Měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov

Svazek 20
číslo 11
Vážení spoluobčané,

LISTOPAD 2013

blíží se nám konec roku. Paní Zima nám ještě neukázala svoji pravou tvář. Jen nám občas
připomíná, že určitě mezi nás zavítá a ujme se své vlády. Konec roku bývá považován za čas, kdy
bychom se měli ohlédnout za uplynulým obdobím a přemýšlet o tom, co se povedlo a co naopak
nepovedlo. Nechceme však naše občany opět seznamovat s výčtem úspěchů a neúspěchů naší práce,
neboť se snažíme po celý rok o naší práci občany objektivně informovat. Máme radost, že se nám po
celý rok daří uspořádat ve spolupráci s našimi občany a zájmovými složkami řadu kulturních a
společenských akcí, které jsou zaměřené zejména na naše nejmenší. Jednou z velmi úspěšných akcí
byl také lampiónový průvod, který se uskutečnil v naší obci na začátku listopadu. Na průvod přišlo
okolo 80 dětí a zřejmě se jednalo o rekordní účast dětí a dospělých na této akci. O velké překvapení
se postarali jak účastníci průvodu jejich velkou účastí, tak naše ženy na trase průvodu, které potěšily
děti představením pohádkových bytostí a drobnými dárky, ale také paní Monika Skalová, která
zorganizovala vyzdobení trasy průvodu v Myti desítkami svíček, čímž navodila nádhernou
atmosféru. Závěr průvodu na návsi v Myti byl již tradičně ve znamení pohoštění, které připravila
rodina pana Milana Maška. Vrcholem celé akce byl nádherný ohňostroj, který rozzářil oči našim
nejmenším. Ten zajistil pan Jaroslav Nygrýn mladší. Všem pořadatelům a účastníkům patří velké
poděkování. Takové akce dělají dobré jméno naší obci. V průvodu jsme mohli potkat i mnoho
účastníků, kteří nejsou z naší obce a velmi pochvalně se o akci vyjadřovali.
Poslední veřejné zasedání zastupitelů obce se konalo 8. listopadu 2013 ve Ždírecké hospodě.
Na zasedání se projednával mimo jiné prodej obecního pozemku na stavbu rodinného domu a
provozní řád dětského hřiště. Se schváleným provozním řádem dětského hřiště je možné se seznámit
přímo na dětském hřišti, kde byl vyvěšen, případně na úřední desce obce a na Internetových
stránkách obce. Na doporučení pracovníků, kteří provedli v minulém měsíci kontrolu herních prvků,
bylo stanoveno, že dětské hřiště bude pro veřejnost v době od 1. listopadu do 31. března uzavřeno.
Uvedené opatření je učiněno zejména z důvodu bezpečnosti dětí, neboť v uvedeném období jsou
herní prvky kluzké a vznikají na nich časté úrazy. Z diskuse na zasedání vzešlo několik dotazů a
připomínek, zejména ke špatnému stavu silnice u Huťského rybníku, dále pak v obci ve směru na
obec Srby. Silnice jsou ve správě Správy a údržby silnice Seč a Dvorec, které jsme na špatný stav
silnic upozornili. Také na zasedání zazněla pochvala za údržbu zeleně v okolí silnic. Pochvalu
pracovníkům SÚS Seč za jejich práci při údržbě zeleně při silnicích jsme poslali cestou generálního
ředitele SÚS Plzeňského kraje. Ostatní podněty a připomínky budou zodpovězeny našim občanům
na příštím veřejném zasedání zastupitelů obce. Na prosincovém zasedání bude hlavním bodem
projednávání rozpočtu a stanovení výše poplatků obce na příští rok. Také zde jistě zazní hlavní cíle
naší činnosti na toto období.
Do konce letošního roku nás čeká ještě několik kulturních a společenských akcí. V sobotu
7. prosince od 16 hodin to bude zpívání koled u Vánočního stromečku před Ždíreckou hospodou,
kde bude také předvánoční jarmark, prodávat se bude opékaná klobása a pro dobrou náladu se bude
V týdnu od 23.12.2013 do 31.12.2013 bude uzavřen Obecní úřad ve Ždírci z důvodu čerpání
řádné dovolené pracovníky úřadu. Děkujeme za pochopení.
V pátek 3.1.2014 a v sobotu 4.1.2014 budou provedeny pracovníky Obecního úřadu Ždírec
odečty vodoměrů ve vašich domácnostech.
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
13. prosince 2013 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

