Měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
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ÚNOR 2013

Vážení spoluobčané,

poslední únorové dny nám ukázaly, že se zima ještě nechce vzdát své vlády. Všichni se jistě těšíme
na jarní dny, které se nezadržitelně blíží. Sluníčko se po celou zimu moc neukazovalo, tak nám jeho
přítomnost chyběla. Doufejme jen, že se to bude snažit napravit a tím zlepší i pochmurnou náladu,
která panuje po dlouhé zimě. O částečné rozveselení občanů se snažíme pořádáním kulturních a
společenských akcí. Nejprve to byl Dětský maškarní bál, který se konal ve Ždírecké hospodě dne
10.2.2013. Podrobnosti o akci se dočtete uvnitř novin. Další vydařenou akcí byl Hasičský bál ve
Ždírecké hospodě, který se konal dne 16.2.2013. Hasiči připravili bohatou tombolu, dámskou
volenku, dobrou hudbu a dobrou náladu. Poslední velkou akcí v únoru byly Vepřové hody, které se
konaly před Ždíreckou hospodou dne 23.2.2013. Připravili jsme pro naše občany a pro přespolní
výborné pochoutky z vepřového masa, o které byl
velký zájem. Tentokrát nebylo podceněno ani
množství výrobků, tak skutečně bylo všeho dost, na
každého se dostalo a slova chvály na jejich kvalitu
pořadatele velmi potěšila. Vzhledem k tomu, že se
všichni pořadatelé podíleli na přípravě a na prodeji
výrobků zcela nezištně, ještě zbyly nějaké peníze,
které použijeme na další akce. Pouze jsme
neobjednali počasí, které nás trochu potrápilo. Vše
jsme ale zvládli a pořadatelům velmi vydařené akce
- zaměstnancům obecního úřadu, ženám z Českého
svazu žen, hasičům a hlavně panu Josefu
Hrabačkovi - patří za jejich práci velké poděkování.
V únoru se také konalo ve Ždírecké hospodě veřejné zasedání zastupitelů obce. Program
zasedání byl velmi obsáhlý, celé zasedání se neslo v duchu konstruktivní diskuse. Byla dobrá i účast
našich občanů. Mimo jiné se diskutovalo i o připravovaných projektech, na které chceme získat
dotace a které chceme udělat. Diskuse se také vedla o zlepšení prostředí ve Ždírecké hospodě, kde
bude potřebné vyřešit odsávání páry z kuchyně a rozvod teplé vody na WC. Předběžně se zastupitelé
dohodli na nutnosti opravy některých místních komunikací ve všech částech naší obce a na přístavbě
hasičské zbrojnice. V jarních měsících budeme také realizovat rekonstrukci střechy obecní budovy
ve Žďáru, na kterou jsme dostali od Plzeňského kraje dotaci. Dalším úkolem do příštího období je
úprava zeleně v obci, která bude spočívat v prořezání stromů a zejména odstranění suchých větví.
Čeká nás také obnova dětského hřiště, které muselo být z důvodu výstavby kanalizace částečně
odstraněno.
Na závěr bych chtěl ještě objasnit některé otázky, které se týkají odvozu odpadů v obci.
Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na
území Obce Ždírec je upraven Obecně závaznou vyhláškou obce Ždírec č. 1/2007. Zde je mimo jiné
stanoveno, jaký typ a objem nádob je určen pro jednotlivý druh odpadu. Pro domácnosti jsou určené
popelnice o objemu 110 l plechová nebo 120 l plastová, dále je stanovena četnost odvozu odpadu.
Jedná se o odvoz 1 x 14 dní (žluté známky – počet svozů 26 za rok), kombinovaný –
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
8. března 2013 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

v letních měsících 1 x 14 dní, v zimních měsících 1 x týdně (červené známky – počet svozů 40 za
rok). Cena svozu je dána objemem, kdy za žlutou známku je cena 1.562,- Kč a za červenou známku
1.977,- Kč. Předpoklad je, že jsou známky umístěné na popelnicích o objemu 110 l resp. 120 l. Na
tyto svozy mají podle vyhlášky naši občané při ukládání odpadu nárok. Pokud si chce někdo
zakoupit popelnici o větším objemu (240 l nebo kontejner 1100 l), musí doplatit rozdíl ceny, neboť
cena za odvoz popelnice většího objemu je účtována obci svozovou firmou zvlášť. Odvoz popelnice
o objemu 240 l opatřené žlutou známkou je za cenu 3.213,- Kč a opatřenou červenou známkou za
4.149,- Kč. Z uvedeného je zřejmé, že se jedná o značný rozdíl v ceně odvozu popelnic a tento rozdíl
musí občan, který si zakoupí větší popelnici uhradit. Lepší cesta odvozu odpadů bude jeho třídění a
musím konstatovat, že se kvalita třídění odpadů neustále zvyšuje. Většina našich občanů již
pochopila, že jediná cesta ke snižování nákladů na odvoz odpadů je jeho třídění, a to je dobře. Pokud
budete mít v této oblasti ještě nějaké nejasnosti, můžete přijít na veřejné zasedání zastupitelů, které
se bude konat tento pátek 8. března 2013 od 19:30 hodin ve Ždírecké hospodě, nebo si můžete přijít
pro informaci na obecní úřad.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce
Zprávy ČSŽ ve Ždírci
První velkou společenskou akcí letošního roku bylo
uspořádání Dětského maškarního bálu 10. února
2013. I tentokrát jsme zaznamenaly vysokou účast
dětí všech věkových kategorií (cca 40 dětí),
nejmladším účastníkům nebyl ještě ani celý rok!!
Masky byly zastoupeny především princeznami,
mušketýry, šerify, piráty, vodníky i sportovci, ale také
děvčátky ve staročeských krojích. K tanci i poslechu
zahrálo
oblíbené
Duo
Ondrušk
ovi, nechyběla ani soutěž v tanci se židlemi. Všichni se
dobře pobavili a odpoledne uteklo jako voda.
Děkujeme všem za účast a těšíme se na některé z
příštích akcí na shledanou.
Nicméně už od počátku roku se naplno rozběhl
kroužek dovedných rukou, MDŽ se blíží a my
nechceme ponechat nic náhodě, že bychom nestihly
přípravu. Tímto tedy zveme všechny ženy k účasti na oslavě Mezinárodního dne žen, která se
bude konat dne 9. března 2013 ve Ždírecké hospodě, a to od 14.00 hodin. Program i malé
občerstvení je zajištěno, samozřejmě nebude chybět ani oblíbená tombola.
Za ČSŽ - M. Kolevová

