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Vážení spoluobčané,
máme taky konečně vytoužené jaro. Zima se ještě na několik dní přihlásí ke své vládě, ale přírodu to
nezastaví, čeká nás toužebně očekávané sluníčko. Slunce nepřinese však jen příjemné věci. Vyschnou nám
trávníky a někteří lidé budou mít pocit, že nejlepší úpravou trávníku v jarních měsících je jejich vypálení.
Není to správná cesta a to ukazuji i statistiky. Pokud pomineme škodu na přírodě, kdy můžeme vypálením
zničit i hnízda ptáků, tak narůstá i počet takto založených velkých požárů. Požádal jsem tiskovou mluvčí
Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje o příspěvek do Našich listů k problematice vypalování
trávy. Článek jsme obdrželi a najdete jej uvnitř novin. Ještě jeden nešvar přineslo lepší jarní počasí, je to
kácení stromů mimo les bez povolení příslušného úřadu. Pravidla povolování kácení stromů mimo les jsou
nastavena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a v prováděcí
vyhlášce č. 395/1992 Sb. Uvedené právní předpisy jsou zveřejněné na obecních internetových stránkách,
včetně vzoru žádosti o povolení kácení. Důležitým faktem v této době je, že skončila doba vegetačního klidu
a v této době není dovoleno kácet mimo les ani ty stromy, které lze pokácet bez povolení. Jsou mimořádné
situace, kdy lze strom pokácet i v době mimo doby vegetačního klidu, ale ty se musí posuzovat individuálně.
Obecně uznávanou dobou vegetačního klidu je doba od 1. října do 31. března následujícího roku.
V souvislosti s ukončením zimního období bych chtěl poděkovat za zimní údržbu našich komunikací
panu Ladislavu Synáčovi a zejména majitelce techniky paní Mgr. Punčochářové. Letošní zima k nám byla
milosrdná, přesto jsme několikrát údržbu silnic v zimě potřebovali.
Měsíc březen byl opět bohatý na kulturní a společenské akce v naší obci a byl odstartován velmi
vydařenou gurmánskou akcí „Vepřové hody“. Příprava takové akce zabere mnoho času a jen díky nezištné
pomoci řady našich občanů, se skutečně vydařila. Nikdo však nečekal takový zájem o domácí výrobky,
které téměř okamžitě po zahájení prodeje zmizely z našich stánků. Výrobků se udělalo větší množství než
v minulých letech, přesto se na někoho nedostalo. Všichni, kdo se podílel na přípravě a provedení této akce
si zaslouží velké poděkování. Nechci je vyjmenovávat, mohl bych na někoho zapomenout, to bych nechtěl.
Každý se snažil přiložit ruku k dílu, byl to „koncert“. Jen si dovolím zvlášť poděkovat hlavnímu aktérovi
přípravy řeznických výrobků, kterým byl pan Josef Hrabačka.
V dalším týdnu následovala oslava MDŽ a to na Smederově v klubovně hasičů a ve Ždírecké
hospodě. Obě akce se podařily a myslím si, že si ženy oslavu svého mezinárodního dne zaslouží za svoji
celoroční práci v několika směnách v domácnosti, na pracovišti, na nákupech a při společenských akcích.
Všem našim ženám dodatečně přeji k MDŽ vše nejlepší a mnoho každodenních radostí. Dále se uskutečnily
ve Ždírecké hospodě výroční členské schůze rybářů MO ČRS Ždírec a myslivců MS Chejlava. Obě složky
pracují v obci dobře, napomáhají při organizování různých společenských akcí. Za práci pro obec jsem všem
jejich členům poděkoval. Současně jsem byl ujištěn, že dobrá spolupráce s obcí bude pokračovat, zejména
při organizaci dětského dne, který se letos opět skuteční na hřišti TJ Úslavan Ždírec dne 2. června.
Veřejné zasedání zastupitelů obce se konalo dne 9. března 2012 ve Ždírecké hospodě. Návštěva
našich občanů byla opět dobrá. Program jednání byl bohatý. Projednávalo se mimo jiné i kácení lesa v horní
Myti, které bylo započato v týdnu po veřejném zasedání a probíhá do současné doby. Pokácení obecní lesa
bylo provedeno na doporučení lesníků, kdy les dovršil mýtného věku a je možnost les znovu vysázet za
využití dotace na sázení nových stromků. Zisk z prodeje dřeva bude investován do nové sadby a zvažujeme i
zalesnění nových ploch. O našich dalších záměrech Vás budeme informovat. V březnu se nám podařilo opět
bezplatně získat pro obec některé pozemky od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Navracení těchto pozemků obci vyžaduje mnoho úsilí a času, ale určitě se vyplatí. Obec by měla vlastnit
pozemky, které užívají všichni naši občané a které jim slouží v mnoha případech jako jediné přístupové

Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
13. dubna 2012 v Klubu hasičů na Smederově od 19.30 hod.

komunikace. Je zde totiž nebezpečí, že by mohli pozemky odkoupit spekulanti a ti by pak bránili našim
občanům v řádném užívání jejich nemovitostí. Proto se někdy může zdát, že se nic moc v obci neděje, ale
naše snaha je takové věci dotáhnout do konce, aby nám nemohl někdo v budoucnu nic vyčítat. Současně
postupují práce na územním plánu, té je také dost a není zatím vidět. Plody této práce budeme sklízet za
několik let. Zda budou dobré, ukáže čas. Mnoho administrativní práce a běhání po úřadech zabere příprava
na kolaudaci vodovodu ve Ždírci. Stavba je již několik let v provozu a je stále v režimu před kolaudací. To
chceme také dotáhnout do zdárného konce. Na veřejném zasedání zastupitelů padla ze strany našich
spoluobčanů jedna z otázek, zda došlo k odchycení nebo odstřelu všech býků, kteří utekli z ustájení ve
Ždírci v lednu letošního roku. Opět jsem ověřil informaci u představitelů firmy, které ustájení patří, a byl
jsem ujištěn, že jsou všichni býci odchyceni nebo odstřeleni.
V minulém období jsme připravovali podklady pro vydavatelství PROXIMA Bohemia, která vydalo
knihu o tradicích, historii, památkách, turistice a současnosti měst a obcí Plzeňského kraje. Kniha vyšla a je
nádherná. O naší obci pojednává celá stránka. Knihu si můžete prohlédnout a objednat na obecním úřadu.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce

Rybáři informují.
Dne 24.3.2012 jsme se sešli ve Ždírecké hospodě na výroční členské schůzi. Účast našich
členů byla nadprůměrná. Výroční zprávu přednesl předseda pan Ivan Koutecký, vybíráme
z ní některé zajímavé informace.
V době konání minulé členské schůze měla naše organizace 109 členů. Z toho bylo 98
členů nad 18 let, 10 dětí do 15 let a 1 člen mládeže 15 – 18 let. Během uplynulého roku jsme přijali dva
dospělé a jednoho dětského člena. Dnes tedy máme 106 členů, z toho 96 členů dospělých, 10 členů do 18.
let. Z uvedených čísel se opět potvrdil úbytek členské základny, velká škoda, že právě dětí a zejména
mládeže už několik let stále ubývá.
Po přednesení výročních zpráv proběhla bouřlivá diskuze, kde se nejvíce diskutovalo o návrhu výboru MO o
omezení ročního limitu uloveného kapra na našem revíru místního významu. Po delším jednání nakonec
většina přítomných členů odsouhlasila omezení počet ulovených kaprů na tomto revíru na počet 35 ks za
rok. Také byl přijat plán práce na letošní rok. Je třeba říci, že nás čeká opět mnoho práce a bude to od celého
výboru, ale i ostatních členů vyžadovat kus odvedené práce.
Přijaté usnesení z VČS bude vyvěšeno v našich vývěsních skříňkách.
Petrův Zdar.
Miroslav Krňoul, jednatel MO ČRS

Zprávy ČSŽ ve Ždírci
Počátkem března pořádal Obecní úřad ve Ždírci vepřové hody, při
kterých byly nápomocny i naše členky, ať už se jednalo o špejlování
střívek, pečení buchty do jitrnic nebo prodej finálních produktů. Akce v
podstatě velice vydařená a ze strany návštěvníků i kladně hodnocená. O
to víc pak zamrzí, že se najdou i někteří nespokojenci, ale to už zřejmě
k životu patří. Další týden se pak odehrála další akce - oslava MDŽ která se nesla v duchu hesla "ženy ženám". Díky již zavedené tradici,
ale také díky předchozí pozvánce v Našich listech i rozhlasovém
vysílání se v neděli 11. března 2012 sešel ve Ždírecké hospodě rekordní počet žen, který vysoko překročil
padesátku.
Za pořádající ČSŽ všechny přítomné přivítala předsedkyně paní A. Vítková. Pak bylo pro všechny
připraveno občerstvení, o hudební doprovod se postarali naši dva přátelé muzikanti z Louňové. A pak nastal
čas na avizované a dlouho očekávané
překvapení - každá z přítomných žen a
dívek obdržela od členek kroužku
dovedných rukou malý košíček z pedigu, ve
kterém byl krásný petrklíč a kouzelné
vyšívané vajíčko.
Další součástí programu byla i výstavka a
prodej dalších výrobků z naší dílny, jako
např. malované, háčkované i vyšívané kraslice, nejrůznější vázy s
lepenými ozdobami, košíčky a další výrobky s velikonoční tematikou. Samozřejmě nechyběla ani oblíbená a

