Měsíčník obcí Ţdírec, Myť, Ţďár, Smederov
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číslo 3

BŘEZEN 2011

Váţení spoluobčané,
měsíc březen proběhl ve znamení končícího zimního období a počasí tomu odpovídalo. V průběhu měsíce se
uskutečnilo několik společenských událostí. Dne 5. března 2011 se konala ve Ždírecké hospodě výroční
členská schůze základní organizace Českého rybářského svazu ve Ždírci. Podrobnosti o průběhu schůze jsou
popsány uvnitř Našich listů. Pouze považuji za důležité se zmínit o části jednání, která se týkala činnosti
rybářů. Zde bylo potvrzeno, že rybáři mají zájem o dění v obci a že jsou připraveni podporovat akce, které
se budou v obci v letošním roce konat. Další událostí byla povedená oslava Mezinárodního dne žen, kterou
pořádal Český svaz žen ve Ždírci. Oslava proběhla ve Ždírecké hospodě dne 6. března 2011. Podrobnosti o
oslavě a dalších připravovaných akcích najdete rovněž uvnitř Našich listů.
Dne 11. března 2011 se uskutečnilo ve Ždírecké hospodě veřejné zasedání zastupitelů obce Ždírec.
Účast občanů na zasedání byla opět dobrá. Na zasedání byla podána zpráva o činnosti zastupitelstva obce a
byla zveřejněna zpráva o hospodaření obce ke dni 28.2.2011. Dále byly projednány záležitosti ohledně
možnosti čerpání finančních prostředků na zhodnocení cisterny T 148 a dovybavení zásahového družstva
hasičů novou technikou. Mimo jiné se zastupitelé obce dohodli, že obec nechá zalesnit paseku po kácení
obecního lesa a louku, která je součástí obecního lesa a v současné době leží ladem. V diskusi zazněla
připomínka k větší všímavosti našich občanů k pohybu cizích osob po obci s tím, že zde došlo v minulých
měsících k několika krádežím. Všichni jsme se v průběhu zasedání shodli na tom, že je skutečně nutné
věnovat větší pozornost dění v obci a pohyb podezřelých osob hlásit na obecní úřad, případně na linku
tísňového volání Policie České republiky 158. Další diskusní příspěvek se týkal proschlých stromů v horní
Myti k Fořtovně. Obec o problému věděla a v minulém týdnu skutečně došlo k odstranění suchých větví u
stromů, které jsou jejím majetkem a to nejen v horní části Myti, ale ve všech částech obce. Rovněž došlo na
popud obecního úřadu k pokácení suchého dubu vedle řadových domků, kde hrozil úraz padajícími větvemi.
V diskusi po ukončení veřejného zasedání zazněla připomínka ohledně vyhořelého domu pana Majera v k.ú.
obce Žďár. Domek je při trati ČD, není nijak zajištěn a dělá ostudu. Zcela jsme se s tímto názorem
ztotožnili, a proto jsme odeslali dopis majitelům nemovitosti s upozorněním na stávající nevyhovující stav a
to z pohledu bezpečnosti, kdy není objekt zajištěn a hrozí nebezpečí úrazu zejména dětí. Na písemnou výzvu
reagoval jeden ze spoluvlastníků nemovitosti s tím, že je ochoten uhradit část nákladů na demolici
vyhořelého domku, případně je ochoten jednat o prodeji nemovitosti. Pokud by měl někdo nápad, jak celou
věc vyřešit a případně se spojit se spoluvlastníkem nemovitosti, poskytneme mu na něj kontakt.
V měsíci březnu dále obecní úřad jednal ohledně výstavby nové sítě ČEZu v horní části Myti, kde
bude nataženo nové elektrické vedení a obec musí předělat veřejné osvětlení. Další jednání obecního úřadu
se týkalo uzavírky silnice mezi obcemi Blovice a Ždírec, o které jsme Vás informovali prostřednictvím
obecních vývěsek a na Internetových stránkách obce. Uzavírka silnice je od 1.4. do 31.8.2011, kdy bude
v obci Vlčice probíhat výstavba kanalizace. Po jednáních s MěÚ Blovice se nám podařilo nákladní dopravu
z objízdné trasy přes Smederov na Blovice odklonit přes Louňovou. Nepodařilo se nám přesvědčit úředníky
v Blovicích o tom, že není podle našeho názoru silnice mezi Smederovem a Blovicemi schopná pojmout
nákladní dopravu ani v jednom směru. Udělali jsme vše, co bylo v našich možnostech, kdo měl pravdu,
ukáže čas. Požádali jsme v souvislosti s objížďkou a projevenou nekázní řidičů při jízdě obcemi o zvýšený
dohled nad silničním provozem Policii České republiky, Územní odbor Plzeň-jih. Reakci policie na naši
žádost zveřejníme, pokud ji nezaznamenáte na našich silnicích.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce Ždírec

Veřejné jednání zastupitelů obce se bude konat v pátek
15. dubna 2011 v hasičském klubu Smederov od 19.30 hod.

