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Čest jeho památce!
Dne 12.11.2010 se narodila
Marii Maršálkové a Janu Palaskevičovi
ze Ţdírce dcera Amálie.
Vítáme Amálku do života
a přejeme jen to nejlepší!
DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

31.12.2010 – 20.00 – Silvestrovská zábava s Ungrovankou
8.1.2011 a 29.1.2011 – 14.00 – Rybáři – výdej povolenek
21.1.2011 – 18.00 – Rybáři – výborová schůze

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI

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

Výstavy:

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

Nepomuk
28.12. - 16.30 – 19.00 – Dětský Silvestr s
s plyšáky – sál U Zeleného stromu

Music Club Dvorec:

25.12. - 19.00 – Rockový vánoční mejdan – hrají:
Scelet, Vitacit a Láďa Kříţek, Snail, ABBand, Škwor
26.12. – Mega Popcorn Party
31.12. – Silvestrovská Red Bull Party

Otevírací doba sběrného dvora:
PO, ÚT, ČT, PÁ – 7.00 – 14.00 hodin
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

NAŠE LISTY - vydává a tiskne Obecní úřad Ţdírec - IČO 00257478 http://www.obec-zdirec.cz/ tel.: 724 134 458
Redakční rada : Bc. Bohuslav Vrátník, Václav Řeţábek, Bc. Lenka Vrátníková
Redakční rada nezodpovídá za kvalitu a obsah příspěvků.
Registrace pod číslem MK ČR E 12352
E-mail: (obec) info@obec-zdirec.cz (obec - úřední záleţitosti) podatelna@obec-zdirec.cz

Měsíčník pro čtenáře obcí
Ţdírec - Myť, Ţďár, Smederov a Louňová.

Svazek 17

číslo 12

PROSINEC 2010

Váţení spoluobčané,
za několik dnů nám skončí rok 2010. Byl to rok, který nebyl tak úspěšný jako roky předešlé.
Zejména se projevila celosvětová krize a to ve všech odvětvích činnosti naší společnosti. Dotkla se
prakticky všech občanů celého světa, naše občany nevyjímaje. Nechci na závěr roku hořekovat nad
tím, jaké důsledky pro nás všechny mělo omezení státních výdajů. Musíme se dívat do budoucnosti
a věřit, ţe bude jen lépe. Věřím, ţe se nám to společnými silami podaří.
Od posledního vydání Našich listů se událo několik věcí, které nás naplňují optimismem do
budoucna. Občané se zapojují do veřejného ţivota a napomáhají ke zlepšení podmínek pro ţivot v
obci. Konalo se veřejné jednání zastupitelů obce a to 3.12.2010. Na jednání byla oproti jiným létům
hojná účast našich spoluobčanů, zejména mladých, kteří projevili zájem o dění v obci. Doufám, ţe
se budou nadále zajímat o činnost a ţe přijdou s nápady, co a jak vylepšit. Budoucnost je v jejich
rukou. Dále se uskutečnily Výroční valné hromady SDH Smederov, Ţďár a Ţdírec. Všechny valné
hromady navštívily zástupci Obecního úřadu a museli konstatovat, ţe hasiči jsou jedni z těch, kteří
všem obcím hodně pomáhají. Rovněţ byla uspořádána ve spolupráci s Českým svazem ţen ve Ţdírci
Mikulášská nadílka, Den seniorů a Zpívání vánočních koled u stromečku. Uvedené akce se opravdu
povely a velká účast potěšila jak pořadatele, tak samotné účastníky. O podrobnostech jednotlivých
akcí se dozvíte v dalších článcích Našich listů a na Internetových stránkách obce. Opět se potvrdilo,
ţe Český svaz ţen ve Ţdírci je v současné době nejaktivnější organizací, která pořádá nejvíce akcí
zejména pro děti. Rovněţ je potřebné zmínit TJ Úslavan Ţdírec, který oţivil soutěţ v Národní
házené, za coţ rovněţ patří dík. Při organizování dalších akcí pomohli rybáři i myslivci za coţ bych
jim chtěl také poděkovat a doufám, ţe budeme nadále spolupracovat při organizování podobných
akcí. Určitě představitele zájmových organizací zastupitelé Obecního úřadu osloví a dohodneme si
plán činnosti na příští období tak, aby se naše práce v této oblasti ještě zlepšila. Kaţdému, kdo
přispěl i malým dílem k tomu, ţe se v obcích něco dělo, patří velké poděkování. Věnovali tomu svůj
volný čas ve prospěch všech a to zcela nezištně.
V neposlední řadě bych chtěl poděkovat občanům obce Smederov, kteří svojí brigádnickou činností
pomohli při rekonstrukci kapličky Panny Marie Klatovské na Smederově a hasičům ze Ţďáru za
pomoc při opravě hasičské klubovny. Jmenovitě bych chtěl poděkovat panu Janu Havlovi, který přes
nepříznivé počasí, které panovalo v minulých dnech, opravil místní rozhlas. Především se jedná o
opravu rozhlasu ve Ţďáru a ve Ţdírci, kde rozhlas nešel několik měsíců.
Na závěr mého příspěvku přeji všem spoluobčanům příjemné proţití vánočních svátků, bohatého
jeţíška a hodně zdraví do nového roku 2011.
starosta obce Ţdírec Bc. Bohuslav Vrátník

