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Vážení spoluobčané,
další měsíc v novém roce nám nepřinesl zimní počasí, neboť kromě občasných ranních mrazíků nic
nenapovídá tomu, že je zima. Sluníčko každým dnem posiluje a tak se můžeme těšit na jarní počasí se vším,
co k tomu patří, včetně vyschlých mezí. K těm se ve svém článku vrátím později. Také v únoru se v naší
obci událo několik kulturních a společenských akcí, a ty si krátce připomeneme. Začátkem února v pátek
7. se naši občané rozjeli za zábavou do Prahy, kde navštívili v Divadle Radka Brzobohatého divadelní
představení „Sodoma Gomora“. Návštěvu divadelního představení zorganizovaly ženy z Českého svazu žen
Ždírec za podpory obecního úřadu. Dnes můžeme říci, podle reakce návštěvníků, že se jednalo o velmi
úspěšnou akci. Další akcí pořádanou ženami byla beseda o historii žďárské školy, kterou si pro nás
připravila paní Mgr. Vendula Hnojská ve čtvrtek 20. února. Paní Mgr. Hnojská si připravila poutavou a
zajímavou přednášku, kterou zahájila pro přítomné trochu netradičně, kdy se ironicky pozastavila nad tím,
že si naši občané přejí znát pravdu o naší škole a ještě jsou ochotni tomu naslouchat. Později vysvětlila, jak
to myslela. Po netradičním úvodu přítomné seznámila s historií školství v Čechách obecně. Další část
přednášky se týkala historie žďárské školy. V této části přednášky jsme pochopili, proč se přednášející
udivovala nad tím, že chceme znát pravdu. V dávné minulosti ve žďárské škole panovaly trochu jiné
poměry, než na které jsme zvyklí z našeho dětství. Ve škole panovala poměrně velká nekázeň, slabší
prospěch řady žáků a výjimkou nebyla snížená známka z chování v nejnižších ročnících. Nakonec jsme se
shodli na tom, že nebyl problém jen v žácích, ale také zřejmě ve vztahu žáků a učitelů. Vše se v dobré
obrátilo a naše generace a generace trochu starší pamatuje již jen dobu, kdy kázeň ve škole byla dobrá a
prospěch žáků přiměřený. Jistě k tomu přispěli i učitelé, které si dodnes pamatujeme a máme na ně dobré
vzpomínky. Poslední únorovou akcí v naší obci byl Hasičský - maškarní bál, který se konal v sobotu
22. února ve Ždírecké hospodě. Spojení hasičského bálu s maškarním se ukázalo jako velmi dobrý nápad,
který přilákal do hospody řadu našich občanů. Lákadlem také byla tradičně bohatá tombola a v neposlední
řadě dobrá muzika v podání hudební skupiny UNGROVANKA. Pořadatelům bálu patří za jejich vynaložené
úsilí poděkování.
Poslední veřejné zasedání zastupitelů obce se konalo 14. února ve Ždírecké hospodě. Účast našich
občanů na zasedání byla dobrá. Jsme rádi, že mají naši občané zájem o dění v naší obci. Na veřejném
zasedání se mohou dozvědět nejaktuálnější informace, které se dění v obci týkají, případně se mohou zeptat
na to, co je zajímá. Samozřejmě se snažíme aktuálně informovat o událostech v obci na Internetových
stránkách a na obecních vývěskách. Kdo má zájem se informace dozvědět, tak má řadu možností, jak to
udělat. Platí i nabídka informace v pracovní době na obecním úřadu. Návštěvu úřadu v mimopracovní době
si musí občan dohodnout předem a také to není nemožné. Na veřejném zasedání zastupitelů obce byl mimo
jiné schválen bez připomínek prodej pozemku, který je ve vlastnictví státu a o jeho odkoupení požádala
fyzická osoba. Byla zveřejněna výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím a byla schválena I. úprava rozpočtu obce z důvodu přijetí pracovníka na
veřejně prospěšné práce od Úřadu práce Plzeňského kraje a z důvodu přijetí příspěvku na výkon státní
správy od Plzeňského kraje. Zastupitelé obce na svém zasedání také projednávali možnost navýšení
měsíčních odměn a příplatků poskytovaných členům zastupitelstva naší obce, které jim umožňuje nová
vyhláška. Po krátké diskusi k tomuto bodu se všichni přítomní zastupitelé shodli na tom, že odměny a
příplatky ponechají ve stejné výši a nebudou je navyšovat. Posledním bodem jednání zastupitelů bylo
schválení finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje,
kam patří i naše obec. Možná, že to mnozí naši občané nevědí, ale obec přispívá Plzeňskému kraji za to, že
zde máme železniční stanici Českých drah, autobusové zastávky a zastávky regionální autobusové dopravy
autobusu, který vozí naše občany do přilehlých obcí a do Blovic. V diskusi padla mimo jiné otázka na
postup projednávání územního plánu obce. Přítomní občané byli seznámeni s postupem zpracování

Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
14. března 2014 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

územního plánu, který by měl být platný od konce letošního roku. Informace pro občany se také týkala
seznámení s činností dětského hlídacího centra. V průběhu diskuse jsme se také zmínili o záměru zakoupení
nového užitkového vozidla pro potřeby obce a našich občanů. Stará Multikára sice ještě sloužila svému
účelu, ale všichni jsme se shodli na tom, že bude obměna vozového parku obce nutná. Podařilo se nám
koncem měsíce z vlastních prostředků zakoupit vozidlo Fiat DUCATO 4x4 sklápěč, které jsme již uvedli do
provozu. Doufejme jen, že nám bude sloužit tak dobře, jako nám posloužila dosluhující Multikára.
Nyní bych se chtěl vrátit k úvodu článku k vyschlým mezím. Jistě všichni dobře víte, že loňský
podzim a celá letošní zima byla extrémně chudá na dešťové a sněhové srážky. V důsledku toho je nadměrné
sucho. Vzhledem k tomu, že bude jarní počasí stále častěji lákat k jarnímu úklidu, upozorňujeme naše
občany, aby nevypalovali starou trávu. Jednak se tím dopouští přestupku, za který hrozí vysoká pokuta a
hlavně může skutečně dojít k požáru a to si jistě nikdo nepřeje. Máme sice velmi schopné hasiče, ale
prevence je nutná.
V následujícím období nás čeká pokračování v práci na územním plánu obce, měly by se rozběhnout
práce na přístavbě hasičárny a stavbě cesty u dětského hřiště. Stále jednáme s Lesy České republiky o směně
pozemku pod požární nádrží ve Žďáru, máme objednanou firmu na kamerovou zkoušku kanalizace na
Smederově, kde máme v plánu opravu místní komunikace. Uvažujeme o získání dotace na měřič rychlosti
na hlavní silnici v Myti a o dotaci na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Také se
v současné době seznamujeme s pravidly dotace na podporu sportovních organizací, kde bude možné získat
dotaci na celoroční sportovní činnost dětí a mládeže na území Plzeňského kraje v oblasti tělovýchovy a
sportu. Z kulturních akcí se ve Ždírecké hospodě v sobotu 8. března od 14 hodin uskuteční oslava MDŽ a na
stejném místě se bude konat v sobotu 22. března od 15 hodin „Morava za námi II.“, kde bude ochutnávka
vín z vinařství Víno Kňourek. Přijďte se pobavit na připravované akce a současně jste srdečně zváni na
veřejné zasedání zastupitelů obce, které se bude konat v pátek 14. března od 19,30 hodin ve Ždírecké
hospodě.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce
MO ČRS Ždírec oznamuje svým členům, že výroční členská schůze se bude konat v sobotu 29.3.2014
od 15.00 hodin ve Ždírecké hospodě. Účast členů je žádoucí.
M.Krňoul, jednatel MO

