Měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov

Svazek 19
číslo 9
Vážení spoluobčané,

ZÁŘÍ 2012

posvícením a odjezdem pouťových atrakcí z naší obce skončilo září a nyní nás čeká příprava na
zimní měsíce. V září nám příroda uštědřila hojnost hub, tak si užili hlavně houbaři. Můžeme se ještě
těšit na babí léto, které nám meteorologové slibují. Takové počasí má jistě své kouzlo, ale na
opalování to už asi nebude.
Na konci uplynulého měsíce se uskutečnila v naší obci velmi úspěšná kulturní akce, kdy
členové Mysliveckého sdružení „Chejlava“ Ždírec uspořádali posvícenskou taneční zábavu.
Návštěva byla dobrá a určitě k tomu přispěla tradiční bohatá zvěřinová tombola a občerstvení, které
myslivci připravili pro účastníky zábavy. Uspořádání posvícenské zábavy ve Ždírecké hospodě se
stalo obnovenou tradicí, která dělá dobré jméno obci i členům mysliveckého sdružení. Chtěl bych
tímto všem pořadatelům za uspořádání tak vydařené akce poděkovat. Také se v září rozběhly práce
na vybudování vodovodu a kanalizace k nové výstavbě v naší obci. Pracovníci firmy STAVMONTA
se pustili čile do práce a již mají z větší části hotovo. Stavebním pracím přeje i počasí. V rámci
prováděných prací jsme museli přemístit část herních prvků dětského hřiště. V současné době je
dětské hřiště do odvolání uzavřené, neboť je v tomto prostoru zvýšené nebezpečí úrazu dětí. Žádáme
tímto rodiče dětí, které dětské hřiště navštěvují, aby dohlédli na dodržování zákazu používání
herních prvků a nepouštěli děti na hřiště. Mohlo by dojít k úrazu a to si jistě nikdo nepřeje.
Naše obec se v minulosti připojila k projektu „Plzeňský kraj – bezpečný kraj“, který je
realizován Plzeňským krajem od počátku r. 2010. V rámci projektu byla vydána pro naší obec
brožura, která mimo jiné obsahuje důležité informace o bezpečnosti pro naše občany a kontakty na
instituce, které se bezpečností zabývají. Brožuru můžete získat na obecním úřadu, budeme jí
rozdávat na veřejném zasedání zastupitelů obce a je umístěna na internetových stránkách obce. Další
iniciativou v rámci projektu jsou přednášky, které jsou určené zejména seniorům. V naší obci lektoři
z Plzeňského kraje uskuteční v měsíci listopadu dvě přednášky, a to ve čtvrtek dne 8. listopadu od
16 hodin, kdy bude téma přednášky Bezpečný internet a Zdraví a první pomoc. Druhá přednáška se
uskuteční rovněž ve čtvrtek dne 22. listopadu 2012 od 16 hodin na téma Finanční gramotnost a
Sebeobrana. Obě přednášky se budou konat ve Ždírecké hospodě, kam všechny seniory srdečně
zveme. Podrobnější informace najdete na internetových stránkách obce. Termíny a témata přednášek
Vám také připomeneme prostřednictvím letáků v obecních vývěskách. V rámci projektu je možnost
také získání dotací na opatření, ke zvýšení bezpečnosti v naší obci. O zamýšlených projektech Vás
budeme informovat později.
V následujícím období se budou v obci konat další kulturní a společenské akce. V sobotu dne
6. října od 14 hodin pořádají ženy Českého svazu žen ve Ždírci „Drakiádu“ na louce nad Ždíreckou
hospodou. Další společenskou akcí je degustace Moravských vín, kterou pořádá Sbor dobrovolných
hasičů Ždírec ve spolupráci s Českým svazem žen a obecním úřadem. Akce se uskuteční v sobotu
dne 20. října 2012 od 15 hodin ve Ždírecké hospodě. Začátek listopadu bude opět ve znamení
lampiónového průvodu, který má v naší obci velký úspěch a velkou návštěvnost dětí. Průvod se
bude konat v sobotu dne 3. listopadu 2012 od 17 hodin. Podrobnosti o připravovaných akcí se
dočtete uvnitř novin.
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
12. října 2012 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

