Měsíčník obcí
Ždírec, Myť, Žďár, Smederov

Svazek 18

číslo 1

LEDEN 2011

Vážení spoluobčané,
skončil volební rok 2010. V naší obci byl zakončen velmi úspěšnou akcí, Silvestrovkým během. Byl to 20. ročník
běhu, který se opravdu vydařil a za to patří dík všem pořadatelům a zejména
moderátorovi celé akce Milanu Maškovi. Byl to pro něho nelehký úkol, kdy
musel zastoupit Míru Krňoula st., který nemohl jubilejní ročník moderovat z
důvodu nemoci. V minulém ročníku však nasadil pro moderování vysokou
laťku, ale Milan Mašek se svého úkolu zhostil velmi dobře. Do budoucna je
nám jasné, ţe při spojení dovedností obou moderátorů vytvoří
nepřekonatelnou moderátorskou dvojici. Proto přejme Mírovi Krňoulovi st.
brzké uzdravení. Po ukončení běhu jsme trochu poseděli a večer vypukla
silvestrovská zábava, při které nás dobře pobavila hudební skupina
Ungrovanka. Bylo to důstojné ukončení jubilejního ročníku. Ohňostroj po
půlnoci, o který se největší měrou zaslouţil Jarda Nygrýn ml., byl třešničkou na dortu. Jardovi také děkujeme za jeho
iniciativu, kterou projevuje při pořádání akcí v obci. Jen tak dál.
V prosinci se ještě povedlo spustit veřejný Internet v naší hospodě. Za zavedení Internetu vděčíme firmě
ROSA Computers, které tímto rovněţ děkujeme, zejména Václavu Divišovi z Blovic.
Další událostí, která se stala v naší obci jiţ začátkem letošního roku, byla
povodeň na řece Úslavě. Nejvíce vody bylo v řece 14. ledna 2011 v 07,00 hod. a to
206 cm nad normál. Byl vyhlášen II. stupeň povodňové aktivity a ten trval do nočních
hodin, kdy začala hladina postupně klesat. Při povodni se opět potvrdilo, ţe v případě
řešení extrémních událostí je v naší obci řada občanů, kteří jsou ochotni pomoci. Za
jejich pomoc jim děkujeme. Děkujeme i pracovníkům Odboru ţivotního prostředí
Blovice, se kterými jsme po celou dobu povodní úzce spolupracovali. V průběhu
povodní nebyla hlášena ţádná škoda, která by vznikla na majetku obce a na majetku
našich občanů. Došlo pouze k poškození lávky na Vozké (viz. foto), která vedla do
chatové oblasti na pravém břehu Úslavy. Zda bude lávka v budoucnu opravena, není zřejmé, neboť není majetkem
obce a závisí to jen na aktivitě občanů a chatařů.
Zastupitelé obce v měsíci lednu provedli invetarizaci majetku a projednali záleţitosti, týkající se stavebního
výboru zastupitelstva. Dále probíhá jednání ohledně některých staveb, které je potřeba provést v budoucnosti. V
současné finanční situaci to bude sloţité rozhodování. Nové zastupitelstvo obce začínalo v prosinci loňského roku
s nulovým zůstatkem na bankovním účtu a dluhem 800.000,- Kč, který budeme splácet do roku 2012. Obec nemá ani
jiné naspořené prostředky, ze kterých by mohla v případě nutnosti čerpat. Nyní dostáváme od státu ještě menší dotace
na činnost obecního úřadu, neţ v minulých letech. Pracujeme na stanovení priorit, není to však úplně závislé na
našich potřebách, závisí to i na tom, na co seţeneme dotace. Na ţádný z dříve zpracovaných projektů prostě z
vlastních zdrojů mít nebudeme. Ať se jedná o kanalizaci ve Smederově a v Myti, inţenýrské sítě a cestu ve Ţdírci,
kde má být nová mateřská školka. Mateřské školky a multifunkčního domu vedle Ţdírecké hospody se to rovněţ
týká. Moţná ţe na to bude mít někdo jiný názor, rádi si tento názor vyslechneme, případně zveřejníme a probereme
na veřejném zasedání zastupitelů. To se bude konat ve Ţdírecké hospodě 11. února 2011 od 19.30 hod., proto můţete
přijít a navrhnout řešení, které by nám pomohlo zrealizovat všechny naše projekty.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce Ţdírec

Veřejné jednání zastupitelů obce se bude konat v pátek
11. února 2011 ve Ţdírecké hospodě od 19.30 hod.

