Měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov

Svazek 19
číslo 2
Vážení spoluobčané,

ÚNOR 2012

únor nás opět prověřil v připravenosti na zimní období. Připravil nám nemalé starosti s likvidováním
námrazy a sněhu na silnicích. Vše se nám podařilo s pomocí Vás všech zvládnout. Bez větších
problémů s přerušením dodávky vody jsme opravili i dvě poruchy na obecním vodovodu. Doufejme
jen, že při postupném rozmrzání půdy nedojde k dalším poruchám. Měsíc únor byl opět ve znamení
kulturních akcí. Dne 11. února se uskutečnil Dětský maškarní bál ve Ždírecké hospodě a na stejném
místě pořádali hasiči tradiční Hasičský bál, obě kulturní akce byly velmi úspěšné a o podrobnostech
se dočtete uvnitř Našich listů. Začátkem března bude rovněž ve znamení dlouho očekávané akce a to
Vepřových hodů před Ždíreckou hospodou. Uskuteční se v sobotu 3. března od 10 hodin a jsou
připravené skutečné lahůdky pro naše gurmány. Čekají nás domácí jitrnice, jelita, ovar, tlačenka a
zabijačková polévka. K dobrému jídlu zahraje oblíbený harmonikář Jiří Kajer z Louňové. Myslivci
MS Chejlava ve Ždírecké hospodě uskuteční v sobotu 10. března od 15 hodin Výroční členskou
schůzi a oslava MDŽ proběhne rovněž ve Ždírecké hospodě v neděli 11. března od 14 hodin.
Smederovské ženy oslaví MDŽ v klubovně hasičů v pátek 9. března 2012.
Veřejné zasedání zastupitelů obce se v únoru nekonalo. Zastupitelé však nezaháleli,
připravovali jsme projekty na dotace a další práce spočívala v přípravě podkladů pro zpracování
územního plánu obce.
V minulém čísle Našich listů jsem informoval o třídění odpadů v naší obci a na sběrném
dvoře. Myslím si, že je to již v současné době patrné, zlepšilo se hlavně třídění papíru. Někteří naši
občané ještě odpad netřídí, ale je jich skutečně již málo a zřejmě se za své jednání ani nestydí, neboť
jsme opět našli ve směsném odpadu velké papírové krabice, na kterých byla i jejich celá adresa.
Občanům, kteří odpad třídí, za jejich přístup k obecnímu majetku děkuji. Doufám, že nám to všem
vydrží.
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat ve Ždírecké hospodě v pátek dne 9. března
2012 od 19.30 hodin. Budeme projednávat běžné záležitosti obce, prodej obecního majetku a
připomínky občanů. Všichni jste srdečně zváni.
Na závěr svého příspěvku bych Vás chtěl všechny upozornit na to, že dojde ve čtvrtek dne
22. března 2012 od 07.30 do 12.00 hodin k přerušení dodávky elektřiny. K přerušení dodávky
elektřiny dojde ve všech částech naší obce z důvodu provedení nezbytných prací na zařízení
distribuční soustavy.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
9. března 2012 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.
ČEZ informuje
K provedení nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy jsme nuceni dne 22.3.2012 od 7.30 hodin do
12.00 hodin v obci: Žďár, Smederov (celá obec Žďár, celý Smederov) a v obci Ždírec, Ždírec – Myť
(celá obec Ždírec, chaty, ZD, katr, ČD, celá obec Ždírec-Myť a chaty) přerušit dodávku elektřiny. Žádáme
naše zákazníky v souladu s ustanovením § 25, odst. 4, písm. D, bod 6, zákona č. 458/2000 Sb. o pochopení
pro toto nezbytné omezení a doporučujeme jim provést potřebná opatření k zamezení případných škod.
Dodávku obnovíme v nejkratším možném čase po ukončení prací.
Pozor! Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy v této době považovat za zařízení pod
napětím!
Skupina ČEZ

