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LEDEN 2012

Vážení spoluobčané,
konec prvního měsíce letošního roku nám ukazuje pravou tvář zimy. Je sice bez sněhu, ale mrazivé počasí
nás přesvědčuje o tom, že nejsme všichni dobře připraveni na mráz. V současné době je to zejména zkouška
motoristů a jejich vozidel, kterým se nechce po ránu v mrazu se slabou baterií nastartovat. Zima však již
nepotrvá dlouho a můžeme se těšit na lepší počasí, které nám přinese silnější sluníčko.
Leden letošního roku nebyl tak pestrý na kulturní a sportovní události. Byl to takový odpočinek po
závěru loňského roku, který byl naopak velmi bohatý na společenské akce v obci. Koncem měsíce ledna se
konala Výroční členská schůze TJ Úslavanu Ždírec. Sportovci vyhodnotili uplynulou sezonu jako dobrou.
Všichni se shodli na tom, že není tak důležité, na jakých místech v tabulce se jednotlivá družstva umístila,
ale je podstatné, že se v naší obci udržují v dnešní době tradiční sporty Česká házená a dnes již rovněž
tradiční nohejbal. Dalším sportovním oddílem TJ Úslavanu Ždírec jsou hokejbalisté HBC TROSKY Lhotka.
Po vyhodnocení své činnosti sportovci ocenili při příležitosti životních jubileí své dlouholeté členy. Závěr
jednání patřil plánu činnosti na příští období, který bude opět bohatý jak na sportovní, tak na kulturní akce.
Starosta obce všem přítomným poděkoval za jejich práci a popřál sportovcům mnoho osobních a
sportovních úspěchů. Po skončení schůze k tanci a poslechu zahrála hudební skupina DUO Ondruškovi.
Poslední den v měsíci nás navštívila paní Mgr. Vendula Hnojská, pracovnice Muzea jižního Plzeňska
v Blovicích, která nám přišla vyprávět o mlýnech na řece Úslavě a na jejích přítocích. Podrobnosti najdete
uvnitř našich novin, jen si dovolím za sebe říci, že to byla velmi zajímavá beseda, které se zúčastnilo cca 30
našich občanů.
Oproti poměrně klidnému lednovému společenskému životu bylo rušno na obecním úřadu.
Připravovali jsme podklady pro podání žádostí o dotace a členové stavebního výboru usilovně pracovali na
územním plánu. Podařilo se nám zpracovat a odeslat žádosti o dotace na rekonstrukci obecní budovy čp. 28
v obci Žďár u staré školy a dotaci na technické zhodnocení hasičské T 148 CAS 32. Ještě máme „ve hře“
dotaci na vodovod a kanalizaci u dětského hřiště. Tam zatím nemáme potvrzeno, zde dotaci získáme. Nyní
budeme pracovat na získání dotace na přístavbu hasičárny, kde v současné době probíhá spojené územní a
stavební řízení u Odboru stavebního a dopravního MěÚ Blovice.
Veřejné zasedání zastupitelů obce se konalo ve Ždírecké hospodě dne 13.1.2012. Hlavním bodem
bylo schválení rozpočtu obce na letošní rok, rozpočet byl schválen jako vyrovnaný. Dále zastupitelé
schválili návrhy na podání žádostí o dotace a příspěvek SDH Žďár na zakoupení nových hadic. V diskusi
bylo hlavním bodem poškození místních komunikací v Myti a ve Žďáru vlivem svážení dřeva po jeho těžbě
v lese. Na závěr diskuse se zastupitelé dohodli, že oslovíme LČR Klatovy a firmu, která prováděla svoz
dřeva a budeme jednat o možnosti přispění na opravu silnic. Jedno jednání již proběhlo s představiteli LČR
v Klatovech. Dospělo se k tomu, že za poškození komunikací skutečně odpovídá pouze svozová firma. Na
firmu jsme získali kontakt a nyní se pokoušíme dohodnout termín dalšího jednání.
Na závěr svého příspěvku bych chtěl reagovat na třídění odpadů v naší obci. Většina našich občanů
již pochopila, že třídění odpadů je správná cesta. Přesto je zde stále mnoho těch, které to zřejmě nezajímá.
Jen několik čísel na úvod. V roce 2010 dostala obec od firmy EKO-KOM, která vyplácí peníze za zpětný
odběr druhotných surovin, 52.318,- Kč. V roce 2011 dostala obec od této firmy za zpětný odběr 87.394,- Kč.
Jedná se tedy o velký nárůst odpadu, který jsme vytřídili a „prodali“. Máme však ještě značné rezervy,
neboť stále máme velké výdaje za odvoz a uložení ostatního směsného odpadu na skládku. V roce 2010
jsme za odvoz tohoto odpadu zaplatili 249.885,- Kč a v loňském roce 226.709,- Kč. Pokud ještě zlepšíme
naší činnost při třídění, tak se tyto náklady ještě sníží. Rezervy vidíme hlavně v třídění plastů a zejména

