Měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
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ÚNOR 2011

Váţení spoluobčané,
únor letošního roku přinesl opět několik akcí, na kterých jste se někteří podíleli. Nejprve to byl hasičský bál,
na kterém k tanci a poslechu zahrála hudební skupina Ungrovanka. Návštěva na bále nebyla největší, přesto
se vydařil a jistě k tomu přispěla i bohatá tombola. Další akci v měsíci byl Dětský maškarní bál, který se
opravdu povedl. Na bále hráli manţelé Ondruškovi. Podrobnosti o akcích jsou popsané v další části listů.
Rovněţ se v Našich listech dále dočtete o besedě s panem Václavem Chaloupkem, který malé i velké zaujal
svým vyprávění. Besedu uspořádal obecní úřad a byla to velmi vydařená akce. Poslední událostí měsíce
února byla Valná hromada TJ Úslavanu Ţdírec. Sportovci zhodnotili svoji činnost za uplynulé období a
konstatovali, ţe se podařilo v minulosti některé věci zrealizovat a ţe se také něco nepovedlo. Zazněla jak
slova chvály, tak kritika. Na závěr valné hromady si sportovci stanovili nové úkoly do dalšího období. Po
valné hromadě zahráli manţelé Ondruškovi.
V únoru se rovněţ uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelů obce. Bylo to v pátek 11. února, jak jsme
Vás informovali v minulém čísle Našich listů. Účast občanů na zasedání byla opět velká, za coţ patří dík a
je to jasná známka zájmu občanů o dění v obci. Na zasedání se projednávaly záleţitosti obce a byl přednesen
rozbor hospodaření obce ke dni 31. prosince 2010. Při diskusi zazněl dotaz občanů a zastupitelů na finanční
situaci obce, kde je pravda, neboť v minulém čísle Našich listů bylo uvedeno, ţe obec neměla na
začátku prosince na účtu ţádné peníze. V rozboru hospodaření, který byl přednesen na zasedání, se uvádí, ţe
ke konci roku 2010 bylo na běţném účtu 643.180,- Kč a celkové závazky ve výši - 860.000,- Kč splatné do
r. 2012. Na dotaz bylo odpověděno tak, ţe byla citována část článku z lednového čísla Našich listů, cit:
„Nové zastupitelstvo obce začínalo v prosinci loňského roku s nulovým zůstatkem na bankovním účtu a
dluhem 800.000,- Kč, který budeme splácet do roku 2012. Obec nemá ani jiné naspořené prostředky, ze
kterých by mohla v případě nutnosti čerpat.“ Z uvedeného je zřejmé, ţe v článku nebyl konstatován stav
účtu k 31. prosinci, ale jen v průběhu prosince loňského roku, kdy obec skutečně několik dní neměla na
běţném účtu ani korunu. Ke konci roku přišly nějaké peníze z dotací a z prodeje pozemků. Přílohou Našich
listů je zmíněný rozbor hospodaření obce Ţdírec ke dni 31. prosince 2010. Článkem v lednovém čísle listů
nebylo hodnoceno to, zda někdo v předešlém období dobře či špatně hospodařil se svěřenými finančními
prostředky, pouze byl konstatován skutečný stav našich financí v určitém období.
Pokud se jedná o vynakládání prostředků obcí, tak bych rád zveřejnil některá fakta, která se týkají
nakládání s odpadky našimi občany. Moţná si někteří občané neuvědomují fakt, ţe peníze, kterými
hospodaří zastupitelé obce, jsou především jejich peníze a pokud je vyházíme oknem, nebudeme mít
spravené silnice, veřejné osvětlení, rozhlas a další věci. Jedná se o to, ţe někteří občané se ještě nenaučili
třídit odpad a to je v dnešní době docela váţná věc. Netříděním odpadu obec přichází o značné finanční
prostředky. Většina tříděného odpadu se odevzdává na tzv. zpětný odběr, kdy nám firmy platí za odvezení
tříděného odpadu peníze. Na druhou stranu, pokud odpad nevytřídíme, platíme za vyvezení kontejneru
netříděného odpadu velké částky a to dost pravidelně. Tyto peníze by se daly pouţít na jiné věci pro obec.
Dovedu si představit, ţe to bude pro některé občany těţký úkol, neboť obec pro ně dělá „jen to“, ţe jim dá
zdarma pytle, které musí naplnit, odpad vytřídit a pytle s odpadem dát v neděli odpoledne k vrátkům, odkud
si je obecní pracovníci zase odvezou. Přesto občany, kteří se ještě nenaučili odpad třídit, touto cestou ţádám
o to, aby se alespoň pokusili pro sebe a ostatní spoluobčany něco udělat. Ušetří se tím dost peněz a ty určitě
pouţijeme ve prospěch nás všech. Pro názornost v další části listů zveřejňujeme náklady vynaloţené na
pokračování na další straně