Zpráva Českého svazu žen ve Ždírci
Po předloňské úspěšné návštěvě představení v Divadle Radka Brzobohatého v Praze jsme se rozhodly
zopakovat si takový nevšední zážitek ještě jednou. Tuto akci jsme podnikly 7. února t.r. a zorganizovaly
jsme autobusový zájezd pro členky svazu a jejich rodinné příslušníky. Na programu byla komedie z
vesnického prostředí "Sodoma Gomora" s mnoha známými pražskými herci. Představení bylo výborné a
celé hlediště se dvě hodiny otřásalo smíchy. S takovouto náladou uběhla zpáteční cesta bleskovou rychlostí.
Po delší době se nám opět podařilo vyjednat s Mgr. Vendulou Hnojskou - historičkou - další ze série
přednáškových večerů. A tak k nám paní Hnojská přijela ve čtvrtek 20. února a měla pro nás připravenou
zajímavou přednášku o historii žďárské školy a současně i o historii a počátku povinné školní docházky v
Čechách. Toto téma bylo z naší strany navrženo na minulé přednášce a bylo opět od paní magistry vzorně
připraveno. Účast byla slušná, diskuze bohatá, i když si myslíme, že žďárská škola se osobně týkala
mnohem více našich občanů. Nicméně děkujeme všem zúčastněným za jejich zájem.
V příštích dnech nás čeká tradiční oslava Mezinárodního dne žen, která se bude konat v sobotu
8. března 2014 ve Ždírecké hospodě, a to od 14:00 hodin. Program je již připraven, pohoštění se chystá a o
překvapení nebude nouze. Tímto zveme všechny ženy k příjemnému posezení a dobré zábavě.
Za ČSŽ - M. Kolevová

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny – obec Ždírec Myť – Ždírec celá lokalita od mostu směr Srby, ve čtvrtek dne 27.3.2014 od 13.00 hodin do 15.00 hodin.
Děkujeme za pochopení. ČEZ Distribuce

Pozvánka SDH Ždírec
SDH Ždírec, si Vás dovoluje pozvat na kulturní akci " Morava za námi II", která se
uskuteční v sobotu dne 22.3.2014 od 15.00 hodin ve Ždírecké hospodě. Své výrobky bude
prezentovat vinařství Víno Kňourek, Petr Kňourek, Březí u Mikulova. Po ukončení ochutnávky
bude následovat hudební produkce. Občerstvení v průběhu odpoledne a večera zajištěno.
Případné dotazy můžete směřovat na email sdhzdirec@seznam.cz. Jste srdečně zváni.