papíru. Stále nás překvapuje, že někdo nahází veškerý odpad do velkých modrých kontejnerů na
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
9. března 2012 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

směsný odpad i přesto, že vedle je kontejner na papír a místo pro uložení plastů. Při kontrole
modrých kontejnerů často vyndaváme papírové krabice, na kterých jsou napsané i adresy občanů,
kteří papír do kontejneru odkládají. Zatím si necháváme tyto adresy pro vlastní potřebu a občany
upozorňujeme na špatné uložení odpadu. Zabere nám to však mnoho času a hlavně to není řešení do
budoucnosti. V budoucnosti pravděpodobně přistoupíme k tomu, že budeme zveřejňovat adresy
osob, které papír netřídí a ukládají do směsného odpadu. Snad to každého přiměje k tomu, že bude
odpad ukládat, jak má. Uvedený postup nebude odporovat zákonu o ochraně osobních údajů, neboť
každý občan si musí uvědomit, že svým přístupem vlastně svoji adresu zveřejňuje sám.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce
Obyvatelé - statistika roku 2011
Počet obyvatel v jednotlivých částech
Přihlášení
5 osob (z toho 2 muži a 3 ženy)
Ždírec
140 osob (muži 67, ženy 73)
Odhlášení
3 osoby (z toho 1 muž a 2 ženy)
Myť
152 osob (muži 77, ženy 75)
Narození
2 občánci (z toho 2 dívky)
Žďár
78 osob (muži 43, ženy 35)
Úmrtí
6 osob (z toho 5 mužů a 1 žena)
Smederov 77 osob (muži 39, ženy 38)
K 31.12.2011 měla obec 447 obyvatel, z toho 226 mužů a 221 žen.
SDH Ždírec
Dne 18.2.2012 pořádá SDH Ždírec ve Ždírecké hospodě od 20.00 hodin tradiční Hasičský bál.
Srdečně zvou pořadatelé. K tanci a poslechu Vám zahraje Ungrovanka.

Rybáři informují.
V lednu je většina rybářů v klidném zimním spánku a spřádají sny o nové sezoně,
která bude lepší než ta loňská. Avšak členové výboru mají napilno. Probíhají
kontroly stavu zásob, inventury, revize, hospodáři provádějí kontroly rybníků,
v lednu probíhá odevzdávání záznamů o úlovcích, placení členství a výdej povolenek. Ti členové,
kteří ještě nezaplatili členství, nebo si nevyzvedli povolenku k lovu, mohou tak učinit 24.2.2012 od
17.00 hodin ve Ždírecké hospodě. Dalším důležitým úkolem v tomto období je příprava výroční
schůze. Ta letošní se bude konat 24.3.2012 od 15.00 hodin ve Ždírecké hospodě.
Ještě připomínám, že příští výborová schůze se koná 24.2.2012 od 18.00 hodin.
Petrův zdar.
Miroslav Krňoul, jednatel MO ČRS Ždírec
Zedník, obkladač, spolehlivý, s dlouhodobou praxí hledá práci – okres Plzeň-jih. Telefon:
606 765 492
CENÍK – PILA ŽDÍREC – František Bočan – platnost cen od 1.1.2012
Pořez kulatiny – jednoduchý – 750,- Kč/m3
dvojitý – 1.000,- Kč /m3
Prodej hranolů – krovy – 5.800,- Kč/m3
s impregnací – NAVÍC – 300,- Kč/m3
Balík krajin – 1 x 800,- Kč
1 prm - kulatiny – 600,- Kč - jehličnaté
750,- Kč – listnaté
1 prm nařezaných kousků – 850,- Kč
1 m3 osámovaných prken různých délek a šířek – 2.800,- Kč
1 m3 neosámovaných prken různých délek a šířek – 2.100,- Kč
Firma EKOGALVA s.r.o. nabízí automatické kotle na uhlí, peletky, obilí s doplňkovým
palivem kusové dřevo. Více informací v nabídce na našich stránkách www.obec-zdirec.cz

JÍZDNÍ ŘÁD ČD PLATNÝ OD 11.12.2011 – 08.12.2012
P - Plzeň - odjezd , Ž - Ždírec - příjezd
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- jede pouze v pracovní dny.









25 – jede v sobotu, neděli a státem uznané svátky

Ž - Ždírec - odjezd, P - Plzeň - příjezd
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- jede pouze v pracovní dny.