Statistika roku 2010 - pohyb obyvatel

Počet obyvatel v jednotlivých částech

Přihlášení 5 osob (z toho 3 muţů a 2 ţen)
Ţdírec
140 osob
Odhlášení 10 osob (z toho 3 muţů a 7 ţen)
Myť
149 osob
Narození 4 občánků (z toho 1 chlapec a 3 dívky)
Ţďár
81 osob
Úmrtí
6 osob (z toho 5 muţ a 1 ţena)
Smederov 76 osob
Sňatky
3
K 31.12.2010 měla obec 446 obyvatel, z toho 227 muţů a 219 ţen.

(muţi 67, ţeny 73)
(muţi 76, ţeny 73)
(muţi 45, ţeny 36)
(muţi 39, ţeny 37)

Kaplička Smederov
Na Tři krále proběhla kontrola kapličky pracovníky z úřadu pro poskytování dotací. Nově
namalovaný obraz Panny Marie Klatovské nebyl součástí dotace, protoţe iniciativa pro jeho obnovu
vznikla aţ po schválení projektu k dotaci. Dvě třetiny ceny obrazu jsou jiţ zaplacené a zbylou třetinu
chceme předat co nejdříve. Proto, pokud bude ještě nějaký dárce, ať mě kontaktuje do konce února
2011. V dalších Našich Listech bychom zveřejnili dárce, pokud si to budou přát.
Děkuji.
Vlastimil Vrátník - zastupitel obce Ţdírec

Český svaz ţen ve Ţdírci Vás srdečně zve dne 19.února 2011 od 14.00
hodin do Ţdírecké hospody na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL.
K tanci a poslechu zahrají manţelé Ondruškovi. Vstup je dobrovolný
a pro děti je připravena bohatá tombola.
TJ Úslavan Ždírec zve své členy na VALNOU HROMADU, která se koná v sobotu
26.2.2011 v 16.00 hodin ve Ţdírecké hospodě. Po skončení zahrají k tanci a poslechu
manţelé Ondruškovi.
Zprávy z Úslavanu
V posledním dni roku 2010 jsme zorganizovali jubilejní, dvacátý ročník Silvestrovského běhu.
Ačkoli předchozí velmi mrazivá rána předpovídala nízkou účast, nakonec teplota okolo -7° C
přilákala 71 běţců z toho 17 dětí. Trať byla místy velmi kluzká, takţe bylo překvapením, ţe Petr
Malý z Blovic vylepšil svůj vlastní rekord na kratší trati o dvě vteřiny na 7:50 min. I přes
nepříjemný mráz panovala velmi dobrá nálada, která se přenesla i na večerní zábavu s Ungrovankou.
Silvestrovské oslavy zakončil půlnoční ohňostroj.
Výsledky běhu:
Absolutní pořadí:
1. Michal Šneberger, 2. Lukáš Mencl, 3. Pavel Štěpáník
Absolutně domácí:
1. Tomáš Skalický 2. Tomáš Pekárek 3. Jiří Vítek 4. Miroslav Krňoul 5. Martin Dolák 6. Bohuslav
Vrátník 7. Jaroslav Ptáčník 8. František Řeřicha 9. Jiří Michálek
Podrobné
informace
o
výsledcích
najdete
na
našich
www
stránkách
http://www.uslavanzdirec.estranky.cz/.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem pořadatelům za skvělou práci s přípravou běhu, všem
sponzorům za neustálou podporu, všem sportovcům za výborné výkony a všem divákům za
neutuchající zájem.
Jan Havel Předseda TJ

Český rybářský svaz
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz
Rybáři informují.
V zimních měsících je většina rybářů v klidném zimním spánku a spřádají sny o nové sezoně, avšak
členové výboru mají napilno. Probíhají kontroly stavu zásob, inventury, revize, hospodáři provádějí
kontroly rybníků, v lednu probíhá odevzdávání záznamů o úlovcích, placení členství a výdej
povolenek. Hlavním úkolem je dobře a zodpovědně připravit výroční schůzi. Ta letošní se bude
konat 5.3.2011 od 15.00 hod. ve Ţdírecké hospodě.
Ještě se krátce zastavím u letošního výdeje povolenek. Jak uţ jsem minule informoval, museli jsme
letos vydávat povolenky přes počítač on- line s územním svazem. Naše MO se na přechod
k digitalizaci připravovala od září, tehdy nám bylo našim územním svazem sděleno, ţe není jiné
cesty a organizace se s tím musí vypořádat. Muselo dojít k zakoupení patřičné techniky pro MO,
naučit se pracovat se systémem LIPAN, který vše řídí. V obavách jsme čekali, jak tedy dopadne
premiéra on-line výdeje povolenek. Myslíme si, ţe aţ na malé drobnosti, vše proběhlo dobře.
V této souvislosti musíme za vstřícný přístup při zavedení internetové přípojky do naší hospody
poděkovat hlavně starostovi obce panu Bohuslavu Vrátníkovi. Toto zařízení bude určitě dobře
slouţit i ostatním sloţkám.
Ještě připomínám, ţe příští výborová schůze se koná 25.2.2011 od 18.00 hodin.
Petrův zdar.
Miroslav Krňoul, jednatel MO ČRS Ţdírec