SDH Ždírec
Dne 22.2.2014 pořádalo SDH Ždírec ve Ždírecké hospodě hasičský bál,
který byl v letošním roce netradičně pojat jako maškarní. K tomuto kroku jsme
se rozhodli z důvodu, že poslední podobná akce pro dospělé se v naší obci
konala naposledy v roce 2004. Přiznáváme, že spojit takto dvě akce byl z naší
strany risk a u některých členů vyvolával mírné obavy. Vše se v dobré obrátilo
ihned po zveřejnění našeho úmyslu a zprávy, že na bále bude opět po roční
odmlce hrát místní Ungrovanka. Veřejnost přijala
tyto dvě zprávy s nadšením a pro nás už nebylo
možno udělat krok zpět. Veliký zájem o účast na
bále byl znát i při předprodeji lístků a při rezervaci
stolů, které byly téměř rozebrané už ve čtvrtek před
bálem. Nechtěli jsme tedy zklamat a začali jsme
vymýšlet zpestření celé akce. Proto byla zakoupena
do sálu výzdoba a dále jsme pro každého návštěvníka připravili hlasovací lístek,
kde si mohl zvolit své tři favority na nejlepší masku. Před 20.00 hodinou bylo již
vše přichystané, sál byl téměř zaplněn a tak již nic nebránilo v zahájení bálu, po
kterém následovalo sólo pro masky, aby si mohl každý prohlédnout a zodpovědně
vybrat své tři favority. Při další písničce byl taneční parket již zcela zaplněn a tak
to pokračovalo až do časných ranních hodin. Proběhla také dámská volenka, která
musela být i přes značný počet připravených květin za 15 minut ukončena
z důvodu jejich vyprodání. Po dámské volence bylo ukončeno hlasování o
“Nej masku 2014“. Po otevření hlasovací urny zasedla volební komise a
začala sčítat hlasy jednotlivých masek. Za půl hodiny byly hlasy sečteny a
zapečetěny v obálce. Jak se ukázalo, sčítání hlasů pro jednotlivé masky
nebyla jediná činnost této komise. V průběhu večera se na sále objevila další
maska, která vzbudila u všech veliké nadšení, ale lístky byly již odevzdány.
Z tohoto důvodu musela komise opět zasednout a mimo oficiální hlasování
udělila mimořádnou cenu komise a pořadatelů. Jak mnozí ví, bylo to zlobivé
miminko v modrých dupačkách, kterému chutnal “RUM“, a jeho maminka,
které se výchova v průběhu večera vymykala z rukou . Dále následovalo
losování lístků o ceny. I v letošním roce se podařilo Pavlu Zrnovi zajistit
opravdu nebývalé množství předmětů. Na konci tohoto losování proběhlo
vyhlášení nejlepších masek.
Vyhlašování proběhlo od 3. místa, které obsadili žáci 3.B
Mach a Šebestová, kterým nechyběl ani Jonatán a utržené
sluchátko. Druhé místo obsadil zájezd řeholnic. Dodnes
pořadatelé netuší, která ze ctihodných sester byla abatyše a
celou skupinu řídila. Cenu si snad spravedlivě rozdělila celá
skupina. Na absolutním prvním místě se dle diváků umístil
pán hor Krakonoš, který se v průběhu večera staral i o
kouřové a vonné efekty na sále. Každá ze zmíněných masek
obdržela sladkou odměnu. I v letošním roce pořadatelé
zajistili jednu super cenu, která byla v letošním roce určena
výhradně pro ženy. Jednalo se o vystoupení umělce “až z Prahy“. Po vylosování a předání této ceny
nastoupila na scénu opět Ungrovanka a nic nebránilo pokračování v rozjeté zábavě až do ranních hodin.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem účastníkům bálu a spoluobčanům, kteří nás každoročně
podpoří nákupem vstupenek. Poděkování patří rovněž kapele Ungrovanka, která dokázala držet skvělou
náladu po celý večer, personálu Ždírecké hospody za skvělou obsluhu, všem členům SDH Ždírec, kteří se
podíleli na přípravě sálu a bálu a všem sponzorům, kteří nám věnovali dary do losování. Zvláštní
poděkování si zaslouží Pavel Zrno, Vladimír Kule a Bohuslav Silovský za týlové zabezpečení celého večera.
Fotografie
z večera
si
lze
prohlédnout
na
našich
internetových
stránkách
http://sdhzdirec.rajce.idnes.cz/Zdirec_maskarni_bal_22.2.2014/
Za SDH Ždírec starosta sboru Ing. Ladislav Vrátník
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DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

8.3. – 14.00 – ČSŽ Ždírec – Oslava MDŽ
15.3. – MS Chejlava – Výroční členská schůze
21.3. – 19.00 – Rybáři – výborová schůze
22.3. – 15.00 – SDH Ždírec – Ochutnávka moravských vín
28.3. – 19.00 – SDH Ždírec a Zásahová jednotka – výborová schůze
29.3. – 15.00 – Rybáři – Výroční členská schůze

Klub hasičů Smederov

8.3. – Oslava MDŽ

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
22.3.-31.5. – F.J.Vacek Kamenický – 145.výročí
úmrtí

Lidový dům

8.3. – 18.00 – BloodTour 2014 – metalový mejdan
11.3. – 19.00 – The Beatles Revival – koncert
15.3. – 20.00 – Řeznický ples – hraje Horalka
21.3. – 19.00 – Sborovna – divadelní komedie,
Divadlo Pavla Trávníčka
27.3. – 17.00 – Muzeum jižního Plzeňska – Petr
Kersch Povídky ze školy (života) - beseda
28.2. – 19.00 - Tančírna

Nepomuk

7.3. – 19.00 – Zpívaná – Sokolovna – hraje Když se
sejdem
8.3. – 21.00 – Společenský večer MDŽ – Sokolovna
15.3. – Bál Sokol Nepomuk – Sokolovna
21.3. – 21.00 – Kabát revival – Sokolovna
22.3. – Bál TJ Slavoj Dvorec – Sokolovna
29.3. – 20.00 – Poker Tournament - Sokolovna

Spálené Poříčí

15.3. – 19.00 – Romeo a Julie – Sokolovna
15.3. – 20.00 – ABBA Stars – Music Sklep
22.3. – 17.00 – O Ferdovi a Berušce – pohádkový
muzikál – Sokolovna
29.3. – 20.00 – IRON MAIDEN revival - Music Sklep

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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