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Vážení spoluobčané,
měsíc říjen nám přinesl několik významných událostí v naší obci a počasí nás upozornilo na přicházející
zimu, když napadlo několik centimetrů sněhu, který se udržel řadu dní. Současně se ochladilo a skutečně
to vypadalo, že nastala pravá zima. Život v naší obci se však nezastavil, a proto bych Vám chtěl
připomenout některé říjnové akce. Na začátku měsíce ždírecké ženy uspořádaly na louce nad Ždíreckou
hospodou „Drakiádu“. V letošním roce se přidalo k dobré náladě i dobré počasí, tak se celá akce
vydařila. Více se dočtete uvnitř novin, stejně jako o Lampiónovém průvodu, který se konal v sobotu
3. listopadu 2012. Velká účast našich dětí s rodiči a prarodiči i dětí z blízkého okolí nás velmi potěšila a
přesvědčila o tom, že má smysl takové akce připravovat. V průběhu měsíce října se uskutečnily volby
do zastupitelstva Plzeňského kraje. V naší obci se voleb zúčastnilo 196 oprávněných voličů, což je
52,41 %. Jedná se o velmi dobrou účast našich voličů, kteří si uvědomují, že jejich hlas ve volbách má
svůj smysl. Pokud někdo k volbám nepřijde a pak jen kritizuje práci volených funkcionářů, měl by si
uvědomit, že ničím ke změně k lepšímu nepřispěl. Za bezproblémový průběh voleb bych chtěl
poděkovat naší volební komisi v čele s předsedkyní paní Marií Kolevovou. Další víkend po volbách naší
obec navštívil vinař z Moravy, který nás pozval na ochutnávku Moravských vín. Bylo to velmi vydařené
odpoledne a večer, na kterém se sešlo mnoho místních i přespolních znalců vín. Na závěr výčtu
uspořádaných akcí bych chtěl poděkovat všem našim občanům, kteří se podíleli na jejich pořádání.
Veřejné zasedání zastupitelů obce se konalo ve Ždírecké hospodě v pátek 12. října 2012. Účast
občanů na zasedání byla opět dobrá. Na zasedání se projednával prodej obecních pozemků, pronájem
obecního bytu nad hospodou, podpora centra na hlídání dětí a výběr firmy na rekonstrukci obecní
budovy ve Žďáru 28. Připomínky našich občanů při veřejném zasedání se týkaly údržby a opravy
obecních cest, zazněla i pochvala pracovníkům Správy a údržby silnic Seč za letní údržbu zeleně. Na
programu zasedání bylo i projednání dotací na přístavbu hasičské zbrojnice a dotace na příspěvek na
hospodaření v lesích. Dotaci na přístavbu hasičské zbrojnice naše obec nezískala, na podporu
hospodaření v lesích jsme finance od Plzeňského kraje dostali. Součástí zasedání bylo dále seznámení
občanů s připravovanými projekty obce. V rámci projektu Plzeňský kraj - Bezpečný kraj, ke kterému
naše obec přistoupila v letošním roce, připravujeme v listopadu dvě přednášky pro naše seniory. První
přednáška se uskuteční tento čtvrtek 8. listopadu 2012 od 16 hodin ve Ždírecké hospodě, téma
přednášky je „Počítač a internet“ a „První pomoc“. Druhá přednáška bude ve čtvrtek 22. listopadu 2012
od 16 hodin ve Ždírecké hospodě, téma přednášky bude „Finanční gramotnost“ a „Sebeobrana“. Chtěl
bych tímto pozvat na přednášky zejména naše seniory, ale zúčastnit se mohou i ostatní občané, které
uvedená témata zajímají. V týdnu mezi uvedenými přednáškami nás čeká ještě přednáška paní Mgr.
Hnojské z blovického muzea, která mezi nás opět přijde se zajímavým tématem o historii naší obce.
Přednáška se bude konat ve čtvrtek 15. listopadu 2012 od 18 hod. ve Ždírecké hospodě. Na začátku
příštího měsíce děti čeká ve Ždírecké hospodě v sobotu 1. prosince 2012 od 14 hodin Mikulášská
nadílka. Setkání seniorů se uskuteční ve Ždírecké hospodě v neděli 2. prosince 2012. Před Ždíreckou
hospodou bude již tradiční zpívání u Vánočního stromečku v sobotu 8. prosince 2012 od 16 hodin.
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek 9. listopadu 2012 od 19,30 hodin v klubovně
hasičů na Smederově. Na zasedání budeme mimo jiné projednávat novou vyhláška o místním poplatku
za odpady a prodej pozemků ve vlastnictví obce.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce

Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
9. října 2012 v klubu hasičů na Smederově od 19.30 hod.

Zprávy Českého svazu žen
Po delší letní odmlce, určené hlavně k regeneraci sil, se opět ČSŽ
ujal iniciativy, aby zahájil sérii podzimních a zimních akcí, kterých
bude do konce roku jistě početná řádka. Zahájení se uskutečnilo už
6. října při pořádání oblíbené "Drakiády". Letošní létání významně
podpořilo skvělé počasí, které přilákalo na louku nad Ždíreckou
hospodou velký počet účastníků - z celkového počtu cca 100 lidí
bylo minimálně 40 dětí!! Vítr, pravda, proudil více ve vyšších
vrstvách atmosféry, ale ani to nebylo na překážku, a vytrvalci se
dočkali výsledků. O závěr krásného odpoledne se postaralo
občerstvení připravené našimi ženami, a to jak teplý čaj, tak i především vynikající špekáčky opékané
vlastnoručně nad plameny táboráku. A tak chceme poděkovat všem za účast a zároveň je (ale i další děti
a rodiče) srdečně zveme na následující akce, které bude pořádat Český svaz žen.
Rok se sešel s rokem, listopad s listopadem a už opět zazářila další nezapomenutelná akce pro děti,
kterou byl "Lampiónový průvod". I když loni bylo příznivé
počasí, to letošní se překonalo a po celou dobu průvodu bylo
bezoblačné nebe se spoustou hvězd a teplotou, která se
pohybovala kolem neuvěřitelných 10 stupňů. Tomu také
odpovídala účast, která vytvořila další rekord - téměř 230
účastníků (z toho minimálně jednu třetinu tvořily děti)!!
Celou akci zahájil starosta obce p. Bohuslav Vrátník a pak už se
dal celý průvod do pohybu - letos to bylo po trochu pozměněné
trase - za pohádkovými postavami, které čekali na děti na
několika stanovištích na trase a měli pro děti připraveny i drobné
pamlsky a dárky. Na konci průvodu v Myti už tradičně připravila rodina Maškových několik hrnců
teplého čaje a zákusky, o které se také postaralo několik členek svazu. Samotný závěr večera tvořil
krásný ohňostroj, ten letos na hvězdném nebi obzvláště vynikl a byl opět v režii p. J. Nygrýna.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem pořadatelům i další dobrovolníkům, kteří se zasloužili o zdárný
průběh akce. Zároveň děkuji všem dětem, rodičům i prarodičům za hojnou účast a krásnou atmosféru.
Tímto také zveme všechny na další akci pro děti, kterou bude Mikulášská nadílka - tentokráte to bude
již 1. prosince 2012 od 14.oo hod. ve Ždírecké hospodě. Dále připravujeme předvánoční setkání
našich spoluobčanů u rozsvíceného stromečku, které se uskuteční v sobotu dne 8.12.2012.
V
souvislosti s posledně zmiňovanou akcí se už od počátku října rozběhl na plné obrátky "Kroužek
dovedných rukou", aby připravil bohatou nabídku vánočních a dalších výrobků nejen pro naše občany,
ale rovněž i pro další obce našeho mikroregionu.
To vše ale ještě budeme průběžně upřesňovat a budeme vás včas informovat.
Za ČSŽ - M. Kolevová

