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Vážení spoluobčané,
tak tady máme jaro. Počasí tomu sice neodpovídá, sněhové přeháňky jsou častější než v zimě, ale
oteplení určitě musí přijít. Každý z nás se velmi těší na prosluněné jarní počasí a vyschlé meze. Jarní
práce na zahrádkách a chalupách budou svádět k aktivitám, které každoročně přináší i problémy, a to
v podobě vypalování suché trávy. Při vypalování trávy vzniká nebezpečí požáru a dochází k ničení
hnízd ptáků a drobných živočichů, kteří se v trávě ukrývají. Proto by si měl každý rozmyslet, jak
bude na jaře upravovat své pozemky, aby se
nedostal do střetu se zákonem. Ještě bych chtěl
v souvislosti
s ukončením
zimního
období
poděkovat za zimní údržbu našich místních
komunikací panu Ladislavu Synáčovi a zejména
majitelce techniky paní Mgr. Punčochářové. Letošní
zima několikrát prověřila naší připravenost a opět se
ukázalo, že jsme schopni bez větších problémů
udržet místní komunikace sjízdné. Nemalou měrou
se na tom podíleli i zaměstnanci obecního úřadu,
kterým touto cestou také za provedení zimní údržby
děkuji. Činnost našich zaměstnanců se po zimě
soustředila na údržbu zeleně, kdy byla upravena alej v horní Myti a kaštany u hlavní cesty, kde jsme
museli na základě posudku odborníků dva
kaštany pokácet. Stromy byly duté a
bezprostředně ohrožovaly život a zdraví osob a
projíždějících vozidel. Další údržba se týkala
kaštanové aleje ke hřbitovu ve Žďáru, křovin a
stromů u pěšiny na Smederov, u cesty
k rybárně a na návsi na Smederově.
V březnu se v naší obci konaly oslavy
MDŽ, a to ve Ždírecké hospodě a v Klubovně
hasičů na Smederově. Obě akce se opět
vydařily, podrobnosti najdete uvnitř novin.
Všem našim ženám dodatečně přeji k MDŽ vše
nejlepší, pevné zdraví a mnoho každodenních radostí. Za svoji práci si určitě poděkování zaslouží.
V klubovně na Smederově se ještě uskutečnilo Velikonoční posezení s tradiční soutěží o velikonoční
nádivku. Dále se uskutečnila ve Ždírecké hospodě výroční členské schůze rybářů MO ČRS Ždírec a
myslivců MS Chejlava. Obě složky pracují v obci velmi dobře. Pomáhají při organizaci
společenských akcí, zejména dětského dne. Zúčastnil jsem se jednání obou schůzí a všem
přítomným jsem za jejich práci poděkoval. Dále jsem vyslovil přání, aby nadále pokračovala dobrá
spolupráci ku prospěchu všech našich občanů. Velikonoční svátky na konci března nejvíce potěšily
naše děti. Přes nepřízeň počasí několikrát obešly s křístačkami všechny části naší obce a v sobotu se
dočkaly zasloužené odměny v podobě vajíček a cukrovinek a také nějakou tu korunu. Jsme rádi, že
se udržuje v naší obci tradice oslavy příchodu jara.
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
12. dubna 2013 v Klubu hasičů na Smederově od 19.30 hod.

