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Vážení spoluobčané,
první měsíc v novém roce uplynul jako voda. Zima zatím neukázala pravou tvář a jen občas nám
počasí připomíná, že by měl být v zimě sníh a mráz. Příroda si v takové počasí moc neodpočine, ale
silničáři ano. Jen doufejme, že nás nebude zima trápit v jarních měsících. V uplynulém měsíci se
v naší obci konal Dětský maškarní bál, který pro naše nejmenší uspořádal ve Ždírecké hospodě
Český svaz žen ve Ždírci. Byla to vydařená akce, při které se děti velmi pobavily. Podrobnosti o akci
najdete uvnitř novin. Pravidelně se také
každý týden schází naši nejmenší na
tréninku přípravky oddílu národní házené
TJ Úslavanu Ždírec pod vedením manželů
Pospiszylových (viz. foto Michal Pipta
st.).
Poslední
veřejné
zasedání
zastupitelů obce se konalo 13. prosince
2013. Na zasedání byla schválena řada
důležitých rozhodnutí, která ovlivňují
činnost naší obce na následující období.
Dobrou zprávou je, že zastupitelé
nemuseli přistoupit k navýšení poplatků
obce. U některých poplatků to je zásluhou
nás všech, zejména u poplatku za odvoz odpadu, kdy se drtivá většina našich občanů snaží odpad
třídit. V důsledku toho jsme nezaznamenali výrazný nárůst nákladů na odvoz odpadu a nemuseli
jsme poplatky navýšit. Na zasedání zastupitelů byla mimo jiné projednána a schválena nová
vyhláška o poplatku ze psů, kde se poplatky také nemění, ale tuto novou normu jsme museli
přijmout z důvodu změny některých zákonů. Předmětem jednání byl dále pronájem pozemků
v majetku obce, jednalo se zejména o pozemky u rekreačních chat, které obec zatím vlastníkům chat
neprodala. Projednán a schválen byl rovně bezúplatný převod pozemků státu na obec. Jedná se o
pozemky na vrchu Oběšený na Smederově, o který jsme v minulosti žádali, a který nám bude
v nejbližší době převeden. Na prosincovém zasedání byli přítomní občané podrobně seznámeni
s plánem činnosti obce na letošní rok. Hlavním cílem naší práce bude dokončení stavebních úprav a
přístavby hasičské zbrojnice ve Ždírci a výstavba a dokončení místní komunikace u dětského hřiště
ve Ždírci. V neposlední řadě jsme si dali za cíl opravu cesty na Smederově a údržbu požární nádrže
ve Žďáru. Na hasičárnu a cestu máme již vybrané zhotovitele i peníze. Stavba hasičské zbrojnice
byla z důvodu čerpání dotací rozdělena na dvě etapy. První etapa výstavby by měla být dokončena
do konce června r. 2014 a bezprostředně na ní by měla navazovat II. etapa výstavby, u které
předpokládáme dokončení do konce měsíce listopadu 2014. Výstavba komunikace u dětského hřiště
ve Ždírci má termín dokončení konec měsíce května 2014. V průběhu roku pak budeme pracovat na
ostatních připravovaných projektech. Při posledním veřejném zasedání jsme si stanovili řadu úkolů,
které jsme začali v lednu realizovat. První měsíc každého kalendářního roku je měsícem žádostí o
dotace, různých hlášení, která se týkají vodovodu, kanalizací, odpadů a poskytování informací podle
zákona. Práce na žádostech o dotace bylo poměrně dost, ale podařilo se nám žádosti v daném
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
14. února 2014 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

