Měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
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číslo 12

PROSINEC 2013

Vážení spoluobčané,
skončil nám starý rok 2013. Konec roku byl ve znamení mnoha kulturních a společenských akcí, které se
v naší obci uskutečnily. Počasí nám spíše připomíná nástup jara, ale na to si ještě budeme muset nějaký čas
počkat. Doufejme jen, že se nenaplní pranostiky a zima nebude vládnout do dubna. Začátek prosince v naší
obci byl již tradičně ve znamení „Zpívání koled u vánočního stromečku“, kde se mimo dobré nálady
rozdával i „starostův svařáček“. Ženy z Českého svazu žen ve Ždírci prodávaly opékané klobásky a výrobky
kroužku dovedných rukou. Další sobotu 14. prosince do naší obce zavítalo loutkové divadlo s představením
O perníkové chaloupce, po kterém následovala Mikulášská nadílka. Obě akce byly tradičně velmi vydařené
a za jejich uspořádání děkujeme zejména našim ženám a hasičům. V neděli 15. prosince uspořádal obecní
úřad „Setkání seniorů“, které se konalo rovněž ve Ždírecké hospodě. Účast seniorů byla velmi dobrá, a kdo
přišel, určitě nelitoval. Na začátek setkání nás všechny čekalo velké překvapení, kdy předvedly svoje umění
kasejovické děti, které pod vedením manželů Ondrůškových předvedly pásmo písní a básní s vánoční
tématikou. Nejen bouřlivý potlesk jim byl odměnou za jejich předvedený výkon, každý účinkující si odnesl
dárkový balíček. Po folklórním vystoupení kasejovických dětí seniory potěšily děti z hlídacího centra pod
vedení paní Mrázové. Děti si připravily pásmo vánočních písní a básní. Po dětském vystoupení seniorům
zahrála hudební skupina DUO Ondruškovi. Z výrazu přítomných seniorů bylo možné vyčíst jejich pocity a
radost z dětských vystoupení. Děkujeme touto cestou všem účinkujícím, jejich rodičům a seniorům, kteří
přišli na setkání. Na první svátek vánoční byla založena nová tradice v podobě vánočního koncertu
v místním kostele sv. Václava ve Žďáře. Nějaký čas jsme mluvili o tom, že oslava Vánočních svátků by se
neměla obejít bez návštěvy kostela. Není ani podstatné, kdo měl jako první nápad koncert uspořádat.
Oslovili jsme Farní úřad v Blovicích s tím, že chceme v kostele uspořádat koncert, při kterém zahrajeme na
kostelní varhany. Vzhledem k tomu, že pan farář s uspořádáním koncertu
souhlasil, oslovili jsme manžele Ondruškovi, kterým se nápad okamžitě
zalíbil. Následně si domluvili zkouškou varhan v kostele. Zkouška
proběhla úspěšně a tak nic nebránilo uspořádání „Malého vánočního
koncertu“, který se uskutečnil ve středu 25.12.2013. Velká účast našich
občanů nás velmi potěšila, neboť vše bylo dohodnuto na poslední chvíli,
ale informace o konání koncertu se šířila rychle a bylo vidět, že naši
občané o takové zpestření vánoční svátků stojí. Na příští rok o vánočních
svátcích určitě připravíme v kostele nějakou akci, tak se nechte překvapit.
Na samotné přípravě koncertu mají největší podíl mimo manželů Ondrůškových i ženy z ČSŽ, místostarosta
obce pan Václav Řežábek a pan Jiří Kajer z Louňové. Děkujeme za krásný zážitek. Největší akcí konce
loňského roku byl 23. ročník Silvestrovského běhu ve Ždírci. Na přípravě běhu pořadatelé pracovali již
několik měsíců a určitě se to vyplatilo. Na start se postavil rekordní počet závodníků - celkem 151. Na trať
dospělých v délce 4800 m vyběhlo 96 závodníků a dětskou trať v délce 2400 m absolvovalo 55 dětí.
K rekordní účasti jistě přispělo i dobré počasí a ukázalo se, že náš běh je mezi sportovci velmi oblíben.
Podrobnosti o běhu se dočtete uvnitř novin. Děkujeme všem pořadatelům, závodníkům a divákům za krásný
sportovní zážitek. Pořadatelé si po závodu oddechli (vše proběhlo bez chyby), někteří závodníci se nemohli
po proběhnutí tratě nadechnout a diváci se dobře bavili. Co dodat. Potěšil nás také zájem redaktorů
Plzeňského deníku, kdy pan Michal Pipta od časných ranních hodin celý průběh závodu monitoroval s tím,
že o závodu napíše několik článků s příběhy rodin, které se závodu zúčastňují. Tak se nechme překvapit a
také jemu děkujeme za propagaci naší obce a našich společných akcí, o kterých pravidelně informuje
veřejnost. V loňském roce jsme společnými silami připravili pro naše občany řadu kulturní, společenských a
sportovních akcí. Děkujeme všem našim občanům, kteří se na přípravě a provedení všech akcí podíleli a