Za krásou Moravy…..
SDH Ţdírec ve spolupráci s Obecním úřadem Ţdírec, si Vás dovolují
pozvat ve dnech 15.-16.10.2011 na poznávací zájezd do hasičského
muzea v Přibyslavi a vinného sklípku v obci Kobylí na Moravě, okr.
Břeclav. Vzhledem ke kapacitním moţnostem je předpokládaný počet
účastníků 45 osob. V případě většího počtu zájemců budou upřednostněni
místní obyvatelé a jejich rodinní příslušníci. Případná neobsazená místa
budou nabídnuta dalším zájemcům. Zájemci o zájezd se mohou nahlásit telefonicky na tel. čísle
371 522 451 či osobně na OÚ Ţdírec, nebo telefonicky u L. Vrátníka na tel. 608 661 966. Termín
pro podání předběţné přihlášky je do 28.2.2011. Po tomto termínu bude vytvořen seznam účastníků,
kteří budou vyzváni k podání závazné přihlášky a bude od nich vybraná částka 1.000,-Kč na osobu.
V ceně je zahrnuta doprava, ubytování, večeře, snídaně, ochutnávka vín a v průběhu večera obloţené
mísy. Podrobnosti k ubytování a sklípku je moţno zjistit na adrese http://ronika.wz.cz/
Předpokládaný odjezd bude ze Ţdírce dne 15.10.2011 v 08.00 hod a návrat dne 16.10.2011 v 18.00
hod. Jste srdečně zváni.
Za SDH Ţdírec Bc.Ladislav Vrátník, starosta SDH Ţdírec
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Miroslav
Jana
Katarína
Jiří
Vladimír
Josef
František
Věra
Marie

†
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Úmrtí
Dne 22.12.2010 zemřel
ve věku nedožitých 65 let
pan Jiří ŠMÍD
ze Ždírce 43
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Čest jeho památce!
DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

12.2.2011 – 20.00 – Hasičský bál – pořádá SDH Ždírec, hraje Ungrovanka
18.2.2011 – 18.00 – Rybáři – výborová schůze
19.2.2011 – 14.00 – Dětský maškarní bál – hrají manželé Ondruškovi
25.2.2011 – 19.00 – SDH Ždírec – výborová schůze
26.2.2011 – 16.00 – TJ Úslavan Ždírec – valná hromada, po skončení k tanci a
poslechu hrají manželé Ondruškovi

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI

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

Nepomuk
Music Club Dvorec:

Do 31.12. – Zámek a park Hradiště –stavebně-historický
vývoj
16.9. – 31.12. – Vlkov – Babiny, neolitické výšinné sídliště
Muzeum otevřeno : úterý – pátek 9.00 – 15.00 hodin

18.2. – KISS LIVE PARTY – moderátoři Radia
Kiss Proton
19.2. – VISACÍ ZÁMEK

Lidový dům:

5.2. – Rockń´roll party – The Shower, Mordorś Gang
6.2. – 19.00 – Lední kino: Animované filmy FAMU
12.2. – DJ Machy Man and Friends
19.2. – Orient Express, DJ Dmitri a DJ d´Wahy
27.2. – 19.00 – Lední kino: Kruh – portrét
demonstrace

Výstavy:

5.2. – 14.00 – Dětský maškarní bál
11.2. – 20.00 – Ples Unie rodičů a přátel školy
19.2. – 20.00 – 3.blovický country bál – hraje AHA-SVERS
25.2. – 20.00 – Ples sportovců

ÚT, ČT, PÁ – 7.00 – 15.00 hodin

Coffe shop:

Otevírací doba sběrného dvora:
PO, ST – 7.00 – 17.00 hodin

SO – 8.00 – 12.00 hodin

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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