rozdávat dnes již tradiční a velmi oblíbený „starostův svařáček“. Na sobotu 14. prosince od 15 hodin
připravily ženy pro naše nejmenší ve Ždírecké hospodě překvapení v podobě loutkového
kašpárkového divadla, které uvede pohádku O perníkové chaloupce. Po skončení divadla děti čeká
Mikulášská nadílka. V neděli 15. prosince připravujeme pro naše seniory od 14 hod. ve Ždírecké
hospodě Setkání seniorů, kde by měly s krátkým programem vystoupit děti z hlídacího centra, dále
dětský pěvecký sbor pod vedením manželů Ondruškových a pro dobrou náladu zahraje hudební
skupina DUO Ondruškovi. Samotný závěr roku patří již tradičně Silvestrovskému běhu, který za
významné pomoci našich občanů, všech společenských organizací a obecního úřadu, pořádá
Tělovýchovná jednota Úslavan Ždírec.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem našim občanům, kteří nám po celý rok pomáhají
při zajišťování všech akcí. Nejedná se jen o kulturní, společenské a sportovní akce, ale i o
zvelebování veřejných prostranství a údržbu a opravu zařízení obce. V neposlední řadě bych chtěl
poděkovat personálu Ždírecké hospody, který pomáhá zajišťovat veškeré akce, které se v hospodě
konají. Nechci jednotlivé občany jmenovat, byla by to dlouhá řada jmen a mohl bych také na někoho
zapomenout a to by mne velmi mrzelo, protože každá i malá pomoc při naší práci je pro nás důležitá
a pomáhá dotvářet celkový pohled na jednotlivé činnosti.
Za sebe, za zaměstnance obecního úřadu a za zastupitele obce bych Vám chtěl do
následujících období popřát klidné prožití Vánočních svátků. Zkusme se v tento předvánoční čas na
malý okamžik zastavit, chvilku nedělat věci, které se „vyplatí“, které „musíme udělat“ a udělejme
třeba jen to, že si na někoho, kdo již není mezi námi, vzpomeneme, či uděláme jen zdánlivou
maličkost, která někomu udělá radost. Do nového roku si dejme slib, že se budeme chovat k druhým
tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám. Není to fráze, zamysleme se nad tím, něco na tom je. Do
nového roku pak ještě všem přejme hodně zdraví a štěstí prožité v kruhu svých blízkých a přátel.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny – obec
Ždírec – celá spodní část obce k trati včetně OU a sběrného dvora, bývalý areál ZD, v pátek dne
6.12.2013 od 7.30 hodin do 11.30 hodin.
Děkujeme za pochopení. ČEZ Distribuce

Zprávy Českého svazu žen
Končí listopad, jeden z nejméně oblíbených měsíců roku, co se nepřívětivého počasí a podzimní
nálady týče. Přesto se událo několik vydařených akcí. Musíme se však ještě vrátit k měsícům
předchozím, času pozdního léta a posvícenských zábav. Aby tomu odpovídaly i úpravy venkovních
obecních prostor, sešlo se opět několik dobrovolnic z našich řad, aby daly nový "zástřih" okrasným
keřům a stromečkům v okolí Ždírecké hospody. V září před posvícením se sice brigáda uskutečnila,
leč deštivé odpoledne předčasně ukončilo naši práci, a tak jsme ji byly nuceny dodělat až v dalším
vhodném termínu v říjnu. To už se vše řádně dokončilo a tímto děkujeme všem účastnicím za práci,
ale děkujeme rovněž i zaměstnancům OÚ vč. starosty, kteří
nám vydatně pomohli při pracích, kde bylo zapotřebí větší
síly a mužského fortelu.
Od počátku října se zase rozeběhl náš kroužek dovedných
rukou, který začal netradiční (leč také potřebnou) prací, a to
opravou a úpravou několika sad startovních čísel, které
používají naši sportovci zejména pro Silvestrovský běh, ale
i další akce. Jelikož nám to zabralo víc času, nežli jsme
předpokládaly, musely jsme si tedy přípravu a výrobu
našich výrobků na vánoční akce z větší části přesunout i
domů, abychom vše včas zvládly.
A teď se dostáváme k listopadu, kdy se hned první sobotu