V pátek dne 12. října 2012 od 19,30 hod. se bude konat ve ždírecké hospodě veřejné zasedání
zastupitelů obce. Na zasedání budeme jednat o záležitostech obce, co připravujeme v budoucnu dělat
a čekáme i na podněty od našich občanů na zlepšení naší práce. Jednání se bude zabývat i přístavbou
hasičské zbrojnice ve Ždírci. V minulých dnech jsme požádali Krajský úřad Plzeňského kraje o
dotaci hejtmana Plzeňského kraje. Na zasedání možná již budeme vědět, jak naše žádost dopadla.
Také Vás všechny zveme k volbám do zastupitelstva Plzeňského kraje, které se budou konat 12. a
13. října 2012 v budově Obecního úřadu ve Ždírci. Určitě přijďte podpořit své kandidáty. Krajské
volby jsou pro finance naší obce důležité, neboť jsme v minulosti z dotací od Plzeňského kraje
dostávali významné finanční prostředky, a to jak přímo od kraje, tak prostřednictvím Mikroregionu
Úslava a OS MAS Aktivios.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce
V souladu s ustanovením § 27 odst. 1, 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuji, že se volby do
zastupitelstva Plzeňského kraje budou konat v pátek dne 12. října 2012 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
a v sobotu dne 13. října 2012 od 08.00 hod. do 14.00 hod. Místem konání voleb je volební místnost
v budově Obecního úřadu Ždírec, Ždírec čp. 34, 336 01 Blovice - Volební okrsek č. 1 pro voliče
obcí Ždírec, Ždírec-Myť, Žďár a Smederov.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Každému voliči
budou dodány nejdéle 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti. Volič, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který
prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze
stálého seznamu dodatečně a umožní mu hlasování.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce
Kurzy pro psy
Na základě velkého zájmu pořádá paní Mgr. Hana Janská ve Smederově
poslední letošní kurzy pro psy. Jedná se o Kurz agility pro začátečníky a Kurz
agility pro mírně pokročilé. Kurzy začínají od 5.10.2012 ve Smederově čp.3.
Více informací na našich stránkách www.obec-zdirec.cz , nebo přímo u paní
Janské tel. 724 022 645, mail janska@abcd-janska.cz , www.psichvile.cz .

Drakiáda
Český svaz žen Ždírec srdečně zve všechny děti a rodiče na pouštění
draků, které se koná v sobotu dne 6.10.2012 od 14.00 hodin
na louce za Ždíreckou hospodou.
Občerstvení a opékání vuřtů zajištěno.
V sobotu dne 3.11.2012 se bude konat již tradiční LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD. Na cestu se
vydáme v 17.00 hodin od Ždírecké hospody. Doprovodí nás pohádkové bytosti a je připraveno i
nejedno překvapení. Srdečně zvou členky Českého svazu žen ze Ždírce.
OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇ-JIH
pořádá 4. ročník veřejné prezentace studijních nabídek a pracovních příležitostí pro budoucí učně
a středoškolské studenty

VELETRH PERSPEKTIVY ŘEMESEL 2012
31. října 2012 od 9:00 do 15:00 hodin, Kulturní dům Stod, Nádražní 477
Další informace: e-mail: info@ohkplzen-jih.cz
www.ohkplzen-jih.cz

Svatba
dne 1.9.2012 uzavřeli manželství
nevěsta Jitka Zrnová, Ždírec 52 & ženich Petr Zeman, Nepomuk
Přejeme tomuto páru hodně štěstí na společné cestě životem!

