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LISTOPAD 2012

Vážení spoluobčané,
čeká nás měsíc nejkrásnějších svátků v roce, blíží se Vánoce. Počasí nám připomíná, že je za
dveřmi pravá zima, která klepe čím dál častěji a důrazněji na dveře. Listopad byl takový klid před
bouří, a nyní čekáme ten pravý předvánoční mumraj. Přes zdánlivý klid se v naší obci událo několik
zajímavých akcí, které Vám nyní připomenu. Besedy pro seniory z našich obcí se uskutečnily ve
Ždírecké hospodě ve dnech 8. a 22. listopadu 2012. Jednalo se o besedy v rámci projektu „Plzeňský
kraj – bezpečný kraj“ s tématem o první pomoci, o sebeobraně, o internetu a internetových
obchodech, o obraně před různými podomními prodejci a prodejci na předváděčkách. Možná, že
některé seniory odradily odborné názvy témat, ale ten kdo na přednášky přišel, určitě nelitoval.
Trochu nás mrzelo, že přišlo poměrně málo našich seniorů, pro propagaci jsme udělali dost a
přednášející skutečně odvedli dobrou práci. Další přednáškou, spíše besedou, nás potěšila paní Mgr.
Hnojská z Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, když nás
seznámila s historií obcí Smederova a Žďáru. Na této přednášce
byla účast našich občanů velmi dobrá. Začátkem prosince se
uskutečnila ve Ždírecké hospodě Mikulášská nadílka pro děti a
Setkání seniorů. Obě uvedené akce svojí návštěvou potěšily
pořadatele. Podrobnosti se dočtete uvnitř novin. Setkání seniorů
se uskutečnilo v režii obce a k tanci a poslechu nám zahrál pan
Pachl, který účastníky potěšil výběrem muziky, kdy si někteří
zatančili a zazpívali. Slibované malé překvapení pro seniory bylo
zatančení orientálního tance, kdy nám přišla zatančit tanečnice
SALOME s tancem „Půlnoční obloha“. Podle reakce obecenstva se přítomným její vystoupení líbilo.
Veřejné zasedání zastupitelů obce se konalo v klubovně SDH Smederov dne 9. listopadu
2012. Hlavními body zasedání byl prodej a směna obecních pozemků, úprava rozpočtu obce a
úhrada neinvestičních nákladů na provoz mateřské školy v Seči, kam dochází naše děti. Při diskusi
se projednával špatný stav místních komunikací zejména na Smederově a ve Žďáru. Občanům bylo
přislíbeno, že budou zastupitelé špatný stav komunikací řešit na začátku příštího roku, při zlepšení
počasí. Při veřejném zasedání se také diskutovalo o bezpečnostní situaci v naší obci. Zastupitelé
přislíbili našim občanům podání informace o bezpečnostní situaci od Policie České republiky na
příštím veřejném zasedání, které se bude konat v pátek dne 14. prosince 2012 od 19.30 hodin ve
Ždírecké hospodě. Na zasedání se bude projednávat rozpočet obce na r. 2013 a rozpočtový výhled na
r. 2014 a 2015. Dalším důležitým bodem zasedání bude projednání nové vyhlášky o odpadech, kde
se bude stanovovat nová výše poplatku za odvoz odpadů z naší obce. Přesto, že se nám podařilo za
poslední dva roky snížit náklady na odvoz odpadů o 200,- Kč na poplatníka, což činí za dva roky cca
200.000,- Kč, stále obec na odvoz odpadu doplácí, a proto bude muset dojít k navýšení uvedeného
poplatku. Máme připravenou podrobnou analýzu finančních nákladů na odvoz odpadů a na zasedání
se musíme rozhodnou, jakou cestou se vydáme, zda se na odvozu budou větší měrou podílet naši
občané nebo zda bude odvoz nadále z větší části dotovat obec. Budeme také hovořit o některých
projektech, které obec dokončuje, a které má v plánu uskutečnit v příštím období. Projednávání
těchto nejdůležitějších
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
14. prosince 2012 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

bodů je myslím dobrou pozvánkou na veřejné zasedání zastupitelů. Na zasedání také seznámíme
naše občany s hlídacím centrem dětí v naší obci. V době do veřejného zasedání se uskuteční ještě
jedna z oblíbených akcí, a to je „Zpívání koled u Vánočního stromečku“, které se bude konat před
Ždíreckou hospodou v pátek 8. prosince 2012 od 16.00 hodin Český svaz žen a obecní úřad pořádá
již tradiční zpívání koled, kde bude i předvánoční jarmark, opékaná klobáska a rozdávat se bude
velmi oblíbený “starostův svařáček”. Všichni jste na tuto akci v předvánočním čase srdečně zváni.
Udělejme si chvilku času, popovídáme si, můžeme si zazpívat, něco pojíst a popít. Uvidíte, že bude
svět o něco krásnější, i pro takové chvíle je dobré žít.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce

Zprávy Českého svazu žen
Listopad začal jednou z největších akcí pořádanou pro děti - lampiónovým průvodem.
Podrobné zprávy jsme ale ještě stihly dát do tisku před uzávěrkou říjnového vydání NL. Pak
následovala 15. listopadu dlouho očekávaná přednáška paní Mgr. Venduly Hnojské - historičky
blovického muzea - na téma "Historie obcí Žďár a Smederov", na které se v loňské přednášce
nedostalo. Letos se také zúčastnilo podstatně víc občanů, že to
překvapilo pořadatelky i samotnou paní Hnojskou. Ta ale byla na
nás tak dobře připravena, že jsme se málem nezmohli ani na
nějaké ty dotazy a připomínky. I když přece jen nějaké zazněly a
diskuze byla také zajímavá. A tak jsme se opět s paní Mgr.
Hnojskou předběžně dohodly na možnosti dalšího kola těchto
přednášek na konec příštího roku.
Letošní Mikulášská nadílka pro děti byla naplánována hned
na sobotu 1. prosince, takže ještě můžeme tuto akci několika
slovy okomentovat. Díky příznivému počasí byla účast dětí s rodiči a dalšími členy doprovodu opět
vysoká. Vzhledem k jiným akcím pro děti, které probíhaly ve stejný den v okolních obcích, přece
jen přišlo o několik účastníků méně nežli loni. Přesto přese
všechno si padesátka dětí svůj den užila. Duo Ondruškovi se
postaralo o zábavu a Mikulášova družina s neposednými čerty a
hodným andělem zase o velkou nadílku. A tak můžeme
poděkovat všem za účast a budeme se těšit na další akce.
Stejný den odpoledne ještě vyrazilo pár členek na
adventní jarmark do Zdemyslic, kam nás pozval místní starosta.
Nabízený sortiment našich
výrobků zabral víc než
polovinu velkého stanu. Zájem
ze strany návštěvníků byl slušný, ale koupěschopnost všeobecně
nižší (jako u všech ostatních stánků). Přesto jsme odjížděly celkem
spokojené, i když poněkud promrzlé.
Na závěr bych už jenom chtěla pozvat všechny naše
spoluobčany na naši poslední velkou akci, pořádanou ve spolupráci
s Obecním úřadem a hlavně starostou obce p. B. Vrátníkem, a tou je
"Ždírecký advent a předvánoční jarmark", který se bude konat v sobotu 8. prosince 2012
od 16.oo hodin před Ždíreckou hospodou. V nabídce budou především výrobky z naší dílny
dovedných rukou, ale také občerstvení v podobě grilovaných klobás a "starostova svařáčku", které se
v minulém roce tak osvědčilo. Také si společně zazpíváme několik krásných koled a ostatní zábava
už bude záviset na všech účastnících slavnostního odpoledne.
Srdečně Vás všechny zveme a přejeme všem (i těm nezúčastněným) krásné a pohodové
vánoční svátky a pevné zdraví do nového roku - Vaše ženy.
Za ČSŽ - Marie Kolevová