Veřejné jednání zastupitelů obce se bude konat v pátek
11. března 2011 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

likvidaci odpadů v loňském roce. V současné době připravujeme novou vyhlášku o likvidaci odpadů, a
pokud se situace nezlepší, budeme nuceni zvednout poplatek za odpady. Posuďte to sami, co bude lepší,
jestli třídit odpad, nebo jít cestou zvyšování poplatků. Další významnou sloţkou výdajů financí obce je
odvoz popelnic. Jak je jistě obecně známo, kaţdý občan zaplatí na likvidaci odpadů 450,- Kč a za rekreační
objekt 500,- Kč. Odvoz popelnice však stojí obec 1.450,- Kč (1x za 14 dní - ţlutá známka) a 1.836,- Kč
(kombinovaná 1x za 14 dní léto, 1x týdně zima - červená známka). Snadno si pak spočteme, ţe poplatky od
občanů za odvoz odpadu nezaplatí ani odvoz popelnic. Odvoz ze sběrného dvora tedy plně hradí obec ze
svého rozpočtu. Čím menší náklady budeme na likvidaci odpadů vynakládat, tím budeme mít více financí na
další potřebné věci.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce Ţdírec

Statistika pro výpočet výše poplatku pro r. 2011 dle poslední obecně závazné vyhlášky
č.01/2OO5 Místní poplatky
Skutečné náklady za rok 2010 činily 506.473,-Kč. Počet fyzických osob s trvalým pobytem na
území obce k 1.1.2010 - 447 osob. Počet staveb slouţících nebo určených k individuální rekreaci 234 staveb. Výpočet nákladů na jednoho poplatníka: 506.473 : 681 = 744,-Kč skutečné náklady na
jednoho poplatníka.
Dnem 31. března 2011 se ukončuje platnost bankovek 50 Kč vzoru 1994 a bankovek 50 Kč vzoru
1997. Uvedené bankovky vyměňují v době od 1. dubna 2011 do 31. března 2012 všechny banky
provádějící pokladní operace a Česká národní banka, od 1. dubna 2012 do 31. března 2017 pouze
Česká národní banka.
Setkání s Václavem Chaloupkem
Dne 25.2.2011 proběhlo v podvečerních hodinách v zaplněné
Ţdírecké hospodě setkání a beseda s panem Václavem
Chaloupkem – autorem známých zvířecích večerníčků Méďové,
Tuláček, Vydrýsek atd. Pan Chaloupek povyprávěl nejen o vzniku
večerníčků, ale přidal i několik záţitků z natáčení se zvířátky
z našich polí, lesů a luk a jejich
odchovem v domácím prostředí.
Jako bonus promítl několik dílů
zcela nového večerníčku Pohádky pro štěňátka, který měl televizní
premiéru aţ několik dní poté. Pohádky pro štěňátka měly úspěch
nejen u dětí, které ani nedutaly, ale i u všech přítomných dospělých.
Závěrem svého vyprávění seznámil všechny přítomné s ţivotem a
natáčením v daleké Africe. Dle jeho slov, je Afrika pro kaţdého, kdo
ji jednou navštíví, srdeční záleţitost, a stále se tam musí vracet.
Chtěli bychom panu Chaloupkovi poděkovat za jeho poutavé vyprávění a přejeme mu spoustu
nových záţitků a dobrých záběrů do kamery.
Poděkování bál
Dovolte, abych jménem výboru Sboru dobrovolných hasičů Ţdírec a celé členské základny
poděkoval sponzorů, členům a všem dalším účastníkům tradičního hasičského bálu, který se konal
dne 12.2.2011 ve Ţdírecké hospodě. Zvláštní poděkování patří pořadatelům Jaroslavu Skalickému,
Miroslavu Kulemu za přípravu bálu a OÚ Ţdírec za pomoc při tisku pozvánek a plakátů.
Ladislav Vrátník ml., starosta SDH Ţdírec
Porada výboru SDH Ţdírec a ZJ obce
Porada výboru SDH Ţdírec a ZJ obce se koná dne 25.3.2011 od 19.00 hod. ve Ţdírecké hospodě.
Zájezd za krásou Moravy …
Schůzka účastníků zájezdu spojená s výběrem poplatku za zájezd se uskuteční dne 25.3.2011
v 19.00 hod. ve Ţdírecké hospodě po poradě výboru SDH Ţdírec. Seznam účastníků je uveden na
www.sdhzdirec.estranky.cz .
Ladislav Vrátník ml., starosta SDH Ţdírec

