Měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov

Svazek 20

číslo 1

LEDEN 2013

Vážení spoluobčané,
skončil nám první měsíc nového roku, ve kterém nám ukazuje počasí své rozmary. Jednou napadne přes noc
několik centimetrů sněhu, pak nám do toho zaprší a máme povodně. To byl první měsíc roku, který nám
přinesl první přímou volbou prezidenta naší republiky. Účast našich voličů v obou kolech volby prezidenta
byla velmi dobrá a za to bych Vám chtěl poděkovat. Svědčí to o odpovědnosti našich občanů, kteří si
uvědomují, že mohou svým hlasem přispět k volbě svého kandidáta. V prvním kole volby prezidenta
republiky v naší obci přišlo k urnám 72 % oprávněných voličů a v druhém kole volby to bylo 62 % voličů.
V druhém kole volby prezidenta České republiky v naší obci získal nejvíce hlasů kandidát č. 6 Miloš
Zeman, který dostal 165 hlasů. Na druhém místě skončil kandidát č. 9 Karel Schwanzenberg, který získal 68
hlasů. Pan Miloš Zeman zvítězil ve volbě v celé republice a tak věřme, že bude po své volební období
dobrým prezidentem České republiky.
V lednu se neuskutečnilo veřejné zasedání zastupitelů obce, tento měsíc byl ve znamení jak volby
prezidenta, tak různých hlášení a hlavně přípravou na nové období, které nás čeká. Všichni jsme
předpokládali, že budeme již v lednu připravovat projekty na dotace. Dotační tituly byly však vypsány až
koncem minulého týdne a tak nás nyní čeká výběr projektů, které chceme v letošním roce uskutečnit. Také
by nám mělo napovědět projednávání témat na veřejném zasedání, které se bude konat tento pátek. Pokud
přijdete a budete ochotni diskutovat o tom, co by se mělo v následujícím období v naší obci udělat, budeme
rádi. Určitě podiskutujeme i o nočním zhasínání veřejného osvětlení, které jsem na zkoušku do veřejného
zasedání spustil. Po veřejném zasedání v neděli 10. února pořádá Český svaz žen Ždírec Maškarní bál pro
děti. Začátek je od 14 hodin ve Ždírecké hospodě. Přijďte se pobavit se svými dětmi a vnoučaty. Další
víkend bude zábava pro dospělé, kdy naši hasiči pořádají rovněž ve Ždírecké hospodě Hasičský bál. Jeho
začátek je tradičně od 20 hodin. Kromě dobré hudby, kterou zajišťuje kapela pana Pachla, je na programu
dámská volenka a další překvapení. Gurmánskou tečkou ke konci měsíce budou Vepřové hody, které se
uskuteční před Ždíreckou hospodou v sobotu 23. února od 10 hodin. Pořadatelé, kterými jsou obecní úřad ve
spolupráci se ženami, hasiči a Ždíreckou hospodou slibují, že bude letos všeho dost a nikdo snad neodejde
s prázdnou. Připravujeme dvojnásobné množství výrobků než v loňském roce, tak věříme, že se nám snad
podaří uspokojit většinu zájemců o výborné pochoutky. Můžete se přijít přesvědčit na vlastní oči a ochutnat.
Podrobnosti o připravovaných akcích najdete uvnitř novin.
Ještě bych se chtěl vrátit ke konci loňského roku, kdy se na veřejném zasedání v prosinci schvalovala
vyhláška o odpadech a zejména výše poplatků za likvidaci odpadů. Je to nekonečné téma, ke kterému se
snažíme dělat osvětu. Převážná většina našich občanů již pochopila přímou úměru mezi tříděním odpadů a
výší poplatků za jeho odvoz. Nebudu to již nijak rozvádět, jen jsem chtěl ještě trochu vysvětlit, co mne
vedlo k zhasínání veřejného osvětlení v noční době. Jsou to takové tři momenty, které se sešly v jeden
okamžik. Řešila se výše poplatků za odpady, při diskuzi zaznělo, že nemůžeme chtít na občanech, aby
hradili veškeré náklady spojené s likvidací odpadu, neboť se snaží odpad třídit a proto by měla obec na
likvidaci přispět ze svého rozpočtu. S tímto názorem souhlasíme, stejně jako většina našich občanů. Zazněl
návrh, že by mohla obec část finančních prostředků získat úsporou elektrické energie na veřejné osvětlení. U
tohoto názoru si nejsem jistý souhlasem drtivé většiny našich občanů, ale předpokládám, že nadpoloviční
většina by byla pro. V souvislosti s údržbou veřejného osvětlení právě probíhala v celé obci výměna
zastaralých a poruchových stmívačů, které zapínají a vypínají veřejné osvětlení. Proto jsme nakoupili
modernější zařízení, která poskytují právě tu možnost časového spínání osvětlení, a při jejich výměně bylo
nastaveno noční vypínání. Pravý záměr tohoto kroku tedy nebyl rozhodnout nezvratně o záležitosti, která se

Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
8. února 2013 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

týká nás všech, ale vyvolat konstruktivní diskusi, ze které by mělo vyjít konečné stanovisko a rozhodnutí
k otázce vypínání veřejného osvětlení v noční době. Pokud máte zájem o dění v naší obci, tak se jistě
sejdeme v pátek na veřejném zasedání ve Ždírecké hospodě.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce

Obyvatelé - statistika roku 2012
Počet obyvatel v jednotlivých částech
Přihlášení
10 osob (z toho 5 mužů a 5 žen)
Ždírec
136 osob (muži 65, ženy 71)
Odhlášení
14 osob (z toho 6 mužů a 8 žen)
Myť
153 osob (muži 78, ženy 75)
Narození
5 občánků (z toho 2 chlapci a 3 dívky) Žďár
83 osob (muži 46, ženy 37)
Úmrtí
4 osoby (z toho 2 muži a 2 ženy)
Smederov 73 osob (muži 35, ženy 38)
K 31.12.2012 měla obec 445 obyvatel, z toho 224 mužů a 221 žen.

Zprávy Českého svazu žen
Český svaz žen ve Ždírci zve všechny děti na Maškarní bál, který se bude konat v neděli dne
10. února 2013 ve Ždírecké hospodě. Začátek bálu je ve 14.oo hodin a o zábavu se postará Duo
Ondruškovi.
Těšíme se na hojnou účast!
Za ČSŽ - M. Kolevová
Český rybářský svaz
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz

75 let rybářského spolku ve Ždírci
Ano, je tomu tak, před 75. lety vznikl ve Ždírci spolek rybářů.
První dochovaný zápis pochází z roku 1938 a vypovídá o
založení přípravného výboru spolku. V přetisku originálu
z naší kroniky se můžete dočíst jména členů, kteří se zřejmě
nejvíce zasloužili o založení spolku rybářů ve Ždírci. Prvním
předsedou se stal p. Emanuel Pechan a podle dochovaných
materiálů v kronice byl
předsedou ještě v roce
1951.
Činnost
spolku
v počátcích
nebyla
vůbec
jednoduchá,
svědčí o tom přesné nájemní smlouvy s jednotlivými
soukromými vlastníky povodí. Přesto již v roce 1940 má
spolek svoje stanovy o 23 paragrafech. Dovolte, úvodní část
stanov cituji:
Účelem spolku jest:
Vody v katastrech obcí Myť, Žďár, Ždírec a Smederov
rybami co nejvíce oživiti, příchylnost k rybám buditi, je
ochraňovati a nesmyslné jich pronásledování zamezovati.
Myslím, že i dnes po 75. letech se můžeme k tomuto
úvodnímu prohlášení prvních stanov rybářského spolku ve Ždírci hrdě přihlásit.
V naší rybářské kronice je dále mnoho zajímavých dokumentů a fotografií, které se dochovaly a
dokládají, jak obsáhlá byla a je činnost našeho spolku za uplynulých 75 let. Zásluhu na tomto
zdokumentování má náš bývalý člen a předseda p. Bedřich Schopfer. Mimo jiné Béďa / tak jej
kamarádi oslovovali/ je i autorem našeho loga KAPR se kterým uvádíme naše články ve Ždíreckých
novinách.Tolik krátce o založení spolku rybářů ve Ždírci.
Do dalších 75. let přeji Petrův zdar.
Miroslav Krňoul, jednatel MO ČRS Ždírec