termínu odeslat. Zažádali jsme Plzeňský kraj o dotaci z „Programu stabilizace a obnovy venkova
Plzeňského kraje 2014“ na výstavbu II. etapy přístavby hasičské zbrojnice ve Ždírci a o dotaci na
zpracování Územního plánu Ždírec. Dále jsme měli v úmyslu požádat o dotaci na výstavbu
komunikace u dětského hřiště. Pravidla dotace z ROP Jihozápad však byla nemilosrdná a
požadovala investici větší jak 5 mil. korun. Výstavba komunikace je však plánována na 2 mil. korun,
proto nesplňujeme pro získání dotace základní podmínky a nemůžeme o dotaci žádat. Další dotace
z Plzeňského kraje je zaměřena na bezpečnost silniční dopravy a z této dotace bude možné získat
v průběhu letošního roku finanční prostředky na měřič rychlosti. Dotační titul nebyl ještě vyhlášen a
jistě budeme mít čas uvedenou problematiku projednat a rozhodnout, zda by bylo vhodné využít
dotaci pro naši obec. Pokud se nám podaří nějaké peníze z dotací získat, ostatní projekty jsme
schopni zrealizovat z vlastních prostředků. V lednu jsme také zahájili práci na větší údržbě zařízení
vodárny ve Žďáru. Zařízení již pracuje několik let a některé součástky potřebují větší opravu nebo
výměnu. Chceme se připravit na letní období, kdy bude větší odběr vody a výpadek dodávky vody
z obecního vodovodu by byl v letních měsících nepříjemný. V lednu se také uskutečnila schůzka
představitelů jednotlivých společenských složek a byl zpracován plán kulturních, společenských a
sportovních akcí v naší obci na r. 2014. Plán akcí bude zveřejněn na internetových stránkách a
v obecních vývěskách. Změny v plánu jsou možné, před každou akcí budete o čase a místě jejího
konání obvyklým způsobem vyrozuměni. Příští veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat ve
Ždírecké hospodě 14. února 2014. Budeme rádi, pokud přijdete na zasedání a zde probereme věci,
které nás zajímají.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce
Obyvatelé - statistika roku 2013
Počet obyvatel v jednotlivých částech
Přihlášení
11 osob (z toho 6 mužů a 5 žen)
Ždírec
141osob (muži 69, ženy 72)
Odhlášení
11 osob (z toho 5 mužů a 6 žen)
Myť
153 osob (muži 80, ženy 73)
Narození
3 občánci (z toho 2 chlapci a 1 dívka)
Žďár
84 osob (muži 47, ženy 37)
Úmrtí
3 osoby (z toho 2 muži a 1 žena)
Smederov 72 osob (muži 33, ženy 39)
K 31.12.2013 měla obec 450 obyvatel, z toho 229 mužů a 221 žen.

Slovo opozice
Od posledního jednání zastupitelů obce uplynuly 2 měsíce . Ty tam jsou doby , kdy jsme
před r. 2010 průběžně jednali každých 14 dní jako celek . Jako člen kontrolního výboru jsem
se stal dopisovatelem do Našich Listů , když pozvánka na živé jednání tohoto výboru stále
nepřichází . Kontrolní výbor stejně jako ostatní výbory svolává jeho předseda . Jednání
zastupitelstva obce svolává starosta obce . Změní se ještě něco , anebo to lidově řečeno takto
doklepeme do voleb , které budou letos patrně v říjnu . Letos naposledy hledám na tento
dotaz odpověď . Jinou hledám k odsouhlasenému rozpočtu na r. 2014. Víme , kolik chceme
utratit a s kolika penězi počítáme do rozpočtu . Bývalá vláda ač svoje pozice neuhájila ,
stačila malým obcím přilepšit a to ne málo . Před rokem 2010 dostávala obec méně tzv.
volných peněz z daní , další získala přes dotace a ještě nás podpořili investoři zvenčí – viz
nová vlaková nástupiště , vylepšená čekárna , modernizace konzumu a nová měřící stanice
hladiny a průtoku vody na Úslavě . Ale to vše jsme si museli vyjednat . V neposlední řadě to
byla i dobrovolná práce našich obyvatel . Po r. 2010 se také dají získat dotace , ale přímým
převodem z účtů státu na obce je cesta k nim snažší , proto asi nepodáváme žádosti o
evropské peníze jako jiné obce . Máme v plánu opravu cesty ve Smederově . Dále novou
cestu ke stavebním parcelám ve Ždírci a přístavbu hasičárny ve Ždírci . Obě díla ve Ždírci
byla představena v Našich Listech č. 9 /2013 s předpokladem dokončení v r. 2014 . Když máme
rozpočet obce , měli bychom mít dle smluv se zhotoviteli staveb i termíny dokončení staveb .
Můžeme se těšit , že předáme novým zastupitelům obce hotové dílo ,nebo jen část ?