Poslední veřejné zasedání zastupitelů obce se konalo ve Ždírecké hospodě dne 8.3.2013. Účast
občanů na zasedání byla opět dobrá. Kdo se zasedání zúčastnil, mohl se aktivně zapojit do diskuse,
která se týkala správy a údržby obecního majetku a posuzování projektů, které připravujeme
k realizaci na příští období. Od posledního veřejného zasedání jsme pracovali na žádosti o navrácení
historického majetku obce od státu. Práce to byla velmi náročná, kdy jsme museli porovnávat výpisy
z pozemkové knihy s mapami pozemkového katastru a katastrální mapy. Nakonec jsme požádali
Lesy ČR a Ministerstvo obrany ČR o navrácení několika pozemků v katastrálním území Smederov a
Žďár u Blovic. Od Lesů ČR jsme již odpověď dostali a žádost o přepsání pozemků na obec byla již
podána na Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih. U Ministerstva
obrany ČR budeme čekat na rozhodnutí Vlády ČR, zda se k naší žádosti vyjádří kladně. Přes
problémy, které předcházely našim žádostem, si myslím, že se snaha vyplatila a obec získá zpět řadu
pozemků, které historicky obci patřily. Další žádosti směřovaly na získání dotací na přístavbu
hasičské zbrojnice, kdy jsme o dotaci požádali Plzeňský kraj. Tam také směřovala další žádost o
dotaci, která by měla sloužit k opravě místní komunikace na Smederově od rybníčku na návsi
k rozcestí nad chatami ve směru k Rybárně. Nyní čekáme na rozhodnutí úředníků Plzeňského kraje,
jak naše žádosti posoudí a zda získáme nějaké finanční prostředky. Podílíme se také na získávání
informací na získání dotace na opravu poškozené střechy na šatnách TJ Úslavanu Ždírec, kde je
velká naděje vypsání dotačního titulu, ze kterého by šlo opravu částečně financovat. Určitě
pomůžeme našim sportovcům se žádostí o získání dotace, neboť areál slouží nám všem a je tedy i
v našem zájmu, aby se oprava v letošním roce uskutečnila. Další aktuální záležitosti jistě společně
projednáme na veřejném zasedání zastupitelů obce, které se bude konat v pátek 12. dubna 2013 od
19,30 hodin v Klubovně hasičů na Smederově, všichni jste srdečně zváni.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce

Český rybářský svaz
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz

Rybáři informují
V sobotu 23.3.2013 se ve Ždírecké hospodě konala výroční členská schůze. Toto
schůze se nesla v duchu 75 let trvání naší organizace. Bylo zde konstatováno, jak nelehké začátky
měli naši předchůdci, ale že se za uplynulých 75 let povedlo vytvořit dílo, za které se nemusíme
stydět. Do budoucna máme vytvořené slušné hospodářské zázemí a naše činnost může dále vzkvétat.
Záleží jen na nás.
Na schůzi byly vyzdviženy dobré hospodářské výsledky, které se již po několik let za sebou daří
naplňovat. Dále hospodář informoval, jaké škody nám v současné době působí nálety kormoránů a
jak je obtížné se proti tomu bránit.
Schůze dále pokračovala ve slavnostním duchu, kdy byli
za dlouholetou obětavou práci oceněni někteří naši
členové. /viz foto/
Na závěr schůze byl promítnut krátký film ze života
našich rybářů. Film byl velice dobře zpracován a objevily
se tam některé záběry až 50 let staré. Byla to skvělá tečka,
která podtrhla slavnostní ráz naší výroční členské schůze.
Nutno ještě říci, že autorem tohoto snímku je p. Vlastimil
Vrátník a rybáři mu na závěr filmu potleskem vyjádřili
své poděkování.
Od konce března jsou díky našemu obětavému členovi J.
Havlovi v provozu internetové stránky naší organizace rybářů - http://www.mocrszdirec.estranky.cz/
Budeme se snažit Vás zde informovat odění v MO a přinášet aktuality a zajímavosti. Již je zde
umístěn i film, který byl promítnut na VČS.
Petrův zdar.
Miroslav Krňoul, jednatel MO ČRS Ždírec