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

současně si dáváme závazek, že budeme v pořádání akcí nadále
pokračovat a budeme se snažit ještě nějaké v novém roce přidat.
Poděkování patří i členům Klubu hasičů Smederov, kteří po celý rok
připravují akce pro naše občany. V prosinci pořádali „Adventní setkání při
svařáčku a zpívání koled u kapličky“ (viz. FOTO). Každý kdo takové akce
pořádal, nám může potvrdit, že největší odměnou pro pořadatele je dobrá
účast lidí, jejich spokojenost a to se nám snad daří.
Poslední veřejné zasedání zastupitelů obce se konalo ve Ždírecké
hospodě dne 13. prosince 2013. Na zasedání bylo nejdůležitějším bodem
projednání a schválení rozpočtu obce na r. 2014 a stanovení místních poplatků obce na další období. Dobrou
zprávou pro naše občany může být, že byl rozpočet obce zastupiteli schválen a že nedošlo k navýšení
místních poplatků. Neméně důležité rozhodnutí bylo učiněno schválením Zadání územního plánu Ždírec. Je
to další krok směřující k vydání nového územního plánu, který je důležitým dokumentem pro další rozvoj
naší obce. Další body jednání se týkaly hospodaření s nemovitostmi obce, kdy byl schválen pronájem
obecních pozemků u rekreačních objektů a bezúplatný převod pozemků z vlastnictví státu na obec
v katastrálním území Smederov, o které jsme požádali v průběhu roku. Diskuse přítomných občanů byla
bohatá, věcná a v jejím průběhu byli občané seznámeni s připravovanými projekty obce na r. 2014.
Nejdůležitějšími investicemi v následujícím roce je přístavba hasičské zbrojnice ve Ždírci a výstavba
komunikace u dětského hřiště. Obec plánuje i opravu místní komunikace na Smederově a údržbu žďárské
požární nádrže. Ostatní investice jsou závislé na finančních prostředcích a výši dotací, které se nám podaří
získat. Doufejme, že se nám podaří stejně jako v předešlých letech získat na naše projekty dostatek
finančních prostředků, které budeme moci využít ve prospěch našich občanů. Další investiční záměry obce
můžeme projednat a prodiskutovat na veřejných zasedáních zastupitelů obce, na které Vás pravidelně
zveme.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce

Zprávy Českého svazu žen ve Ždírci
Nastupujeme do nového roku a doufáme, že bude přinejmenším tak úspěšný jako rok starý, alespoň co se
našich aktivit a akcí týče. Přejme sobě samým, ale i vám všem pevné zdraví,
pohodu a klid v duši.
Na závěr ještě musíme zhodnotit měsíc prosinec, který byl na dění v obci
velice bohatý. Hned první víkendovou sobotu se uskutečnilo předvánoční
setkání občanů u rozsvíceného stromečku před Ždíreckou hospodou a s tím
spojené zpívání koled i malý adventní "jarmark". Nedílnou součástí byl také
"starostův svařáček" a opékané klobásy nebo teplý čaj pro děti.
Celou akci pořádal ČSŽ ve spolupráci s Obecním úřadem a za vydatné
pomoci členů dobrovolných hasičů.
Předvánoční atmosféru podtrhl mírný náznak sněhového poprašku,
který byl symbolický, ale také ojedinělý. Paní Zima se sice ujala
vlády, ale do opravdové zimy se zatím ještě nepropracovala. Přesto
všechno to nikomu nevadilo a návštěvnost akce byla už tradičně
vysoká. Překvapující byl i velký počet přespolních, je vidět, že se
postupem času dostáváme do povědomí i širšího okolí, a to je
dobře!
Na další adventní víkend uspořádaly ženy namísto obvyklé
Mikulášské nadílky pro děti něco nového, a to bylo loutkové
představení pohádky "O perníkové chaloupce", kterou přijeli zahrát
loutkoherci z malého divadélka z Prahy. Představení se vydařilo, na závěr došlo i na dárkové balíčky pro
všechny děti, jenom nás trochu mrzela nižší účast dětí a rodičů i přesto, že vstup byl volný. Doufejme, že to
byl ojedinělý případ a připravované akce pro letošní rok zaznamenají větší účast.
Těsně před vánocemi se pak ještě několik našich členek vydalo do sousední obce Srby, aby tam při
příležitosti jejich předvánočního zpívání koled představily něco málo z naší dílny dovedných rukou a také
samozřejmě nabídly k prodeji. Tato akce byla akcí zkušební, ale přesto jsme zaznamenali kladný ohlas mezi
účastníky předvánočního setkání.
Uvidíme, co přinese letošní rok a co nového nás čeká. Přejme si proto hodně sil a elánu do další práce.
Za ČSŽ - M. Kolevová

SDH Ždírec

Oznamujeme, že první porada se koná dne 24.1.2014 od 19.00 hodin ve Ždírecké hospodě. Do
termínu této porady je nutné uhradit členské příspěvky za rok 2013 a 2014. Členský příspěvek je ve výši
150,-Kč za kalendářní rok. Tyto příspěvky je možno uhradit u pokladníka p. Kuchyňky nebo osobně na
výše uvedené poradě. V případě neuhrazení členských příspěvků se jedná o porušení zásady členství dle čl.
18, odst 7, písm b) platných stanov, kdy nedodržení této zásady může být postiženo dle čl. 23, odst. 1, písm.
b) platných stanov. Každý rok musí sbor odvést na Okresní sdružení Plzeň-jih za každého svého člena
částku 100,-Kč a to i v případě, že jste své členství neuhradili.
Další informace: SDH Ždírec má předběžně dohodnutou akci Morava za námi II, která by se
v případě Vašeho zájmu uskutečnila dne 23.3.2014 ve Ždírecké hospodě. O pořádání akce bude rozhodnuto
dne 24.1.2014 na poradě. Kdo má z členů SDH Ždírec či široké veřejnosti o tuto akci zájem, kontaktujte nás
prosím na emailu sdhdirec@seznam.cz., či jinými dostupnými prostředky . V případě nízkého zájmu se
akce neuskuteční.
Za výbor SDH Ždírec L. Vrátník, starosta sboru