Zapisování stavu vodoměrů bude probíhat v týdnu od 3.1.2011 do 8.1.2011.
Veřejné jednání zastupitelů obce se bude konat ve čtvrtek
30. prosince 2010 ve Ţdírecké hospodě od 18.00 hod.

Po krátkém a vstřícném jednáních z firmou ROSA Computers, která poskytuje některým místním
občanům přenos Internetu, bude do Ţdírecké hospody zaveden veřejný Internet. Pokud to počasí
dovolí, měl by být nainstalován mezi vánočními svátky a koncem roku 2010. Podrobnosti o uvedené
sluţbě zveřejníme po instalaci a zahájení provozu zařízení.
starosta obce Ţdírec Bc. Bohuslav Vrátník

Zprávy ČSŢ ve Ţdírci
Prosinec byl opět ve znamení zvýšené aktivity všech
členek svazu, neboť proběhlo několik akcí buď přímo
pořádaných ČSŢ, nebo ve spolupráci s Obecním
úřadem. Tou první 4. prosince 2010 byla oblíbená
Mikulášská nadílka pro děti. Je pravda, ţe jsme
očekávaly velký zájem, ale skutečnost překvapila
všechny. Hospoda praskala ve švech - dětí přišlo
kolem 45 a dospělých tak asi 60-70! Duo Ondruškovi
se postaralo o příjemnou atmosféru, a kdyţ kolem půl
třetí dorazila i Mikulášova druţina s andělem a dvěma
čerty, ale
hlavně s
nůší plnou dárků, rozzářily se všechny dětské oči. Děti
se snaţily ze všech sil - zpívaly, recitovaly - jen aby si
zaslouţily dárkový balíček. A tak se odpoledne vydařilo
ke spokojenosti všech.
Hned další den - v neděli 5. prosince - pořádal OÚ
Ţdírec "Setkání seniorů". Český svaz ţen se postaral o
kulturní část a na pomoc si přizval opět Mikulášovu
skupinu, která měla pro všechny seniory připraven také
malý balíček. Podmínkou ovšem bylo, aby se kaţdý o
balíček zaslouţil, ať uţ přednesem básničky, říkanky nebo zazpíváním písničky - jinak hrozilo to, ţe
si čert neposlušné seniory odnese s sebou. Všichni se dobře bavili a to také bylo účelem setkání.
Poslední předvánoční víkend uspořádal ČSŢ v pořadí uţ druhé "Zpívání koled" u vánočního
stromečku. Letos byla, na rozdíl od minulého roku, podstatně menší zima, a tak se tedy sešlo i více
lidí, neţ tomu bylo poprvé. Ţeny si připravily za vydatné pomoci paní Danušky Ondruškové tři
koledy, ale tentokrát uţ jim se zpěvem pomáhali i účastníci slavnostního odpoledne, kterým byly
rozdány texty. Pro zpestření odpoledne byl opět uspořádán
malý jarmark výrobků z "dílny dovedných rukou" a bylo se
opravdu čím chlubit. Celé dva velké stoly byly zaplněny
vánočními ozdobami a doplňky, ať uţ to byly nejrůznější
svíčky s ubrouskovou technikou, svíčky gelové, různé zvonky
a zvonečky keramické, přízové, z drátků, pletené z umělého
proutí, skleněné svícny, různé tácy a podnosy, svícny z
přírodních jehličnanů, zvonky ze zdobených perníčků a další a
další. Pro všechny návštěvníky bylo také připraveno
nepřeberné mnoţství malovaných perníčků a kaţdý si mohl
vybrat, co se komu líbilo - dostalo se na všechny. Závěr celého odpoledne se nesl ve znamení
"svařáčku na zahřátí", o který se postaral osobně starosta obce p. Bohuslav Vrátník, za coţ mu patří
náš veliký dík.
Tím jsme zavaršily letošní aktivní rok a budeme se těšit na další akce a činnosti v roce příštím.
Současně si tímto dovolujeme popřát všem spoluobčanům krásné a poţehnané vánoce a do nového
roku hodně štěstí, spokojenosti a pevného zdraví.
Za ČSŢ Ţdírec - Marie Kolevová