veselá tombola, kdy vyhrával každý lístek - zájem byl tak velký, že lístky musely být prodávány na příděl!
Ženy se dobře bavily, zazpívaly si, popovídaly si, odpoledne uteklo jako voda, a tak jim ani nepřišlo moc
líto, že všichni muži zůstali stranou. Ještěže byl odpoledne přítomen starosta obce p. Bohuslav Vrátník,
který všem ženám poblahopřál k jejich svátku za sebe, za OÚ i ostatní muže. Především však poděkoval
členkám svazu žen za jejich práci i účast na všech akcích a my děkujeme
jemu za příkladnou spolupráci.
Na závěr děkujeme všem ženám za účast, věříme, že odcházely domů
spokojené, a těšíme se na setkání na některé z dalších akcí.
17. března se konal na Hradišťském zámku v Blovicích další
velikonoční jarmark a to byl také důvod našeho prvního pěšího výletu v
tomto roce. Počasí bylo příznivě nakloněno, takže jedenáctka účastnic
došla v pohodě do Blovic i zpět po svých. Samozřejmě jsme navštívily i
zmíněný jarmark, posbíraly nějaké inspirace pro naši práci, nakoupily
pár drobností a pak jsme zakotvily na pozdní oběd v penzionu "Pohoda".
Vše se vydařilo na jedničku a začínáme přemýšlet nad dalším cílem příštího výletu.
V dubnu nás čeká zcela určitě "slet čarodějnic", a možná že předtím ještě dojde na další kulturní akci, ale to
se bude během příštích dnů upřesňovat.
Za ČSŽ Ždírec - M. Kolevová

SDH Ždírec
SDH Ždírec oznamuje, že se dne 14.4.2012 od 09.00 hodin uskuteční ve Ždírci a
Myti sběr železného šrotu. V případě potřeby, pomohou s vynesením železa na
místě členové SDH Ždírec.
Ladislav Vrátník, starosta SDH Ždírec
Inzerce: Prodám kotel na uhlí, dřevo, zn. OPOP, výkon 19 kW, typ H 418V, tel. 773 654 248
TJ ÚSLAVAN ŽDÍREC
TJ Úslavan Ždírec zve všechny příznivce házené na následující zápasy odehrané na hřišti ve Ždírci:
Sobota 7.4.2012
Ždírec – Hromnice začátek 16.00 hodin
Neděle 22.4.2012
Ždírec – Všenice B začátek 16.00 hodin
Neděle 29.4.2012
Ždírec – Dobřív
začátek 16.00 hodin

LAND ART.CZECH s.r.o. Plzeň
Zahradní a krajinářská architektura
Projekty / realizace / údržba
zahrady u rodinných domů
zahradní stavby, cesty, zídky, terasy
veřejná a firemní zeleň
úpravy parků, návsí, hřbitovů
dendrologické posudky
tel.602 452 922
www.landartczech.cz
landart.czech@seznam.cz

Obec Chlum nabízí:
Obec Chlum má v současnosti 4 volná místa v Domu pro seniory. Nabízí ubytování v
jednolůžkových pokojích, standardní vybavení je lednice a dvouvařič, nábytek vlastní.
Poskytuje servis jako pečovatelská služba v plném rozsahu, 1xtýdně lékař, pedikůra. Strava s
výběrem 7x týdně, snídaně a večeře dle vlastní objednávky. Kuchyňka a společenská místnost.
Klidné prostředí, vycházky a výhled. Dostupnost Plzeň i Blovice, zastávka Bus 30m. Podmínkou
slušný zdravotní stav a stálý odpovídající příjem.
Cena 3 300,-/m včetně energií, oběd cca 50,-/ks, pečovatelské služby dle platného ceníku.
Mgr. František Šindelář – starosta Obce Chlum, tel./fax: 371522363, mobil: 724160784, e-mail:
ouchlum@iol.cz, www.obec-chlum.cz