Rybáři informují.
Oznamujeme všem našim členům, že výroční členská schůze se bude konat
24.3.2012 od 15.00 hodin ve Ždírecké hospodě. Po skončení schůze je připraveno
posezení s harmonikou. K hojné účasti zve výbor MO ČRS Ždírec.
Členům výboru připomínám, že příští výborová schůze se koná 16.3.2012 od 18.00 hodin.
Petrův zdar.
Miroslav Krňoul, jednatel MO ČRS Ždírec

Zprávy Českého svazu žen
Ani silné mrazy neohrozily dětský karneval!!!
Tak jako každý rok pořádal Český svaz žen v únoru maškarní
bál pro děti. Dlouhé přípravy ale narušily dlouhotrvající kruté
mrazy, takže vyvstaly obavy o účast dětí i rodičů na bále.
Naštěstí se však děti odradit nedaly a ve vysokém počtu
převyšujícím čtyřicítku dorazily do Ždírecké hospody. A bylo
se nač koukat - na
parketu se sešly
princezny i hasiči,
berušky, Karkulka či šerif, nechyběli ani mušketýři nebo
Spiderman.
Duo Ondruškovi zahrálo do tance i k poslechu, děti
dostaly kromě lízátek i nafukovací tvarovací balonky a o
zábavu bylo postaráno.
Děkujeme tímto panu Milanu Maškovi za spolupráci při
nafukování balonků.
Věříme, že se akce všem líbila a budeme se už dnes těšit
na ten příští maškarní rej.
Další zpráva je především pozvánkou pro všechny ženy na veselé odpoledne při oslavě
Mezinárodního dne žen. Tato velevýznamná akce se bude konat dne 11. března 2012 (tj. v neděli)
od 14.oo hodin ve Ždírecké hospodě.
Na programu bude kromě hudby a malého občerstvení i oblíbená tombola a nabídka dalších nových
rukodělných výrobků z naší dílny. Také dojde na nějaké to překvapení, ale to se dozví jen ty ženy,
které přijdou.
Takže Vás srdečně zveme a budeme se těšit na shledanou!
Za ČSŽ - M. Kolevová

LAND ART.CZECH s.r.o. Plzeň
Zahradní a krajinářská architektura
Projekty / realizace / údržba
zahrady u rodinných domů
zahradní stavby, cesty, zídky, terasy
veřejná a firemní zeleň
úpravy parků, návsí, hřbitovů
dendrologické posudky
tel.602 452 922
www.landartczech.cz
landart.czech@seznam.cz
Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) pokračuje ve Ždírecké hospodě. Další termíny
přednášek jsou: 1. března 2012
15. března 2012
29. března 2012
Začátek je vždy ve 14.00 hodin. Poplatek za výuku: 150,-Kč
Srdečně jste všichni zváni.
Vlastimil Vrátník
Obec Ždírec bude od 1.4.2012 součástí rozšíření Integrované dopravy Plzeňska. Rozvoj IDP byl
podpořen usnesením Správního výboru Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje dne 13. září 2011.
Vzhledem k tomu, že od 19. 3. 2012 bude zahájen prodej časového předplatného jízdného pro nové
tarifní zóny na obvyklých místech, považujeme za vhodné včas informovat občany, kteří cestují do
škol, či za prací do cílového místa veřejnou dopravou. Veškeré informace týkající se Integrované
dopravy Plzeňska jsou již od září 2011 postupně zveřejňovány na webu plzeňského organizátora
veřejné dopravy tj. na webu firmy POVED s. r. o. tj. www.poved.cz
Novinky týkající se změn, které nastanou od 1. 4. 2012 jsou uvedeny samostatně na adrese:
http://www.poved.cz/integrovana-doprava-plzenska/idp-nove-od-1-4-2012/ . Zde jsou uvedeny
veškeré informace a mapy týkající se tarifních zón IDP i veškeré ceníky časového předplatného
jízdného IDP a novinky jsou průběžně aktualizovány.
SDH Ždírec
SDH Ždírec děkuje všem sponzorům a účastníkům tradičního
hasičského bálu, který se konal dne 18.2.2012 ve Ždírecké hospodě. V
letošním roce bál navštívilo nebývale velké množství návštěvníků, kteří
přispěli ke skvělé náladě až do ranních hodin. V průběhu večera přišla
na řadu dámská volenka, která byla po chvilce ukončena z důvodu
nedostatku kytek. Došlo i na losování vstupenek. Všem výhercům
gratulujeme, především výherci první ceny s certifikátem na
neopakovatelný pohled na panorámata. Doufáme, že tuto cenu
využije a bezezbytku spotřebuje. O skvělou náladu se po celý
dlouhý večer starala kapela Ungrovanka, za což jí patří rovněž
poděkování. K dobré náladě nemalým dílem přispěla i
bezchybná obsluha personálu Ždírecké hospody. Na závěr mi
dovolte, abych poděkoval všem organizátorům tradičního bálu,
zejména panu Pavlu Zrnovi za skvěle zvládnuté týlové
zabezpečení a panu Miroslavu Kulemu a Aleši Sedláčkovi za
pořadatelskou službu. V současné době již připravujeme další společný večer, který se bude konat
dne 23.6.2012 na parketu TJ Úslavan Ždírec, kde po okrskové soutěži a oslavách našich hasičských
sborů zahraje kapela Orion.
Za SDH Ždírec Ladislav Vrátník, Starosta SDH Ždírec
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82 let
Marie
SILOVSKÁ
Ždírec
Čp. 19
78 let
Josef
MEČÍŘ
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Čp. 310
77 let
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FIALA
Myť
Čp. 50
76 let
Jaroslava
FIALOVÁ
Myť
Čp. 50
75 let
Josef
SVÁŠEK
Žďár
Čp.
8
72 let
Karel
SLUKA
Myť
Čp. 49
70 let
Václav
DOLEJŠ
Smederov
Čp. 16
69 let
Zdeněk
TUPÝ
Smederov
Čp. 31
69 let
Ján
OBEERTÍK
Ždírec
Čp. 12
66 let
Helena
ZEMANOVÁ
Myť
Čp. 60
65 let
Josef
SEDLÁČEK
Ždírec
Čp. 30
60 let
Bohumila
TESAŘOVÁ
Myť
Čp. 46
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DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