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

Rybáři oznamují svým členům,
že výdej povolenek pro rok 2014 se uskuteční v sobotu 11.1.2014 od 13.00 do 16.00
hodin ve Ždírecké hospodě.
Zprávy z TJ Úslavan Ždírec
Naší poslední akcí v roce je tradiční Silvestrovský běh.
Letos jsme zavedli hned dvě novinky. Elektronickou
registraci přes internetové stránky a osazení elektronické
časomíry pro zveřejnění orientačního času dobíhajících
závodníků. Hlavně první novinka nám velmi ulehčila práci
před startem závodu, neboť na start se
postavil již po třetí za sebou rekordní
počet závodníků. Tentokrát jich bylo
151! 96 dospělých a 55 dětí. Poprvé v
historii nám nestačila pro děti jedna
číselná řada startovních čísel. Letos do
Ždírce
nedorazil
Michal Šneberger ani Daniel Fekl,
nejčastější
vítězi
závodu. A tak se chopil příležitosti
Pavel Štěpáník z TJ
Sušice a po dvou třetích a jednom
druhém
místě
opanoval zlato v krásném čase 16 min
12
sekund.
Z domácích závodníků byl nejrychlejší
Tomáš
Skalický
v čase 20 min a 50 sek a jediná startující
žena Lucie Havlová
v čase 29 min a 8 sek. Letos jsme opět přilákali rekordní počet ždíreckých dětí, 12 chlapců a 6 dívek.
Nejrychlejší z chlapců, Jiří Šmíd, vyhrál i kategorii chlapců 12-14 let v čase 8 min a 25 sek. Nejrychlejší
dívkou byla Tereza Havlová v čase 13 min a 2 sek. Nejmladším účastníkem byla Tereza Nygrýnová, rok
nar. 2009. Již šestým rokem je nejstarším běžcem Jaroslav Novák z Plzně, rok nar. 1941. Kompletní
výsledky jsou na našich internetových stránkách www.uslavanzdirec.estranky.cz .
Ačkoliv nápor závodníků byl enormní, pořadatelé zvládli svou práci s přehledem a bez větších komplikací.
K dobré atmosféře závodu přispěl svým výkonem moderátor Míra Krňoul st., za což mu patří velký dík.
Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří se na pořádání závodu jakkoliv podíleli a zároveň připomenout, že je
stále co zlepšovat. Samozřejmě bych chtěl poděkovat sportovcům za účast a hlavně poděkovat všem našim
sponzorům za neutuchající přízeň, bez které by náš závod nebyl tím čím je. A to závodem, který nejen že
překračuje hranice našeho okresu, ale již překročil hranice Plzeňského kraje. A to je pro nás velká výzva.
Všem našim členům bych chtěl do Nového roku popřát hodně zdraví, štěstí a nejen sportovních úspěchů.
Zároveň bych je chtěl pozvat na výroční členskou schůzi, která se bude konat v sobotu 1. 2. 2014 ve
Ždírecké hospodě od 18:00 hod.
Jan Havel, předseda TJ

Narození

Svatba
dne 16.11.2013 uzavřeli manželství
nevěsta Kamila Končeková, Smederov 29 &
ženich Karel Golčák, Smederov 29

Dne 14.11.2013 se narodil
Jaromíře Škardové a Tomáši Trubkovi
z Myti syn MATĚJ.

Přejeme tomuto páru hodně štěstí na společné
cestě životem!

Vítáme Matěje do života
a přejeme jen to nejlepší!

89 let
77 let
76 let
72 let
72 let
69 let
69 let
68 let
67 let
63 let
61 let

JUBILUJÍCÍ OBČANÉ PROSINEC 2013
Vlasta
NOVÁ
Žďár
Jaruška
MORAVCOVÁ
Myť
Josef
SKŘIVAN
Smederov
Albína
MATOUŠKOVÁ
Smederov
Daniela
KUNEŠOVÁ
Myť
Jiří
SYNÁČ
Ždírec
Jaroslava
BÍLÁ
Smederov
Jaroslava
SYNÁČOVÁ
Žďár
Václav
KUCHYŇKA
Myť
Jaroslava
KULOVÁ
Ždírec
Jaroslava
SYNÁČOVÁ
Žďár

Úmrtí

†

Dne 10.11.2013 zemřel
ve věku 79 let
pan Josef MEČÍŘ
ze Smederova 310.
Čest jeho památce!

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

14
58
4
37
53
2
41
68
4
55
6

†

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

11.1. – 13.00-16.00 – Rybáři – výdej povolenek
24.1. – 19.00 – SDH Ždírec a Zásahová jednotka – výborová schůze
1.2. – 18.00 – TJ Úslavan – Výroční členská schůze

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

Lidový dům

10.1. – 20.00 – Maturitní ples absolventů Gymnázia
Blovice
17.1. – 20.00 – Rybářský ples – hraje Dance Band Plzeň
24.1. – 20.00 – Hasičský bál – hraje Asfalt
31.1. – 19.00-22.00 – Tančírna

Nepomuk

10.1. – 19.00 – Pozvání na večírek – sál hotelu U
Zeleného stromu
25.1. – 20.00 – Ples SDH Dvorec a Vrčeň – Hotel
Dvorec

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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