Nechtějme , ale ať si lidé chodí pro odpověď na Obecní úřad .Na to byly v minulosti zřízeny
Naše Listy , aby byly lidé jejich prostřednictvím pohodlně informováni. Poklesla i návštěvnost
veřejných jednání zastupitelů obce. Ve Ždírci 10 -15 návštěvníků . Z toho je polovina z rodin
zastupitelů obce . Věnujme proto investicím a jejich detailům více prostoru v Našich Listech .
Nemusí to být i na úkor jiných článků . Naše Listy mohou mít více stránek . V r. 2013 se
dělala střecha na bytu u bývalé školy . V Našich Listech č. 10 / 2013 se píše , že dotace na
tuto střechu byla 270000,- Kč . To však nebyla konečná cena za tuto střechu . Podle pravidel
dotace se cena pohybovala určitě na 450000,- Kč, neboť celková cena díla se skládá z dotace
a vlastních zdrojů obce . Také jsme se ani nedozvěděli výsledek návštěvy areálu
zemědělského družstva ve Ždírci koncem r. 2013 , kde nás ochotně provedl p. Josef Hrabačka
. Jen jsem zaslechl mezi přítomnými , že ta návštěva byla úspěšná mise . Od příznivců
záchrany tohoto areálu to , ale nezaznělo . A co vy zdejší , kteří ten život ve družstvu
pamatujete a nejen vy , je snad cena 235,- Kč za m2 zdejších pozemků moc, pokud si
odmyslíme budovy . Měli bychom strategický prostor pro další rozvoj. Peníze by byly , ale
kdo nic nechce , nedostane . Tak tedy názor jako názor , pokračování příště .
Vlastimil Vrátník zastupitel obce

Reakce na „slovo opozice“.
Věřte mi, že se na takový článek nereaguje snadno. Ne snad, že bych měl černé svědomí a
chtěl něco skrývat, ale v článku „slovo opozice“ vidím záměr poškodit dobré jméno naší obce a
navodit atmosféru, že zastupitelé dělají svoji práci špatně v rozporu s potřebami našich občanů. Jak
jinak mám vnímat část článku, kde pisatel píše, že neví, kdy má být podle dohody dokončena
přístavba hasičárny. Byl jedním z členů výběrové komise na zhotovitele, pomáhal zhotovitele
vybrat, měl k dispozici veškeré materiály, včetně návrhu smlouvy o dílo, kde byl i termín dokončení
stavby. Co si o tom mám myslet. Další argumenty pisatele nebudu hodnotit, společně se snažíme
naše občany o dění v obci informovat a kdo chce a má zájem o dění v obci, tak přijde na veřejné
zasedání a tam se vše podstatné dozví. Zastupitelé obce se snaží připravovat takové projekty, které
jsme schopni zrealizovat a dokončit. Hlavně se snažíme společnými silami udržovat obecní majetek
a zlepšovat životní prostředí pro naše občany. Pisatel „opozice“ se odvolává na dobu minulou,
zřejmě na dobu, kdy byl starostou obce. Je pravdou, že za jeho starostování se k podobným útokům
nikdo nesnížil. Pokud měl někdo výhrady k některým věcem v obci, a nezáleželo na tom, z jaké byl
kandidátky při volbách, tak to nepsal do novin, ale byl schopný předstoupit před zastupitele a snažil
se problém vyřešit. Něco pokazit je velmi snadné, ale dát dohromady je těžké. Jestli chce někdo
rozdělit naše občany na dva tábory, já bych se toho nerad zúčastnil. Může se tedy v budoucnu stát,
že nebudu na podobné útoky reagovat vůbec, ať si udělá každý svůj názor. Na závěr bych si jen
dovolil poznámku. Pevně doufám, že někdo neuvažuje o zákazu účasti rodinných příslušníků
zastupitelů na veřejných zasedáních. To by byl asi krok zpět.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce

Upozornění na splatnost místních poplatků
Výše místních poplatků Obce Ždírec a termíny jejich splatnosti na rok 2014:
Druh poplatku:
Výše poplatku:
Termín splatnosti:
odpady – trvale bydlící
500,- Kč/osoba
do 28.2.2014
odpady – chata, byt, dům
bez trvale bydlících osob
550,- Kč/objekt
do 30.4.2014
nahlášení stavu vodoměru
do 31.1.2014
Poplatky je možné zaplatit v hotovosti na Obecním úřadu Ždírec, Ždírec 34, případně
bezhotovostním převodem. Složenky na zaplacení poplatků obecní úřad nezasílá, pouze na vyžádání
od poplatníka, kdy budeme požadovat uhrazení nákladů na vystavení a zaslání složenky.

JÍZDNÍ ŘÁD ČD PLATNÝ OD 15.12.2013 – prosinec 2014
P - Plzeň - odjezd , Ž - Ždírec - příjezd

P

428 508 708 808 1008 1108 1208 1308 1408 1508 1608 1708 1808 1908 2108 2257

Ž

506 547 743 843 1043 1143 1243 1343 1443 1543 1643 1743 1843 1943 2143 2327






- jede pouze v pracovní dny.
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28 – jede v  a †, nejede 24.,25.,31.12., 20.4., 5.7., 16.11.

Ž - Ždírec - odjezd, P - Plzeň - příjezd

Ž

420 520 547 615 645 715 815 915 1115 1215 1315 1415 1515 1615 1715 1915 2015

P

455 555 628 653 720 753 853 953 1153 1253 1353 1453 1553 1653 1753 1953 2053


















- jede pouze v pracovní dny.