3.3.2012 – 10.00 – Vepřové hody
11.3.2012 – 14.00 – ČSŽ – oslava MDŽ
16.3.2012 – 18.00 – Rybáři – výborová schůze
23.3.2012 – 19.00 – SDH Ždírec, Žďár, Smederov – příprava oslav výročí
23.3.2012 – 20.00 – Výborová schůze SDH Ždírec
24.3.2012 – 15.00 – Rybáři – Výroční členská schůze

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI

Muzeum jižního Plzeňska - Hradiště 1 (tel. 371 522 208)

Nepomuk

1.2.-20.4. – Ze školního kabinetu
Do 31.12. – Mlýny povodí řeky Úslavy, Staré časy malých
dětí, Vlkov – Babiny, Jak si kdo ustele, Velké prádlo našich
babiček
Muzeum otevřeno : úterý - pátek 9.00 - 15.00 hodin

BUDULÍNEK, MISSING WORDS SOUND SYSTEM
24.3. – 8.00-12.00 – Farmářský trh - náměstí
24.3. – 8.00-12.00 – Velikonoční jarmark
24.3. – 10.00 – Zebedus – rodný dům A.Němejce
24.3. – 21.00 – PERFECT UNITY DUB FORCE,
BOAKA SONIC ENTERTAIMENT, DJ MACHY - Coffe
Shop
27.3. – 19.00 – Divoké kočky – hotel U Zeleného
stromu

Výstavy:

Lidový dům:

17.3. – Karneval – Coffe shop – JZLF,

10.3. – 20.00 – Řeznický ples – Klatovská kapela
11.3. – 14.00 – Michal je kvítko – pořad pro děti
17.3. – 9.00-16.00 – Velikonoční jarmark – zámek Hradiště
17.3. – 20.00 – EXTRABAND - taneční zábava
MUSIC SKLEP Spálené Poříčí, začátky ve 20.00
29.3. – 14.00 – Předvelikonoční setkání seniorů - Ungrovanka 9.3. – DISCO – DJ Reaggi
16.3. – OLDIES PARTY – DJ NEGR A RJ SJETEJ
Kramolín:
23.3. – FOLIMANKA BLUES + SHENON
18.3. – 14.00 – Malá muzika Nauše Pepíka
30.3. – DISCO PARTY – DJ DCN
24.3. – 13.00 – 8.ročník turnaje v karetní hře prší
31.3. – HEAD DOWN + OBZOR ILUZÍ
31.3. – 16.00 – 15.ročník KRAMOLÍNSKÉ HELIGONKY