Obec Louňová pořádá a srdečně Vás zve na Dětský maškarní bál, který se koná
v sobotu dne 23.2.2013 od 15:00 hodin hospodě v Louňové a od 20:00 hodin se
bude pokračovat Maškarní bálem pro dospělé. K tanci a poslechu zahraje kapela
Vlídný kravál.
Z činnosti SDH Ždírec
V sobotu 5.1.2013 se zástupci SDH
Ždírec zúčastnili na pozvání SDH
Nepomuk slavnostního aktu, při
kterém bylo předáno hasičům
z Nepomuku
nově
repasované
vozidlo T148 (cena cca 1.600.000,Kč). Předání proběhlo na náměstí
v Nepomuku.
Přítomen
byl
Nepomucký starosta, funkcionáři
SDH Nepomuk a také Nepomucký
kněz, který vozidlo pokřtil a
požehnal mu. Poté následovala
slavnostní jízda všech přítomných
sborů celým Nepomukem, která
byla ukončena u hasičské zbrojnice.
V průběhu ledna se dále účastníme školení velitelů i řidičů a pravidelně udržujeme techniku a
hasičskou zbrojnici.
Za SDH Ždírec jednatel Pavel Zrno
Ferdinand Valenta dále nabízí - zemní práce v nepřístupném
terénu – čištění rybníků, nádrží, vodotečí. Odvodnění staveb,
terénní úpravy, výkopy, možnost odvozu vytěžené zeminy.
Kosení zahrad, výřez křovin a stromů, parkové úpravy,
jezírka, štěpkování větví. Skleníky, pergoly, garáže, chodníky,
zimní zahrady, zahradní pavilony, oplocení zahrad, pozemků,
betonové ploty. Výroba betonu – malty z vašich zdrojů na
místě mobilní míchačkou. Opravy střech. Zimní údržba
komunikací a areálů pluhováním. Žaluzie, rolety, těsnění oken
a dveří, lamelové dveře, shrnovací stěny, vestavné skříně na
míru.
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DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda
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JUBILUJÍCÍ OBČANÉ LEDEN 2013
Růžena
PELEŠKOVÁ
Ždírec
Jana
HRABAČKOVÁ
Ždírec
Katarína
ŠTEFANOVÁ
Žďár
Jiří
MICHÁLEK
Ždírec
Vladimír
KULE
Ždírec
Josef
BÁRTA
Smederov
František
LÁVIČKA
Žďár
Věra
VRÁTNÍKOVÁ
Žďár
Marie
GUŘANOVÁ
Myť
Vladimír
SOKOLÍK
Smederov
Miroslav
ŠKARDA
Smederov

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

22
6
39
35
55
46
24
21
59
5
27

10.2.2013 – 14.00 – Dětský maškarní bál – ČSŽ Ždírec
15.2.2013 – 17.00 – Rybáři – výdej povolenek
16.2.2013 – 20.00 – Hasičský bál – hraje skupina pana Pachla

Vlastimil Kubík – Ždírecká hospoda – oznamuje, že od 1.1.2013 již nebude v provozu pevná telefonní linka do
Ždírecké hospody. Nové telefonní číslo je 732 164 856.
Podrobný rozpis kulturních a sportovních akcí v Obci Ždírec na celý rok 2013 naleznete na www.obec-zdirec.cz

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Hradiště 1 (tel. 371 522 208)
Výstavy:
do 5.5. – Liščí stopy aneb lišky kolem nás
do 31.12. – Jak si kdo ustele, Velké prádlo našich
babiček
Muzeum otevřeno : úterý - pátek 9.00 - 15.00 hod.

Lidový dům Blovice:

15.2. – 20.00 – ples Unie rodičů a přátel Základní
školy a Gymnázia Blovice – hraje Expres V+V
17.2. – 14.00 – Dětský maškarní bál
19.2. – 19.00 – Koncert vážné hudby
22.2. – 20.00 – Sportovní ples
24.2. – 14.00 – Michal je Pajdulák – Michal Nesvadba
z Kouzelné školky

Louňová

Nepomuk

16.2. – 10.00 – aula ZŠ – Jak se Janek neuměl
rozhodnout – pohádka pro děti
23.2. – Pietní akt – 69.výročí sestřelení bombardéru na
Dubči
23.2. – 14.00 – 18.00 – Maškarní bál pro děti – Hotel
Dvorec
23.2. – 20.00 – Maškarní bál pro dospělé – Hotel
Dvorec

Spálené Poříčí

16.2. – 20.00 – Hasičský bál - Sokolovna

Kramolín

17.2. – 14.00 – Skalanka
23.2. – 20.00 – Ples SDH Maňovice – hraje PK Band
ze Sušice

23.2. – 14.00 – Dětský maškarní bál
23.2. – 20.00 – Maškarní bál pro dospělé – hraje
Vlídný kravál

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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