Český rybářský svaz
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz
Rybáři informují.
Výbor naplánoval a projednal podzimní výlovy rybníků. Tradiční podzimní výlov
rybníka Huťský provedeme v sobotu 17.11.2012. Rybníky pod Smederovem se loví o týden později
– v sobotu 24.11.2012. Tradičně uskutečníme prodej ryb na hrázi. Prodáván bude Kapr v ceně 60,Kč/kg, v omezeném množství též Amur 70,- Kč/kg a Štika 170,- Kč/kg. Ryby vykazují výbornou
kondici, jsou krmeny výhradně kvalitním tuzemským obilím.
Všechny občany místní i přespolní srdečně zveme k nákupu kvalitní ryby. Prodej ryb započne cca
kolem 9.00 hod. Po celou dobu výlovu je zajištěno občerstvení.
Informace pro brigádníky z řad členů MO: sraz je u rybníka v 7.15 hodin. Podrobnější informace pro
lovící četu a rybářskou stráž má hospodář p.P.Baláž.
Petrův zdar.
M.Krňoul, jednatel MO ČRS Ždírec

Firma Asekol vyhlašuje soutěž SBÍREJ A VYHRAJ nový Tablet a mnoho dalších cen. Jak postupovat
v soutěži? Přineste 5 spotřebičů a dostanete za ně razítka, ta pak odešlete a můžete vyhrát. Razítka a
letáky získáte na OU Ždírec. Více informací o soutěži na obecních stránkách www.obec-zdirec.cz nebo
na www.asekol.cz .

SDH Ždírec
Dne 20.10.2012 se konala ve Ždírecké hospodě dlouho očekávaná akce ždíreckých
hasičů, ochutnávka vín s názvem: „Morava za námi…“. Na akci byl pozván se svou
kolekcí vín vinař Petr Kňourek z Březí u Mikulova. Začátek akce byl plánován na
patnáctou hodinu. Pan Kňourek přijel se svojí družinou a svými produkty již ve 13.00
hodin. Ihned po jeho příjezdu se začalo s přípravou a za necelou hodinu bylo vše
přichystáno a všichni jsme netrpělivě očekávali první návštěvníky, kteří o sobě dali za
nedlouho vědět. Po čtrnácté hodině dorazila do připraveného sálu první dvacetičlenná
skupina přespolních účastníků. Z tohoto důvodu začal pan Kňourek s degustací o
několik minut dříve. Před patnáctou hodinou se začal sál plnit i místními občany.
Zanedlouho byl sál plný a degustace se mohla naplno rozběhnout. Jak bylo uvedeno, každý účastník
zaplatil po vstupu určený poplatek a obdržel pamětní degustační skleničku. Pan Kňourek přivezl
skutečně mnoho skvělých vín, mezi kterými si každý účastník našel to své. Při degustaci si zájemci
mohli zakoupit láhev jakéhokoliv nabízeného druhu vína. Na prodej i na degustaci byl rovněž připraven
i skvělý burčák. Kolem sedmnácté hodiny přijel pan Pachl, který se od podvečerních hodin staral o
hudbu, aby skvěle rozběhnutá akce mohla dále pokračovat i po ukončení degustace. Tak tomu skutečně
bylo až do pozdních nočních hodin, kdy se začali účastníci po dlouhém a náročném dni ve skvělé náladě
rozcházet. K degustaci nutno podotknout, že její příprava nespočívala pouze v přípravě sálu, která
proběhla již v pátek 19.10.2012, ale i k nachystání občerstvení, s čímž nám pomohly členky z Českého
svazu žen Ždírec. Ty z plátků sýra, uzenin, zeleniny a dalších ingrediencí dokázaly vykouzlit
profesionální výrobky. Z výtvorů byli nadšeni všichni, kdo si je
zakoupili. Většina účastníků rovněž ocenila možnost ukojit své
chuťové pohárky připraveným „Moravským müsli“ – škvarky.
Každá akce musí být řádně a objektivně zhodnocena. Jako
pořadatelé jsme měli při přípravě drobné obavy z návštěvnosti a účasti
hostů, protože v naší obci obdobná akce nikdy nebyla. Proto nás mile
překvapil zájem místních i přespolních, a hodnotíme celou degustaci
jako vydařenou. Z ohlasů je patrné, že návštěvníci byli rovněž velice spokojeni. Již dnes jsme
dotazováni na další obdobné akce, které připravíme pro naše členy a samozřejmě i pro občany.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval za pomoc na přípravě celé akce: ČSŽ Ždírec – příprava
pohoštění, OÚ Ždírec - za pomoc s propagací, M. Ungrovi - za zajištění müsli, prodejně ZKD Ždírec za trpělivost při nákupu a výběru vhodného občerstvení, panu Kubíkovi - za poskytnutí prostor a
personálu ždírecké hospody, který nám ochotně ve všem vyšel vstříc, VÍNO – KŇOUREK, Petr
Kňourek, Březí a jeho družině - za nevšední zážitek, panu Pachlovi - za hudební doprovod a
v neposlední řadě všem členům SDH Ždírec, kteří se na přípravě akce podíleli a především těm, kteří
nás přišli podpořit. Děkujeme.
Za SDH Ždírec Ing. Ladislav Vrátník, starosta
Občanské sdružení Diakonie Broumov 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 od 5. do 9. listopadu 2012 v budově Obecního úřadu Ždírec, Ždírec 34. Věci
prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.