Den seniorů
Dne 5. prosince 2010 se uskutečnilo ve Ţdírecké hospodě setkání seniorů. Účast byla přes nepřízeň
počasí velmi dobrá. Starosta obce Bohuslav Vrátník uvítal seniory a krátce je seznámil s programem
odpoledního posezení v předvánočním čase. Po úvodním slově zhodnotil práci zastupitelů od jejich
zvolení do zastupitelstva obce a přítomné seznámil se současnou finanční situací. Přes nepříznivé
zprávy ujistil seniory, ţe zastupitelé obce se starostou udělají vše proto, aby se jim v obci dobře ţilo.
Před zahájením samotného programu starosta přítomné varoval
před příchodem Mikuláše, Anděla a Čerta. Rovněţ seniory
upozornil na to, ţe pokud byli hodní, dostanou drobný dárek, ale
za básničku. Skutečně pak přišel Mikuláš se svojí druţinou a
přinesl pro kaţdého, kdo byl celý rok hodný, drobný dárek. Pak se
naplnil avizovaný scénář, skutečně museli všichni za dárek
odrecitovat básničku, bylo
povoleno i zazpívat písničku.
Senioři se činili a Mikuláš s
druţinou se divili, jaké básně a písničky senioři znají. Někteří
usmlouvali i básničky s lechtivým textem, Mikuláš to dovolil a
vyslechl si skutečné perly. Na nadílku volně navázal muzikant z
Louňové Jiří Kajer, který se svým kamarádem zmáčkli
heligonky. Při jejich tónech si všichni rádi zazpívali. Bylo to
opravdu vydařené odpoledne, kdy se senioři sešli a společně se
pobavili.
Velké poděkování patří zejména ţenám ČSŢ Ţdírec, které zajistily mikulášskou nadílku a postaraly
se o vydařené odpoledne v době, kdy údajně některé z nich ještě neměly napečené vánoční cukroví.
Rovněţ touto cestou děkujeme Jiřímu Kajerovi a jeho kamarádovi, kteří svým dílem přispěli k dobré
náladě na setkání seniorů.
starosta obce Bc. Bohuslav Vrátník
Sejdeme se u betlému
Po vysvěcení kapličky ve Smederově se místní obyvatelé scházeli další adventní neděle u kapličky,
aby tak společně proţili předvánoční atmosféru. Poslední víkend před Štědrým dnem byla vyuţita
téţ sobota ke zpívání u stromečku o kterém se píše na jiném místě dnešního vydání Našich Listů.
Štědrý den je další pozvánkou do Smederova, kdy bude od 14 hod. do 17 hod. otevřena kaplička
k prohlídce betlému a dalšímu setkání obyvatel naší obce a to i s hudebním doprovodem. Další dny
o vánočních svátcích bude moţnost vidět betlém, alespoň přes ochrannou mříţ kaţdý den
od 14 hod. do 17. hod. Protoţe bylo instalováno vnitřní osvětlení kapličky, nevadí prohlídce ani
krátké prosincové denní světlo. Pokud by někdo chtěl přispět na opravu obrazu Panny Marie
Klatovské, který je umístěn v kapličce, můţe kontaktovat pana Vlastimila Vrátníka a bude s ním
uzavřena darovací smlouva přímo s paní malířkou Ondrušovou, která obraz namalovala. Všechny
obyvatele naší obce zvou k setkání u betlému na Štědrý den smederovští se zastupiteli obce Ţdírec.
Vlastimil Vrátník
Ztratil se malý černý pes, kříţenec špice, utekl z Myti. Případné informace volejte na tel.
606831774 nebo na Obecní úřad ve Ţdírci.
Prodej a servis zahradní techniky
Provádíme – opravy motorových pil (všech značek), opravy elektrických pil, opravy zahradní
techniky (všech značek), sekačky, traktůrky, ridery, křovinořezy, opravy sněţných fréz.
Pro firmy a půjčovny provádíme technické kontroly strojů pro BZPO. To vše je doloţeno
protokolem.
Doprava po telefonické domluvě.
Sídlo firmy: Josef Oberdorfer, Měcholupy 109, 335 51 Měcholupy, tel. 775 673 026