SDH Ždírec oznamuje, že se dne 27.4.2013 v dopoledních hodinách uskuteční ve
Ždírci a Myti sběr železného šrotu. V případě potřeby pomohou s vynesením železa
na místě členové SDH Ždírec.
Za krásou Moravy II. …..
SDH Ždírec oznamuje, že ve dnech 19.-20.10.2013 pořádá poznávací zájezd „Za krásou Moravy II.“
jehož součástí bude návštěva hradu Špilberg v Brně. Ubytování s večeří a degustací vín bude opět
v našem oblíbeném penzionu Ronika v obci Kobylí. Cena zájezdu je 1.000,- Kč za osobu. Závazné
přihlášky budou přijímány do 26.4.2013 na e-mail: sdhzdirec@seznam.cz , podatelna@obeczdirec.cz nebo telefonu 608 66 19 66. Podrobnosti najdete na www.sdhzdirec.estranky.cz
Ladislav Vrátník, starosta SDH Ždírec
Zprávy ČSŽ ve Ždírci
Březen odstartovala jedna z našich velkých a oblíbených akcí - oslava MDŽ - která se konala
9. března ve Ždírecké hospodě. Vysoko nastavená laťka z
minulého roku, co se návštěvnosti a programu týče, nedala
spát žádné z naší "akční skupiny". Velké přípravy se
vyplatily, teď už jen zbývalo počkat na účast. I přes velmi
nepříznivé deštivé počasí přišlo a přijelo do Ždírecké
hospody vysoko přes 50 účastnic.
Slavnostní odpoledne zahájila předsedkyně paní Anča
Vítková, následoval krátký proslov čestného hosta - starosty
obce p. Bohuslava Vrátníka - který pozdravil přítomné ženy,
popřál jim k jejich svátku a poděkoval za vzornou spolupráci
s OÚ i ostatními složkami obce. Následovala volná zábava s občerstvením a reprodukovanou
hudbou a pak už přišel zlatý hřeb odpoledne - velká módní přehlídka ve stylu "retro". Manekýny
vyšších věkových kategorií i hmotnosti sklízely velké ovace, takže mnohdy se v této atmosféře
ztrácel i průvodní komentované slovo moderátorky pořadu.
Pak už následovalo překvapení pro všechny zúčastněné
ženy - dárky od ČSŽ vlastnoručně vyrobené - dekorační
pletený věnec ozdobený jarními motivy a papírová
podložka na stůl. Poté přišla na řadu bohatá tombola, což
byl další důvod k dobré zábavě. Ani letos nechyběla malá
prodejní výstavka výrobků z naší dílny, tematicky zaměřená
k nadcházejícím velikonočním svátkům. Věříme, že se
všechny ženy dobře bavily a budou na toto MDŽ dlouho v
dobrém vzpomínat. Děkujeme všem za vysokou účast a
těšíme se už dnes na další společnou akci.
Letošní návštěvu Velikonočního jarmarku v Blovicích jsme neuskutečnily, ale nahradily jsme ji
jinou plnohodnotnou akcí, kterou byla návštěva divadelního představení v Plzni dne 17. března.
Jednalo se o návštěvu prvního (a zatím jediného) soukromého divadla v Plzni, kterým je divadlo
PLUTO (resp. "Kabaretní a šantánové divadlo Pluto"). Představení se jmenovala "Hašlerkyjády" na
téma Hašlerových písniček, kupletů a kabaretních výstupů. Divadelní představení výborné, zábava
vynikající. A protože zbývalo více času do odjezdu vlaku, dopřály jsme si dobrou večeři v
pivovarské restauraci Na Spilce.
V dubnu nás čeká velký slet čarodějnic, ale to bude až 30.4.2013. Do té doby se snad letošní zima
vzdá své vlády a snad přijde i toužebně očekávané jaro a s ním spojené práce na zahradách i
zahrádkách.
Doufejme, že se dlouhá zima nepříznivě nepodepíše na přípravě letošní prodejní burzy výpěstků a
přebytků zeleninových i květinových sazenic, která se bude konat tradičně v první polovině měsíce
května.
Za ČSŽ - M. Kolevová