Dne 20.9.2012 se narodil manželům
Jaroslavě a Jindřichovi Sedlákovým
z Myti syn Jan.
Vítáme Honzíka do života
a přejeme jen to nejlepší!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

8.11.2012 – 16.00 – Počítač a internet a První pomoc – přednáška pro seniory
15.11.2012 – 18.00 – Historie obce – Mgr.Hnojská - přednáška
16.11.2012 – 18.00 – Rybáři – výborová schůze
16.11.2012 – 19.00 – SDH Ždírec – příprava Valné hromady a pomoci při výlovu
22.11.2012 – 16.00 – Finanční gramotnost a Sebeobrana – přednáška pro seniory
1.12.2012 – 14.00 – Mikulášská nadílka pro děti
2.12.2012 – 14.00 – Setkání seniorů
8.12.2012 – 16.00 – Zpívání koled u vánočního stromečku

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

Nepomuk

10.11. – 8.00 – 12.00 – Farmářský trh
9.-11.11. – Posvícení v Monargii – Švejk
restaurant U Zeleného stromu
11.11. – Svatomartinské posvícení a mladá
vína svatomartinská – Švejk restaurant U Zeleného
stromu
22.11. – 17.30 – Václav Chaloupek vypráví beseda pro děti i dospělé - Sokolovna
30.11.-2.12. – Slavnosti volů – volské lahůdky
- Švejk restaurant U Zeleného stromu

3.11. – 8.00 – 12.00 – Farmářské trhy – náměstí
5.11. – 17.00 – Pat a Mat jedou na dovolenou – pořad pro děti – Spálené Poříčí - Sokolovna
- Lidový dům
10.11. – 19.00 – DS Osada z Horní Břízy:
13.11. – 19.00 – Jan Kraus, Petr Vondráček – hvězdy jak je
Monsieur Amédée – divadelní představení
neznáte – Lidový dům
16.11. – 21.00–Doga+The Snuff+Modesty&Pride
22.11. – 19.00 – Bohumil Hrabal – Příliš hlučná samota –
24.11. – Myslivecký bál
- monodrama – Lidový dům
30.11. – 19.00 - Tančírna
27.11. – 19.00 – Vojta K.Tomáško – písničkář a folková
legenda - Lidový dům
Spálené Poříčí – Music Sklep
9.11. – 20.00 – PORTA INFERI + PERSONAL
SIGNET + Concrate + Octagone.

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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