné. Na krmné
brambory si přineste pytle.
Stanislav Ungr, tel. 724 079 329

Zprávy z TJ Úslavan Ždírec.
Prázdniny a s nimi i teplé dny již skončily a rozbíhají se podzimní části jak v házené tak
v nohejbale. V červenci a srpnu jsme zorganizovali nohejbalový turnaj, dvě taneční zábavy a
na závěr prázdnin i Dětskou diskotéku. Všechny akce se setkali s velmi dobrou účastí. Na
Dětské diskotéce nejvíce zaujala „židličkovaná“, kterou si s chutí zahráli i rodiče. Celé
odpoledne se neslo v duchu modrobílé barvy a nejlepší dětské modrobílé nápady byly náležitě
oceněny.

V neděli 1. 9. sehráli házenkáři první zápas na půdě
Dobříva a po dobrém výkonu prohráli o jediný gól
16:17. Další zápasy sehrají naši házenkáři na hřišti
TJ Úslavanu Ždírec v sobotu 7.9.2013 od 16.00
hodin s družstvem Blovice B, v neděli 15.9.2013 od
16.00 hodin s družstvem Chudenic a v neděli
29.9.2013 od 16.00 hodin s družstvem Hromnic.
Přijďte
je
všichni
podpořit
svými hlasivkami. Nohejbalisté začínají hrát v pátek
6.9.2013 v Kasejovicích.
Před prázdninami jsme úspěšně požádali o dotaci na
opravu střechy na šatnách a nákup časomíry, ale museli
jsme kvůli chybějící adrese požádat ještě na
ministerstvo o změnu stanov. Nyní tedy čekáme na
odezvu, abychom mohli začít realizovat opravy.
Jan Havel, předseda TJ Úslavan 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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DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda
Klub hasičů Smederov

20.9.2013 – 19.00 – Rybáři – výborová schůze
28.9.2013 – Posvícenská zábava – pořádá MS Chejlava
27.9.2013 – Posvícenské posezení

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
6.9.-31.10 – Bigbít na jižním Plzeňsku
do 29.9. – Akvizice 2012
do 29.9. – Jan Sládek 20

1.9. – 13.00 – Hasiči dětem – hasičská zbrojnice
7.-8.9. – Blovická pouť – náměstí
24.9. – 19.00 – Zdeněk Troška – Nebe v hubě – lidový
dům

Spálené Poříčí:

8.9. – Pohádkový les skřítka Fabiána – akce pro děti
10.9. – 18.00 – Relikviář pro každého – zámek
13.9. – 19.00 – Lidová muzika z Chrástu – zámek
13.9. – 20.00 – ODYSSEA – Music Sklep
14.9. – Orientační cyklozávod – Sokolovna
14.9. – 8.00-12.00 – Bleší trh – u mlýnského kola
14.-15.9. – Historický víkend se Salomenou
15.9. – 10.00-17.00 – Městská slavnost
14.-16.9 – Hobby 2013 – výstava
20.9. – 20.00 – CODA – Music Sklep
27.9. – 19.00 – Tančírna – Sokolovna

Nepomuk

21.9. – 8.00-12.00 – Farmářský trh

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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