UPOZORNĚNÍ PRO PODNIKATELE - ZÁPISY DO KOMERČNÍCH REJSTŘÍKŮ
Na podnikatele zapsané do živnostenského rejstříku se obracejí různé soukromé subjekty
s nabídkami na zápisy podnikatelů do dalších evidencí či rejstříků firem, obchodu nebo živností.
Tyto nabídky spočívají v převážné většině případů v pouhém zveřejnění podnikatele v internetové
databázi a jsou zpoplatněné! Názvy subjektů nabízejících tyto služby jsou bohužel snadno
zaměnitelné s živnostenským rejstříkem.
Upozorňujeme, že takto zpoplatněné zveřejnění v různých databázích NESOUVISÍ
S
REGISTREM ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKÁNÍ VEDENÝM MINISTERSTVEM
PRŮMYSLU A OBCHODU ČR (www.rzp.cz). Živnostenský rejstřík je veřejně přístupným
seznamem a údaje do tohoto rejstříku jsou zapisovány živnostenskými úřady.
Fyzické osoby zapsané do živnostenského rejstříku ČR nemají žádnou další povinnost zápisu do
jiných komerčních rejstříků. Doporučujeme podnikatelům vždy důkladně prostudovat nabízené
zpoplatněné služby.
Obecní živnostenský úřad Blovice, informace na tel. 371 516 131 (139, 170)

Zprávy ze Smederova
Dne 9.3.2013 se od 19.00 hodin konala oslava
Mezinárodního dne žen v klubovně SDH na Smederově.
Oslava byla pojata trochu netradičně – všechny ženy
musely mít na hlavě slušivé kloboučky. Jak jim to
slušelo, posuďte na fotografii.

Ani na Smederově počasí neodradilo koledníky
viz.fotografie.

Dne 30.3.2013 se konala v klubovně SDH Smederov
tradiční soutěž o velikonoční nádivku. Pořadí z deseti
soutěžících: první místo - Marcela Kubová, druhé místo
- Jitka Koutecká, třetí místo - Ludmila Škardová, ale
ještě před tím proběhlo koledování.
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19.4.2013 – 19.00 – Rybáři – výborová schůze
26.4.2013 - 19.30 – SDH Ždírec – výborová schůze, porada zásahové jednotky
30.4.2013 – Slet čarodějnic u lávky v Myti – ČSŽ Ždírec

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. – Srby a 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
21.4. – 13.00-18.00 – Papírová neděle – pracovní dílna
pro děti
Muzeum otevřeno : úterý - pátek 9.00 - 15.00 hod.

Lidový dům Blovice:

3.4. – 19.00 – One Woman Show Haliny Pawlowské
– Strašná nádhera aneb Co vždycky zabere na muže
6.4. – 20.00 – Sejf – opět na scéně
13.4. – 8.00-12.00 – Farmářské trhy - náměstí
19.4. – 20.00 – Extraband
24.4. – 19.00 – Koncert operetních melodií
29.4. – 19.00 – Romano stilo – jako host Martin Chodúr

Nepomuk

20.4. – 8.00-12.00 – Farmářský trh
27.-28.4. – 10.00-17.00 – výstava tulipánů – rodný
dům A.Němejce

Kramolín – Hospoda U Kubátů

6.4. – 16.00 – Setkání heligonkářů
14.4. – MMČR sajdkár a čtyřkolek
20.4. – 13.00 – Velká cena Kramolína v karetní hře
Prší
21.4. – 14.00 – Doubravanka
27.4. – 14.00 – Odpolední dechovka s Václavem

Spálené Poříčí:

13.4. – 13.00 – Od vína k vínu – degustace morav. vín
13.4. – 20.00 – Aleš Brichta Trio – Music Sklep
17.4. – 18.00 – Kynologický seminář – zámek
19.4. – 20.00 – Disco Party – Music Sklep
20.4. – 20.00 – HC/metal party – Music Sklep
21.4. – 10.00-16.00 – Ekocentrum – den otevř.dveří
27.4. – 19.00 – Poprask na laguně - Sokolovna

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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