Všichni jste srdečně zváni na maškarní bál v Louňové, který se bude
konat v sobotu dne 22.2.2014 od 20.00hodin. K tanci i poslechu bude hrát
Vlídnej kravál.
Zprávy Českého svazu žen
Zimní měsíc leden nastoupil svou vládu s téměř jarními
teplotami, nebo minimálně s teplotami převyšujícími
dlouhodobý průměr. Přesto se však naše první akce,
kterou byl Maškarní dětský bál, uskutečnila o víkendu,
který byl mrazivý víc než dost.
Ovšem na návštěvnost bálu mělo počasí pramalý vliv,
přišlo skoro 50 dětí, takže včetně doprovodu byl sál
Ždírecké hospody zcela zaplněný. O zábavu se jako vždy
postaralo DUO Ondruškovi, nechyběly ani soutěže a
malé dárky (papírové čepice, lízátka, balonky), a tak se
hezké odpoledne protáhlo až do večera.
Děkujeme všem za hojnou účast, manželům
Ondruškovým za skvělou spolupráci a budeme se těšit
na shledanou na některé z našich dalších akcí.
Nejbližší bude v únoru zájezd do divadla, následovat
bude oslava MDŽ dne 8. března 2014 a v dubnu tradiční
slet čarodějnic koncem měsíce.
Upozorňujeme účastníky zájezdu do divadla, že autobus
bude přistaven v pátek dne 7. února 2014 v 16:00 hod.
před Ždíreckou hospodou a další zastávka bude ve
Žďáru na autobusové zastávce cca
v 16:05 hod. přijďte všichni včas!
Za ČSŽ - M.Kolevová
Přednáška o historii žďárské školy
Český svaz žen ve Ždírci srdečně zve všechny občany na Přednášku Mgr. Venduly Hnojské o
historii žďárské školy, která se bude konat ve čtvrtek dne 20. února 2014 od 17.00 hodin ve
Ždírecké hospodě.

JUBILUJÍCÍ OBČANÉ LEDEN 2014
91 let
73 let
68 let
65 let
65 let
65 let
65 let
64 let
62 let
62 let

Růžena
Jana
Jiří
Vladimír
Josef
František
Věra
Marie
Vladimír
Miroslav

PELEŠKOVÁ
HRABAČKOVÁ
MICHÁLEK
KULE
BÁRTA
LÁVIČKA
VRÁTNÍKOVÁ
GUŘANOVÁ
SOKOLÍK
ŠKARDA

Ždírec
Ždírec
Ždírec
Ždírec
Smederov
Žďár
Žďár
Myť
Smederov
Smederov

Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.

22
6
35
55
46
24
21
59
5
27

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

21.2. – 19.00 – Rybáři – výborová schůze
22.2. – 20.00 – Maškarní bál pro dospělé – SDH Ždírec
28.2. – 19.00 – SDH Ždírec a Zásahová jednotka – výborová schůze
1.3. – 10.00 – Vepřové hody
22.3. – SDH Ždírec – Ochutnávka vín – Ždírecká hospoda

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Hradiště 1 (tel. 371 522 208)
Výstavy: Muzeum otevřeno: úterý - pátek 9-15 hod.
do 31.12. – Jak si kdo ustele, Velké prádlo našich
babiček
6.2.-27.4. – Ve zdravém těle zdravý duch aneb
Proměny bílovického sportu v čase
27.2.-11.5. – Blovice v letopisech

Lidový dům

7.2. – 20.00 – Sportovní plec –hraje KT Band
16.2. – 15.00 – Maškarní dětský bál
21.2. – 20.00 – Ples Unie rodičů a přátel ZŠ a
Gymnázia – hraje Plzeňský expres V+V
22.2. – 15.00 – Michal k snídani – pro děti
28.2. – 19.00 - Tančírna

Nepomuk

7.2. – 21.00 – Disco – Sokolovna
8.2. – 20.00 – Poker Tournament – Sokolovna
15.2. – 20.00 – Hasičský bál – Sokolovna
22.2. – Pietní akt k 70.výročí sestřelení bombardéru
22.2. – 21.00 – Sifon – Sokolovna
27.2. – 18.00 – Putování po Peru a Bolívii – sál
Městského muzea a galerie

Spálené Poříčí

8.2. – 20.00 – GARDE – Music Sklep
21.2. – 15.30 – Turnaj v šipkách – Sokolovna
22.2. – 13.00 – Salomena Na roku CUP – Restaurace
U Kutálků

Louňová

22.2. – 20.00 – Vlídnej kravál – Maškarní ples

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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