TJ ÚSLAVAN ŽDÍREC
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Našim házenkářům se ani v září moc nedařilo. Prohráli postupně s Hromnicemi, Osekem B, pak
přivezli bod za remízu s Ejpovicemi C a následovala prohra doma na posvícení s Příchovicemi B.
Bod z Ejpovic nás odpoutal od poslední příčky v tabulce, alespoň do neděle 7.10.2012 kdy hrajeme
doma s posledními Chudenicemi. Přijďte nás podpořit.
Nohejbalisté dohráli poslední čtyři zápasy letošní sezóny s výsledkem 1 výhra a 3 prohry a
s celkovým počtem 6-ti bodů obsadili v tabulce 13-té místo z 15-ti týmů. Bohužel nás také, jako
v házené před časem, postihuje problém s nedostatkem hráčů. Původní stárnou, někteří přestávají
hrát a mladí nejsou. Přes zimu se musíme rozhodnout co dál na jaře.
Sportu zdar Jan Havel

Dne 12.7.2012 se narodila manželům
Romaně a Milanovi Jenčovským
z Myti dcera Anna.

Dne 6.9.2012 se narodila manželům
Mileně a Václavovi Třískovým
z Myti dcera Kateřina.

Vítáme Aničku do života
a přejeme jen to nejlepší!

Vítáme Kateřinku do života
a přejeme jen to nejlepší!
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Jaroslav
KOTOUS
Ždírec
Marie
BARTOŠOVÁ
Myť
Ludmila
TUPÁ
Žďár
Ladislav
MAJER
Žďár
Drahoslava
BROŽOVÁ
Myť
Marie
ŠVEHLOVÁ
Žďár
Jaroslava
NEDVĚDOVÁ
Žďár
Václav
ŠLAJS
Žďár
Josef
HRABAČKA
Ždírec
Miroslava
BÁRTOVÁ
Smederov
Jiří
HOFFMANN
Žďár

Úmrtí

Ždírecká hospoda

Dne 8.9.2012 zemřel
ve věku 67 let
pan Josef SYNÁČ
ze Smederova 39.
Čest jeho památce!

†

19.10.2012 – 19.00 – Rybáři – výborová schůze
20.10.2012 – 15.00 – Ochutnávka Moravských vín
26.10.2012 – 19.00 – SDH Ždírec – výborová schůze

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

Výstavy:
Do 31.12. – Mlýny povodí řeky Úslavy, Staré časy malých
dětí, Vlkov – Babiny, Jak si kdo ustele, Velké prádlo našich
babiček
8.6.-6.1. – Skleněná krása
4.10.-6.1. – 10 let na zámku Hradiště
5.10.-6.1. – Konzervace žehliček
Muzeum otevřeno : úterý - pátek 10.00 - 15.00 hodin

Blovice

44
16
29
10
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15
12
37
46
46
34

Úmrtí

Dne 22.6.2012 zemřela
ve věku 87 let
paní Olena MILOTOVÁ
ze Ždírce 46.
Čest její památce!

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
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4.10. – 16.30 – Beseda Dvě české ženy mezi prózou a poezií
s Hanou Gerzanicovou a Marií Korandovou – kaple sv.Ondřeje
6.10. – 8.00 – 12.00 – Farmářské trhy – náměstí
16.10. – 19.00 – Ladislav Spilka a kapela La Spilka – Lidový dům
20.10. – 20.00 – Extra Band – Lidový dům

Nepomuk

13.10. – 8.00 – 12.00 – Farmářský trh
12.-14.10. – Pochod: Podzim pod Zelenou horou
19.10. – 23.11. – Zastavení v krajině - Miloš
Brůha – výstava obrazů Malá galerie - náměstí

Spálené Poříčí – Music Sklep

6.10. – 19.00 – Lazar Band
12.10. – 20.00 – THE STREETFIGHTERS on
motherfucking tour + Picture Imperfect + Skywalker
19.10. – 20.00 – VITACIT – Láďa Křížek +
The Delivery

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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