Český rybářský svaz
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz
Rybáři informují.
Tak jak bylo naplánováno, tak bylo uděláno, výlov rybníka Huťský je úspěšně za námi.
S jemným mrazením v zádech začal hospodář Petr Baláž
s vypouštěním rybníka. Vyteče voda včas, povede se výlov?
Takovéto pohledy se dali vyčíst z očí mnohým z nás. Již první
dny vypouštění ale ukázaly, že náročná celková oprava výpusti,
kterou jsme provedli v jarních měsících, se povedla a výlov tak
bude úspěšný. Ryby byly opět kvalitní a v očekávaném
množství. Děkujeme občanům, kteří si u nás koupili ryby, a
vynasnažíme se příště naše služby zkvalitnit. Tchořovickým
rybářům děkujeme za tradičně dobrou spolupráci.
Na fotce je Miroslav Dolák se sumcem albínem, jehož opětovně vracíme zpět do rybníka.
Letos sumec vážil 18 kg a měřil 128 cm.
O týden později jsme pak opět bez problémů slovili oba naše rybníky pod Smederovem,
násada putovala do rybníka Huťský. Výbor MO děkuje všem, kteří nám pomohli zajistit slovení
rybníků.
Dále výbor MO oznamuje všem členům, kteří pro naši MO pracovali, že odměny za
odpracované brigády budou propláceny v pátek 21.12.2011 od 17.00 hod. ve Ždírecké hospodě.
Přijďte prosím všichni, jichž se týká, ti kteří nemohou, požádejte kolegy, ať vám odměnu
vyzvednou.
Členům výboru oznamujeme, že výborová schůze bude v pátek 21.12.20011 od 18.00 hodin.
Termín výdeje povolenek na r. 2013 bude během prosince oznámen ve vývěsních skříňkách a ve
ždíreckých novinách.
Petrův zdar.
Miroslav Krňoul, jednatel MO ČRS Ždírec
____________________________________________________________________________________

TJ ÚSLAVAN ŽDÍREC
pod záštitou starosty Obce Ždírec
pořádá dne 31.12.2012
22. ročník

SILVESTROVSKÉHO BĚHU
Start v 10.00 hodin od Ždírecké hospody
Prezence od 8.30 hodin
V různých věkových kategoriích se závodníci utkají na trasách 4,8 km a 2,4 km
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DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

8.12.2012 – 16.00 – Zpívání koled u vánočního stromečku
15.12.2012 – 18.00 – SDH Ždírec – Výroční valná hromada a předání Tatry 148
21.12.2012 – 18.00 – Rybáři – výborová schůze
31.12.2012 – 10.00 – Silvestrovský běh – TJ Úslavan Ždírec
Klub hasičů Smederov
21.12.2012 – 19.00 – SDH Smederov – Výroční valná hromada
Klubovna hasičů Žďár
22.12.2012 – 19.00 – SDH Žďár – Výroční valná hromada
________________________________________________________________________________________

STAROSTA OBCE, ZASTUPITELÉ A ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU
PŘEJÍ VŠEM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ,
HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ROCE 2013.
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

1.12. – 9.00 – 16.00 – 8.Adventní trh – zámek Hradiště
6.12. – 19.00 – Koncert Z vlastních zdrojů – Lidový dům
11.12. – 14.00 – Předvánoční setkání seniorů – Lidový dům
12.12. – 17.00 – Zpívání koled u vánočního stromu s Českým
rozhlasem Plzeň - náměstí
14.12. – 20.00 – Maturitní ples Gymnázia Blovice – Lidový dům
25.12. – 19.00 – Vánoční taneční zábava se skupinou EGES - Lidový dům

Kramolín

15.12. – 14.00 – Doubravanka
29.12. – 21.00 – DARALL – bývalá skupina Vejce –
předsilvestrovská zábava

Nepomuk

2.12. – Adventní trh, slavnostní rozsvícení
vánočního stromu, ohňostroj
restaurant U Zeleného stromu
21.–26.12. – Švejk restaurant U Zelného stromu
Vánoce na vídeňském dvoře
28.-29.12. – Coffe-shop – Indoor festival

Spálené Poříčí

8.12. – 18.00 – Varhanní koncert Jaroslava Tůmy
- kostel sv. Mikuláše
11.12. – 15.30 – Vánoční vyrábění - DDM
12.12. – 18.00 – Společné zpívání koled s
Českým rozhlasem
14.12. – 15.00 – Vypouštění přáníček Ježíškovi
16.12. – 17.00 – Česká mše vánoční J.J.Ryby
17.12. – 15.30 – Vánoční koncert žáků ZUŠ
18.12. – 15.30 – Vánoční svícny - DDM
22.12. – 20.00 – ARAKAIN - Sokolovna
31.12. – 20.00 – Silvestrovské diskohrátky -

Spálené Poříčí – Music Sklep

8.12. – 20.00 – ATTAX,ROZKROCK, SHENON -rock
25.12. – 20.00 – PARADOX – rock

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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