Zápisy dětí do jednotlivých školek v okolí
MŠ Nepomuk
14.4.2011
9.00 – 15.00 hodin
15.4.2011
9.00 – 12.00 hodin
MŠ Dvorec
7.4.2011
15.00 – 17.00 hodin
MŠ Vrčeň
23.3.2011
14.00 – 17.00 hodin
MŠ Blovice
2.5.2011
15.00 – 17.00 hodin
MŠ Seč
poslední týden v dubnu, přesný termín zatím není
Zprávy Českého svazu ţen
První větší akcí Českého svazu ţen v novém roce bylo
uspořádání Dětského maškarního bálu dne 19.února 2011.
Ačkoliv den začal hustým sněţením a vypadalo to na malou
účast, opak byl pravdou. Před polednem sněţení ustalo a první
účastníci karnevalu se začali trousit dlouho před 14.hodinou.
Úderem druhé hodiny odpolední uţ byla hospoda plná do
posledního místa a ještě řada lidí zůstávala stát, nebo se
uchýlila dočasně do vedlejšího výčepu. Podle předběţného
odhadu se akce zúčastnilo kolem 40 dětí a téměř dvojnásobek
doprovázejících.
O skvělou zábavu se opět postarali manţelé Ondruškovi, takţe děti
ani nechtěly odcházet z parketu a mnohdy pomáhaly se zpíváním
oblíbených písniček. Samozřejmě ţe nechyběla ani oblíbená
tombola, která v podstatě zakončila celé odpoledne.
ČSŢ děkuje všem návštěvníkům za hojnou účast a současně se těší
na další setkání třeba na Dětském dnu nebo Mikulášské nadílce,
event. dalších akcích během roku. Zároveň děkuje i manţelům
Ondruškovým za vytvoření skvělé atmosféry. Velké poděkování
patří i panu Milanu Maškovi za krásné překvapení pro děti v podobě barevných tvarovacích
balonků, po kterých se ihned zaprášilo.
Za ČSŢ Ţdírec - Marie Kolevová
Pozvání na oslavu MDŢ
Český svaz ţen si dovoluje pozvat všechny ţeny na oslavu MDŢ, která se tentokrát bude konat dne
6.března 2011, tj. v neděli, ve Ţdírecké hospodě, a to od 14.oo hodin.
O hudební zábavu se postará pan Kajer z Louňové se svou harmonikou, občerstvení je téţ zajištěno
a nebude chybět ani tombola, moţná se objeví i nějaké překvapení.
A tak, milé ţeny, neváhejte a přijďte v hojném počtu!