uskutečnil "Lampiónový průvod". Počasí předešlých dnů bylo nevyzpytatelné, měli jsme obavy,
abychom nedopadli jako před dvěma roky, kdy jsme všichni zmokli tak, že přestaly fungovat i
lampióny. Naštěstí nám letos počasí vyšlo na jedničku, takže tomu odpovídala i účast. Sešlo se
zhruba 80 dětí, a když k tomu připočítáme minimálně dvojnásobek dospělých, jsme u čísla 250!!
Nezklamala ani naše strašidýlka a další pohádkové bytosti.
Na trase byly dětem rozdávány světelné kroužky a hlavně drobná občerstvení a bonbony. Největším
překvapením pro všechny však bylo úžasné osvětlení dlouhé trasy pod lesem až téměř k silnici, které
tak trochu připomínalo ranvej pro letadla (možná taky
trochu i pro čarodějnice). Za tento mimořádný dárek
děkujeme srdečně paní Monice Skalové a paní Ivaně
Vrátníkové, kterým pomáhala i paní Marie Hroudová. V cíli
lampiónového průvodu bylo opět připraveno pro děti i
dospělé bohaté občerstvení v podobě teplého čaje a
nejrůznějších zákusků, oplatek a perníčků, o které se v
převážné míře zasloužila jako vždy rodina Maškových z
Myti (které patří náš veliký dík) a několik dalších členek
našeho svazu. Slavnostním zakončením byl už tradiční
krásný ohňostroj, za který děkujeme J. Nygrýnovi. Na závěr
děkujeme ještě našemu spolupořadateli - OÚ Ždírec a p. starostovi, který se ujal i role fotoreportéra.
Protože prosinec už klepe na dveře a s ním i několik dalších akcí, chceme Vás o nich několika slovy
informovat.
Jako první akce se uskuteční předvánoční setkání našich spoluobčanů u rozsvěcení vánočního
stromečku a tak trochu i malého vánočního jarmarku, které chystáme na druhý advent, tj. sobotu
7. prosince 2013 od 16:00 hodin před Ždíreckou hospodou. Nebudou chybět ani perníčky,
opékané klobásy, starostův svařáček a pro děti a abstinenty bude připraven teplý čaj. Těšíme se na
hojnou účast, přineste si s sebou vánoční náladu a dobré hlasivky - budou se zpívat koledy.
Další adventní sobotu, tj. 14. prosince 2013 bude předvánoční odpoledne pro děti. Zveme tímto
všechny děti na loutkové divadelní představení, po kterém bude následovat i Mikulášská nadílka.
Představení začíná v 15:00 hodin ve Ždírecké hospodě. Těšíme se na Vás všechny - nebudete
litovat!
Jelikož se jedná o poslední předvánoční vydání Našich listů, dovolujeme si touto cestou popřát všem
našim spoluobčanům krásné vánoční svátky, hodně radosti a štěstí a do nového roku především
pevné zdraví. Členkám ČSŽ patří poděkování za celoroční aktivní přístup ke všem úkolům a dále i
starostovi obce, všem zastupitelům a všem složkám v naší obci za výbornou spolupráci.
Za ČSŽ - M. Kolevová

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

Rybáři informují
MO ČRS děkuje všem svým členům a hasičům za obětavou
práci při výlovech a při brigádách během roku.
Všem členům a příznivcům rybaření přejeme krásné vánoční
svátky, bohatého Ježíška a šťastný nový rok 2014.
Výborová schůze rybářů se koná mimořádně ve čtvrtek dne
5.12.2013 od 19.00 hodin ve Ždírecké hospodě.
Výbor MO ČRS Ždírec

Zprávy z TJ Úslavan Ždírec
V měsíci listopadu se nám podařilo dokončit rekonstrukci střechy na šatnách a kiosku. Z přiloženého
fota je zřejmé, že dílo se zdařilo a bude sloužit ještě dalším generacím. Ještě je třeba vyřídit
administrativní část akce a tady bych se pozastavil nad
informací, která byla prezentována v minulých Našich listech.
Prvotní informaci o poskytování dotace z „Programu rozvoje
venkovaˮ jsem dostal od starosty obce a s jeho pomocí jsem
začal podnikat kroky k jejímu získání. V loňském roce naše
žádost nebyla úspěšná. A když mi letos pan starosta sdělil, že je
opět možnost o dotaci požádat, znovu jsme společně zajišťovali
potřebné náležitosti k žádosti. Jedinou radou od pana Vlastimila
Vrátníka, na kterou si vzpomínám, byla ta, že by bylo dobré se
obrátit na specializované odborníky, kteří se zabývají
sepisováním takovýchto žádostí (samozřejmě za úplatu). Nikdy jsem si nemyslel, že budu muset
přes Naše listy řešit nějaké spory, ale nezasvěcený čtenář by mohl nabýt dojmu, že oprava střechy je
zásluhou někoho úplně jiného.
Každý mohl přiložit ruku k dílu.