Prodám 23-týdenní kohouty do chovu – 100,- Kč / ks. Václav Šlajs, Žďár 37,
371 523 276

SDH Ždírec děkuje všem účastníkům a sponzorům hasičského bálu, který se konal
dne 16.2.2013 ve Ždírecké hospodě.
Český rybářský svaz
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz

Rybáři informují
Výroční členská schůze se bude konat v sobotu 23.3.2013 od 15. 00 hodin ve Ždírecké hospodě.
Účast všech členů je žádoucí.
Na snímku z počátku 60. let připomínáme výročí
vzniku našeho rybářského spolku před 75. lety. Jsou
zde zachyceni někteří naši rybáři při budování
prvního chovného rybníka pod Smederovem, později
nazvaným Brigádník. Z fota lze vypozorovat, jak
náročné byly začátky našeho rybářského spolku ve
Ždírci.
V rámci 75 let trvání rybářského spolku ve Ždírci
přinášíme
pár dnes
již
historický fotografií, a některým z nás připomenou své
kamarády známé rybáře.
Většina fotek je z rybářských závodů ve Ždírci.
Rybářské závody během 60. a začátku 70. let zde
bývaly velkou tradicí a byly velmi hojně navštěvovány i
rybáři z okolních organizací, ale i ze vzdálenějších MO.

Organizace závodů byla na velmi vysoké úrovni,
během závodů bylo kolem řeky roznášeno občerstvení
a závodům přihlíželo velké množství diváků. Během
závodů u stánku s občerstvením vyhrávala kapela p.
Sládka a po jejich skončení se šlo s muzikou do
místního hostince u Michálků, kde se pokračovalo až
do ranního kuropění. Dalo by se říci, že rybářské
závody bývaly svátkem a oslavou spolkového dění ve
Ždírci.
Petrův zdar Miroslav Krňoul, jednatel MO ČRS Ždírec
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Ždírecká hospoda

9.3.2013 – 14.00 – Oslava MDŽ – ČSŽ Ždírec
15.3.2013 – 18.00 – Rybáři – výborová schůze
15.3.2013 - 19.30 – SDH Ždírec – výborová schůze, porada zásahové jednotky
23.3.2013 – 15.00 – Rybáři – Výroční členská schůze
31.3.2013 – 14.00 - Velikonoční nádivka – TJ Úslavan Ždírec

Klub hasičů Smederov

9.3.2013 – Oslava MDŽ
30.3.2013 – Velikonoční posezení

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:
1.3.-30.4. - Karel Škrábek – výstava k 100.výročí
narození
1.3.-26.5. – Koloniál u pana Bajzy
do 5.5. – Liščí stopy aneb lišky kolem nás
do 31.12. – Jak si kdo ustele, Velké prádlo našich
babiček
16.3. – 9.00 – 16. 00 – Velikonoční jarmark
21.3. – Zelená hora – Pomuk – Blovice „Bermudský
trojúhelník“ - přednáška
Muzeum otevřeno : úterý - pátek 9.00 - 15.00 hod.

Lidový dům Blovice:

Nepomuk

16.3. – 8.00 – 13.00 – Velikonoční jarmark
16.3. – 8.00 – 13.00 – Farmářský trh a zabijačkové
hody

Kramolín – Hospoda U Kubátů

17.3. – 14.00 – Malá muzika Nauše Pepíka
31.3. – 20.00 - Brutus

9.3. – 20.00 – Řeznický ples – hraje Klatovská kapela
18.3. – 19.00 – Koncert – A.Dvořák, B.Smetana,
F.Chopin
20.3. – 19.00 – HANKY PANKY travesty skupina
21.3. – 14.00 – Předvelikonoční setkání seniorů –
hraje Ungrovanka

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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