Zprávy ČSŽ ve Ždírci
Poslední lednový den uspořádal Český svaz žen v pořadí už
druhou besedu s historičkou blovického muzea Mgr. Vendulou Hnojskou. Tentokrát byl na pořadu dne
fundovaný výklad na téma "Mlýny a ostatní vodní díla na
řece Úslavě, popř. i na jejích přítocích".
Přednáška byla doplněna o projekci dobových i současných
fotografií
staveb
i
příslušných listin a
dokladů. Všem třiceti
účastníkům se večer líbil, a tak už byla předběžně domluvena
další beseda na počátek podzimu, kdy paní Mgr. Hnojská
přislíbila přednášku na téma „Historie obcí Smederov a Žďár“.
O přesném termínu vás budeme samozřejmě včas informovat a
už dnes se těšíme na hojnou účast zájemců o toto téma.
Jinak se měsíc leden nesl ve znamení příprav Dětského
maškarního karnevalu, ale zejména oslav Mezinárodního dne
žen, kdy chystáme pro všechny zúčastněné ženy velice krásné překvapení.
Na 11. únor 2012 je pro děti připraven "Dětský maškarní bál", a to od 14.oo hod. ve Ždírecké
hospodě. K tanci i poslechu zahraje oblíbené "Duo Ondruškovi". Vstupné bude jako vždy
dobrovolné a děti samozřejmě čeká i malý dáreček. Doufáme, že se dostavíte v hojném počtu budeme se těšit.
Za ČSŽ - M. Kolevová
JUMP!!! – do 30. března 2012
Naše místní akční skupina OS Aktivios ve spolupráci s partnery mikroregiony Přešticko, Radyně
a Úslava vyhlašuje 3. ročník JUMPu nebo-li grantového programu pro mládež.
JUMP!!! Tak skoč právě teď a chyť svůj nápad, dej průchod své fantazii a spolu s kamarády si začni
své sny plnit spolu s námi. Jistě umíš něco, co my ne, chceš vyzkoušet něco nového, chceš ukázat
ostatním, jak užívat života, jak se umíš bavit a trávit volný čas.... možná tím podáš pomocnou ruku
dalším... A my tě můžeme finančně podpořit a usnadnit tak cestu...
Pravidla JUMPu a formulář Žádosti o grant na www.mas-aktivios.cz/JUMP/JUMP 2012
OS Aktivios, Nezdice 46, 334 01 Přeštice e-mail: info@mas-aktivios.cz
tel: 376 382 312 ,725 883 296
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89 let
Růžena
PELEŠKOVÁ
Ždírec
Čp. 22
72 let
Miroslav
MÁDLE
Smederov
Čp. 32
71 let
Jana
HRABAČKOVÁ
Ždírec
Čp.
6
69 let
Katarína
ŠTEFANOVÁ
Žďár
Čp. 39
66 let
Jiří
MICHÁLEK
Ždírec
Čp. 35
63 let
Vladimír
KULE
Ždírec
Čp. 55
63 let
Josef
BÁRTA
Smederov
Čp. 46
63 let
František
LÁVIČKA
Žďár
Čp. 24
63 let
Věra
VRÁTNÍKOVÁ
Žďár
Čp. 21
62 let
Marie
GUŘANOVÁ
Myť
Čp. 59
60 let
Vladimír
SOKOLÍK
Smederov
Čp.
5
60 let
Miroslav
ŠKARDA
Smederov
Čp. 27
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DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

2.2.2012 – 19.00 – Výborová schůze SDH Ždírec
11.2.2012 – 14.00 – Dětský maškarní bál
18.2.2012 – 20.00 – Hasičský bál
24.2.2012 – 18.00 – Rybáři – výborová schůze

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI

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

Nepomuk

1.2.-20.4. – Ze školního kabinetu
2.1.-29.2 – Chronometry ze sbírek muzea
Muzeum otevřeno : úterý - pátek 9.00 - 15.00 hodin

amerického bombardéru na Dubči
18.2. – 15.00-16.30 – Operace Argument, únor
1944 a události na Dubči
18.2. – 17.00-18.30 – Konec II. Světové války v
Nepomuku

Výstavy:

18.2. – Pietní akt – 68. Výročí sestřelení

Lidový dům:

4.2. – 20.00 – Ples motorkářů – NIGHT EXPRES
17.2. – 20.00 – Ples unie rodičů a přátel ZŠ a gymnázia
24.2. – 20.00 – Ples sportovců TJ Sokola Blovice
26.2. – 14.00 – Dětský maškarní bál – Tam a zpátky
do pohádky

Kramolín:

MUSIC SKLEP Spálené Poříčí, začátky ve 20.00
11.2. – GABR3T3K
17.2. – ROBERT HLAVATÝ BAND + GALLILEO
18.2. – OCTAGONE, SECRET OF DARKNESS,
NEUROTIC MACHINERY, OBJECT
25.2. – DJ WOTTY – Aprílová párty

11.2. – 20.00 – Ples SDH Maňovice – BK Band
19.2. – 14.00 – Nedělní odpoledne s dechovkou – Pošumavská
muzika z Janovic
25.2. – 12.00 – Vepřové hody

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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