Český rybářský svaz
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz
Rybáři zvou
své členy na výroční členskou schůzi MO ČRS Ţdírec, která se koná 5.3.2011 ve
Ţdírecké hospodě od 15.00 hodin.
Miroslav Krňoul, jednatel MO ČRS Ţdírec

Zprávy z Úslavanu
Dne 26. 2. 2011 se konala ve Ţdírecké hospodě valná hromada tělovýchovné jednoty. Zúčastnilo se
jí 29 členů a 1 host. Na schůzi jsme zhodnotili činnost v loňském roce a naplánovali si, co vykonáme
v roce letošním. Konaly se také volby výkonného výboru do kterého byli zvoleni: Havel Jan, Mašek
Milan, Ptáčník Jaroslav, Řeţábek Václav, Šlajs Václav, Vrátník Vlastimil, Nygrýn Jaroslav st.,
Krňoul Miroslav ml. a Král Daniel. Členové výboru pak zvolili předsedou TJ Jana Havla. Usnesení
z Valné hromady je k nahlédnutí na našich webových stránkách.
Jan Havel, předseda TJ Úslavan Ţdírec
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INZERÁT
Prodám štěňata Border Kolie s PP, trikolorní, očkovaná, čipovaná, odběr koncem března 2011, cena
dohodou, foto na Rajče.net (uţivatel „lapid“), telefon 721608008
DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ţdírecká hospoda

5.3.2011 – 15.00 – Rybáři – výroční členská schůze
6.3.2011 – 14.00 – ČSŢ Ţdírec – Oslava MDŢ
18.3.2011 – 18.00 – Rybáři – výborová schůze
25.2.2011 – 19.00 – SDH Ţdírec – výborová schůze

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI

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

Nepomuk
Music Club Dvorec:

Do 31.12. – Zámek a park Hradiště –stavebně-historický
vývoj
16.9. – 31.12. – Vlkov – Babiny, neolitické výšinné sídliště
Muzeum otevřeno : úterý – pátek 9.00 – 15.00 hodin

18.3. – MAXI GOOGLES PARTY
19.3. – REVIVAL FEST – III.ročník – METALLICA,
NIGHTWISH a SEPULTURA

Lidový dům:

5.3. – SKArneval: DVA A PŮL CVRČKA, SKAVARE
FLASCHETA, NEPAL SOUND SYSTEM
12.3. – SOLITUDES, KOOL-AID
13.3. – 19.00 – Lední kino: Koncem června,
začátkem července, Den jednoho herce
19.3. – Hondzik sound systém

Výstavy:

5.3. – 14.30 – Michalova brnkačka aneb Kdyţ se Michal
dobře naladí
12.3. – 20.00 – Řeznický bál firmy Jatky Blovice
19.3. – 14.00 – Dětský maškarní rej
21.3. – 19.00 – Věra Špinarová se skupinou Adama Pavlíka

Coffe shop:

5.3. – 10.00 – aula ZŠ – Dlouhý, Široký a
Bystrozraký
29.3. – 19.00 – Hotel U Zeleného stromu –
Travesti show Divoké kočky

ÚT, ČT, PÁ – 7.00 – 15.00 hodin

Otevírací doba sběrného dvora:
PO, ST – 7.00 – 17.00 hodin

SO – 8.00 – 12.00 hodin

Důleţitá telefonní čísla:
Policie: 158
Hasiči: 150
Záchranná sluţba: 155

Policie Blovice: 371 522 008
Velitel SDH Miroslav Synáč st.: 728 957 917
Záchranná sluţba Vlčice: 371 523 255, 377 672 111
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