Člověk v tísni pomáhá lidem v těžkých životních situacích
Již téměř rok a půl mohou občané na Blovicku a Nepomucku využít pomoci
pracovníků společnosti Člověk v tísni. „Nejčastěji se setkávám s lidmi, kteří mají
problémy s dluhy, exekucí, nedostatečnými příjmy a potřebují poradit s vyřízením
sociálních dávek. Řada klientů také nerozumí úřední korespondenci,“ vyjmenovává
oblasti pomoci Klára Šiftařová, regionální sociální pracovnice společnosti Člověk v tísni.
„Vedle přímé pomoci lidem v nepříznivé sociální situaci jsme se zaměřili i na preventivní práci
v oblasti dluhové problematiky. Pořádáme semináře na Střední odborné škole Oselce, seminář
proběhl i v Domově klidného stáří Žinkovy,“ doplňuje Šiftařová. Za dobu svého působení
zaměstnanci společnosti pracovali s více než dvěma sty občanů našeho regionu.
Služby organizace poskytuje po telefonické domluvě v domácnosti klienta, nebo v kontaktní
místnosti. Pracovníci také nabízejí asistenci při jednání na úřadech a dalších institucích. Všechny
poskytované služby jsou zdarma. „Při naší práci musíme dbát na ochranu osobních údajů a služby
poskytujeme maximálně diskrétně,“ uzavírá Klára Šiftařová.
Pracovníky společnosti Člověk v tísni je možné zastihnout v pondělí od 14.30 do 15.30 hodin
v kanceláři na adrese Hradišťská 148, Blovice a ve středu od 14.30 do 15.30 hodin na adrese nám.
Augustina Němejce 72, Nepomuk. Nově jsou konzultační hodiny také každý první čtvrtek v měsíci
ve Spáleném Poříčí. Před návštěvou mimo uvedené hodiny je nutné se nejprve objednat na
tel.: 777 787 950
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
Kaplířova 9, 320 68 Plzeň 20
mluvci@hzspk.cz
TISKOVÁ ZPRÁVA
__________________________________________________________________________________________

Každým rokem dochází k zvýšení počtu požárů trávy
Od počátku března v Plzeňském kraji shořelo při 72 požárech přes 30 hektarů trávy.
Počet jarních požárů trávy stoupá každým rokem. Zatímco v roce 2008 došlo v březnu k
9 požárům trávy, v roce 2012 hasiči vyjížděli 72x. Všechny požáry vznikly v důsledku
nedbalosti. Šest požárů způsobil odhozený nedopalek cigarety. Ve více jak polovině
případů fyzická osoba neuhlídala pálení klestu, odpadu, listí a shrabané trávy, nebo
prováděla vypalování porostu. Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět
vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného
zákona. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč. Podle § 5 odst. 2
citovaného zákona právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při
spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah
této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na
volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit
územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost,
popřípadě může takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí
právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n)
citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může být uložena pokuta až do výše
500 000 Kč.
Pálení biologického odpadu lze provádět za podmínek stanovených jednotlivými obcemi
(nežádoucí znečišťování ovzduší, obtěžování okolí apod.) jen na předem připravených
přiměřeně velkých hromadách za trvalé přítomnosti alespoň jedné dospělé osoby a
prostředků na prvotní hasební zásah.
por. Mgr. Pavla Jakoubková, tisková mluvčí HZS Plzeňského kraje, Tel: +420 950 330 249,
Mobil: +420 724 895 511, E-mail: pavla.jakoubkova@hzspk.cz
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DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

Klub hasičů Smederov

7.4.2012 – 18.00 – Velikonoční nádivka – z technických důvodů se nekoná
20.4.2012 – 19.00 – Rybáři – výborová schůze
20.4.2012 – 19.30 – SDH Ždírec, Žďár, Smederov – příprava oslav výročí, porada
zásahové jednotky obce
7.4. 2012 – Velikonoční nádivka
30.4.2012 – Stavění májky a posezení

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI

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

Nepomuk

1.2.-20.4. – Ze školního kabinetu
Do 31.12. – Mlýny povodí řeky Úslavy, Staré časy malých
dětí, Vlkov – Babiny, Jak si kdo ustele, Velké prádlo našich
babiček
26.4.-3.6. – Když se ozve „Hoří!“ – výstava k 130.výročí SDH
Muzeum otevřeno : úterý - pátek 9.00 - 15.00 hodin

21.4. – 8.00-12.00 – Farmářské trhy - náměstí

Výstavy:

Lidový dům:

7.4. – 20.00 – SEJF – 40 let populární kapely
12.4. – 19.00 – Na stojáka – populární pořad
14.4. – 20.00 – Kabát revival s předkapelou
24.4. – 19.00 – Koncert Františka Nedvěda s kapelou

4.4. – 19.00 - Poutníci – koncert skupiny

MUSIC SKLEP Spálené Poříčí, začátky ve 20.00
6.4. – U2 revival
7.4. – LAZAR BAND
13.4. – Disco, Trance + Club Music – DJ.DAN
14.4. – ORCHIDEA
20.4. – Pilsen QUEEN Tribute Band
28.4. – HARLET

7.4. – 8.00-12.00 – Farmářské trhy – náměstí

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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