SDH Ţdírec
Výborová schůze SDH Ţdírec a zásahovém jednotky obce se koná dne 28.1.2011 od 19.00 hod. ve
Ţdírecké hospodě. Účast členů výboru SDH Ţdírec nutná z důvodu volby nového místostarosty
sboru.
Výbor SDH Ţdírec přeje všem svým členům, občanům obce krásné a nerušené proţití Vánočních
svátků a šťastný nový rok 2011.
Poděkování.
Dne 18.12.2010 se konala ve Ţdírecké hospodě Výroční valná hromada SDH Ţdírec, kde proběhla
volba starosty SDH Ţdírec. Tímto bych chtěl poděkovat všem členům za vyslovenou důvěru. Dále
bych chtěl poděkovat za účast všem členům SDH Ţdírec, představitelům obce, zástupcům dalších
dobrovolných organizací obce a manţelům Ondrůţkovým za hudební produkci.
Za SDH Ţdírec starosta Bc. Ladislav Vrátník ml.
Kultura.
Jménem výboru SDH Ţdírec si Vás dovoluji pozvat na tradiční Hasičský bál SDH Ţdírec, který se
koná dne 12.2.2011 od 20.00 hod. ve Ţdírecké hospodě. K tanci a poslechu hraje Ungrovanka.
Srdečně zve SDH Ţdírec.
Za SDH Ţdírec starosta Bc. Ladislav Vrátník ml.

TJ Úslavan zve dne 31.12.2010 všechny občany a sportoce na jubilejní
20. Silvestrovský běh a následně Silvestrovskou zábavu s Ungrovankou, která se
koná od 20.00 hodin ve Ţdírecké hospodě. Po půlnoci Vás bude zajištěn tradiční
ohňostroj. Zároveň přejeme všem příznivcům hezké Vánoce a šťastný nový rok
2011.
Český rybářský svaz
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz
Rybáři informují.
Na prosincové výborové schůzi jsme projednali plnění plánovaných úkolů celého roku, vyplatili
jsme členům odměny za odpracované brigádnické hodiny, zkušebně jsme jiţ on-line vydali
identifikační čárové kódy do legitimací a připravili se na on-line výdej povolenek. Hospodář Petr
Baláţ vyhodnotil poslední výlovy rybníků Nový a Brigádník, předseda Ivan Koutecký zhodnotil
práci jednotlivých členů výboru a poděkoval za odvedenou práci.
Naplánovali jsme akce na rok 2011:
Výdej povolenek se uskuteční 8.1.2011 a 29.1.2011 od 14.00 hod. ve Ţdírecké hospodě.
Výroční členská schůze je naplánovaná na 5.3.2011 od 15.00 hod ve Ţdírecké hospodě.
Do nadcházející sezony přejeme našim členům pěkné záţitky u vody a bohaté úlovky.
Krásné proţití Vánočních svátků a mnoho zdraví, úspěchů a radosti v novém roce přejeme všem
našim občanům.
Petrův zdar

M.Krňoul, jednatel MO ČRS Ţdírec

ZASTUPITELSTVO OBCE A ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU
PŘEJÍ VŠEM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ,
HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ROCE 2011.

AUTORIZOVANÁ TECHNICKÁ MĚŘÍCÍ SKUPINA PLZEŇ
AUTORIZOVANÝ TECHNIK MĚŘENÍ ÚČINNOSTI
SPALOVÁNÍ,MNOŢSTVÍ VYPOUŠTĚNÝCH LÁTEK,
REVIZE A KONTROLY SPALINOVÝCH CEST
osvědčení číslo 67/2006
Plovární 1
301 00 Plzeň

IČO: 124 084 0431

mobil : 739 050 883 ,731 354 288

DIČ: CZ5904300259

mail : epj @email.cz

- autorizované měření emisí, revize a čištění spalinových cest (komínů),
-

- prohlídka komínů komínovou kamerou BRIGON s provedením videozáznamu
Dále zajišťujeme :
REVIZE PLYNOVÝCH KOTLŮ, BEZPEČNOST PRÁCE, POŢÁRNÍ OCHRANA,VEŠKERÁ ŠKOLENÍ
A ODBORNÉ KVALIFIKACE (přímo u provozovatele).
- kompletní servis - trvalá spolupráce i jednorázové služby

-

elektrická zařízení, hromosvody, plynová zařízení, tlakové nádoby stabilní, kotelny,

-

veškerá školení a odborné kvalifikace / přímo u provozovatele /
školení zaměstnanců všech profesí
-

školení vedoucích pracovníků

-

školení řidičů

-

školení řidičů manipulačních vozíků

-

školení jeřábníků a vazačů

-

školení práce ve výškách a lešenářů

-

školení obsluh tlakových nádob stabilních

-

školení topičů nízkotlaké kotelny

-

školení obsluh plynových zařízení

-

školení obsluh ruční motorové řetězové pily, atd.

-

veškerá školení v oblasti poţární ochrany

V případě zájmu o revizi a vyčištění komínu kontaktuje do konce
února 2011 Obecní úřad ve Ţdírci.