Silvestrovský běh 2013
V závěru prosince nás opět čeká vrchol sezóny, kterým je už 23 let Silvestrovský běh. Každým
rokem se snažíme zkvalitnit průběh závodu. Letos od 1. 12. je na našich internetových stánkách

www.uslavanzdirec.estranky.cz
spuštěna elektronická registrace závodníků, kde se předem mohou zájemci zapsat k závodu, čímž se
výrazně zrychlí registrace před závodem. Srdečně zveme všechny sportovce, sportovní fandy a
sponzory na závěr roku před Ždíreckou hospodu. Start je tradičně v 10:00 hod. Prezentace začíná
v 8:30 hod. Přípravy jsou v plném proudu a všichni pořadatelé jsou připraveni zvládnout organizaci
závodu na výbornou, jako každý rok.
Jan Havel, Předseda TJ

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální
služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové
ubytování i pracovní příležitost. Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ









Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční do dne: 13. prosince 2013
místo: Obecní úřad Ždírec, Ždírec 34
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme: Diakonie Broumov tel.: 224 316 800, 224 317 203,
Obecní úřad Ždírec tel. : 371 522 451, 724 134 458
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Ždírecká hospoda

čtvrtek 5.12.2013 – 19.00 – Rybáři – výborová schůze
7.12.2013 – 16.00 – ČSŽ Ždírec – Zpívání u Vánočního stromečku
7.12.2013 – 19.00 – SDH Ždírec – Výroční valná hromada
14.12.2013 – 15.00 – Loutkové divadelní představení a Mikulášská
nadílka pro děti
15.12.2013 – 14.00 – Setkání seniorů
31.12.2013 – 10.00 – Silvestrovský běh

Klubovna SDH Žďár

21.12.2013 – 19.00 – SDH Žďár – Výroční valná hromada

Klub hasičů SDH Smederov

14.12.2013 – 19.00 – SDH Smederov – Výroční valná hromada

STAROSTA OBCE, ZASTUPITELÉ A ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU
PŘEJÍ VŠEM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ,
HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ROCE 2014.
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
5.10.-3.1. – Origami – japonské umění z papíru
5.10.-3.1. – Práce konzervátora
11.11.-3.1. – Historické cukrárny
7.12. – 9.00 – 16.00 – Adventní trh
16.12. – 17.00 – Vánoční koncert ZUŠ Blovice

Nepomuk

6.12. – 18.00 – Dvorec – Rozsvícení vánočního
stromu
7.12. – 14.00 – Sokolovna – Předvánoční setkání
s důchodci
15.12. – 14.00 – Sokolovna – Dětská mikulášská
diskotéka
21.12. – 16.00 – Dvorec – Zpívání u kapličky

Spálené Poříčí:

7.12. – 13.00-17.00 – Malé mikulášské trhy
7.12. – Salomena CUP 2013 – nohejbal
8.12. – 16.00 – Duchové na huntě – pohádka pro
děti
9.12. – 15.30 – Koncert žáků ZUŠ
11.12. – 18.00 – Společné zpívání koled
12.12. – 16.00 – klubovna ČSOP – zdobení perníčků
14.12. – 20.00 – Barbus – Music Sklep
15.12. – 18.00 – Česká vánoční mše Hej Mistře –
kostel sv. Mikuláše
21.12. – 20.00 – Arakain – Music Sklep
22.12. – 14.00 – Živý Betlém – náměstí
23.12. – 16.00-18.00 – Betlémské světlo – rozdávání
26.12. – Vánoční turnaj ve stolním tenise
27.12. – 20.00 – DYMYTRY, PARADOX, HAND
GRENADE – Sokolovna
31.12. – Silvestrovský běh – start ve 12.00 hodin

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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