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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Přehled některých kulturních, sportovních a společenských akcí v obci Ždírec
na rok 2012
Datum:

Název akce:

3. března 2012 – Vepřové hody
9. března 2012 – MDŽ
10. března 2012 – Výroční členská schůze
11. března 2012 – Oslava MDŽ
24. března 2012 - Výroční členská schůze
7. dubna 2012 – Velikonoční nádivka
7. dubna 2012 - Velikonoční nádivka
30. dubna 2012 – Stavění májky a posezení
30. dubna 2012 – Slet čarodějnic
12. května 2012 – Výstava ruční práce a
prodej přebytků
2. června 2012 – Dětský den

Kdo pořádá:

Kde:

OÚ, ČSŽ, SDH, Ždírecká hosp. Ždírecká hospoda
SDH Smederov
Klub hasičů Smederov
MS Chejlava
Ždírecká hospoda
ČSŽ Ždírec
Ždírecká hospoda
MO ČRS Ždírec
Ždírecká hospoda
TJ Úslavan
Ždírecká hospoda
SDH Smederov
Klub hasičů Smederov
SDH Smederov
Klub hasičů Smederov
ČSŽ Ždírec
Park oddechu Myť

ČSŽ Ždírec
ČSŽ, TJ Úslavan, ČRS MO,
SDH Ždírec, MS Chejlava,
OÚ Ždírec
22. června 2012 – Slavnostní okrsková schůze SDH Žďár, Ždírec, Smederov
23. června 2012 – Okrskové cvičení + zábava OÚ Ždírec
+ oslava výročí hasičů 105 let Žďár,
SDH Žďár, Ždírec, Smederov
70 let Ždírec, 65let Smederov + ORION OÚ Ždírec
30. června 2012 – Ukončení školního roku
SDH Smederov
7. července 2012 – Turnaj, oslava výročí
70 let založení organizace, EGES TJ Úslavan
21. července 2012 – Turnaj v nohejbalu
+ Víla Análka
TJ Úslavan
11. srpna 2012 – BARBUS
TJ Úslavan
25. srpna 2012 – II. ročník Benátské noci
SDH Smederov
28. září 2012 – Posvícenská zábava
SDH Smederov
29. září 2012 – Posvícenská zábava
MS Chejlava
6. října 2012 – Pouštění draků
ČSŽ Ždírec, OÚ Ždírec
20. října 2012 – Ochutnávka Moravských vín SDH Ždírec, OÚ Ždírec
3. listopadu 2012 – Lampiónový průvod
ČSŽ, SDH, OÚ Ždírec
1. prosince 2012 – Mikulášská nadílka
ČSŽ Ždírec
2. prosince 2012 – Setkání seniorů
OÚ Ždírec, ČSŽ Ždírec
8. prosince 2012 – Zpívání koled u vánočního
stromečku
ČSŽ, SDH, Obec Ždírec
15. prosince 2012 – Výroční valná hromada SDH Ždírec
31. prosince 2012 – Silvestrovský běh
TJ Úslavan, OÚ Ždírec

Ždírecká hospoda
Hřiště TJ Úslavan
Ždírecká hospoda
Hřiště TJ Úslavan
Klub hasičů Smederov
Hřiště TJ Úslavan
Hřiště TJ Úslavan
Hřiště TJ Úslavan
Klub hasičů Smederov
Klub hasičů Smederov
Ždírecká hospoda
Louka nad hospodou
Ždírecká hospoda
Průvod obcí
Ždírecká hospoda
Ždírecká hospoda
Ždírecká hospoda
Ždírecká hospoda
přespolní běh + Ždírecká
hospoda

O jednotlivých akcích budete průběžně informováni, některé termíny akcí se mohou v průběhu roku změnit.
Bohuslav Vrátník, starosta obce