Obecní úřad bude v měsíci dubnu 2011 mimo jiné pořádat školení řidičů. Tento nápad jsme dostali
při referentském školení na obecním úřadu, kdy nám pan Kopál z Blovic ukazoval nové značky a
další novinky, které jsou v oblasti dopravy. Myslíme si, že by to mohlo zajímat širokou veřejnost a
to nejen aktivní řidiče, ale všechny občany, neboť i chodec a cyklista je účastníkem silničního
provozu a musí dodržovat ustanovení zákona, který provoz na silnicích upravuje. Proto Vás všechny
srdečně zveme na přednášku pana Kopála a to dne 29. dubna 2011 od 19.00 hodin ve Ţdírecké
hospodě.
TJ Úslavan Ždírec ve spolupráci s OU pořádá dne 25.4.2011 od 14.00 hodin ve Ždírecké hospodě
SOUTĚŢ O NEJLEPŠÍ VELIKONOČNÍ NÁDIVKU. Příjem nádivek do soutěže je od 13.30
hodin. Vítězné nádivky budou oceněny.
Zpráva ČSŢ
Nedělní odpoledne 6. března 2011 patřilo všem ženám, které
se rozhodly strávit příjemné chvíle při společensko-kulturní
akci pořádanou Českým svazem žen ve Ždírecké hospodě.
Sešlo se téměř čtyřicet žen a dívek, k tomu ještě nutno
připočítat i duo muzikantů - p. Jiří Kajer z Louňové s
kolegou - a rázem se docela slušně zaplnil sál místní
hospůdky. Všechny zúčastněné ženy přivítala předsedkyně
svazu paní Anča Vítková a všechny také obdržely na úvod
malý dáreček. Následovala volná zábava s hudbou a malým
občerstvením. Mezitím se prodávaly lístky na tombolu, která
byla opět velmi bohatá a také i zábavná. Pak se u dalšího
stolu začaly prodávat některé výrobky z kroužku dovedných rukou, jako např. malované hrníčky,
barvené květníky ozdobené ubrouskovou technikou, košíčky a misky z umělého proutí a v
neposlední řadě také trička s obtisky či dekorativni "pajduláci" z hliněných květníčků. O všechno byl
velký zájem, a tak v krátkém čase bylo vyprodáno.
Věříme, že se ženám akce líbila, děkujeme všem za účast,
zvláště pak početné skupině ze Smederova. Rovněž děkujeme
muzikantům za vytvoření milé atmosféry.
Další akcí, na které se opět můžeme sejít v hojném počtu, bude
"slet čarodějnic" koncem dubna, event. ještě předtím
uspořádáme pěší výlet některý víkend dle počasí a dále v druhé
polovině května bude opět uspořádaná velká prodejní burza
zeleninových a květinových přebytků na terase Ždírecké
hospody. Akce ještě budeme průběžně upřesňovat.
A po zábavě zase k práci - stalo se už téměř pravidlem, že když
propukne malování ve Ždírecké hospodě, tak vzápětí nastoupí několik žen s hadry, vědry a košťaty,
aby pomohly při velkém úklidu. A tak tomu bylo i letos poslední březnový týden - děkujeme čtyřem
dobrovolnicím, které se akce zúčastnily.
Za ČSŽ - Marie Kolevová
VELIKONOČNÍ POSEZENÍ
Členové SDH Smederov zvou všechny občany na velikonoční posezení v hasičské klubovně ve
Smederově, které se koná dne 23. dubna 2011 od 19.00 hodin, součástí posezení bude i soutěž o
nejlepší velikonoční nádivku. První tři výherci budou odměněni.
Zvou členové SDH Smederov
Uhelné sklady – Vlastimil Jurčík nabízí svým zákazníkům tradiční jarní slevy na vybrané druhy
pevných paliv z produkce Bílina. Akce probíhá v období od 1.4.2011 do 31.5.2011.
Objednávky na telefonních číslech: 371 591 270 nebo 724 525 600

Český rybářský svaz
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz
Rybáři informují.
Dne 5.3.2011 jsme se sešli ve Ždírecké hospodě na výroční členské schůzi. Našeho výročního
jednání se zúčastnil krajský hospodář p. Jaroslav Vogl a starosta obce. Účast našich členů byla
průměrná. Výroční zprávu přednesl předseda p. Ivan Koutecký, ze které vybíráme některé zajímavé
informace.
V době konání minulé členské schůze měla naše organizace 121 členů. Z toho bylo 106 členů nad 18
let, 13 dětí do 15 let a 2 členové mládež 15 – 18 let. Dnes máme o 11 členů méně. 98 členů
dospělých, 10 dětí do 15 let a 1 člena 15 – 18 let. Je velká škoda, že právě dětí a zejména mládeže už
několik let stále ubývá.
Při plnění úkolů bylo nutné odpracovat značné množství brigádnických hodin, podobně jako v letech
minulých. Při jarním výlovu Huťského rybníka bylo odpracováno 105 hodin, při podzimním výlovu
150 hodin. Při výlovu Babinky 40 hodin, rybníků Nový a Brigádník 120 hodin, rybníka Kbely 20
hodin a Ferdíka 15hodin. Celkem při výlovech 450 hodin. Při krmení na rybnících a další údržbě
břehů odpracovali Petr Baláž, Pavel Vrátník a Luboš Mráz celkem 350 hodin.
Všechny tyto hodiny, jak při výlovech, tak při hospodaření na rybnících, byly odpracovány zdarma,
nebyly tedy proplaceny. Celkem se tedy jednalo o 800 brigádnických hodin, kompenzovaných
brigádníkům pouze kaprem z podzimního výlovu a pohoštěním.
Za náhradu 50 Kč bylo našimi členy odpracováno dalších 1000 hodin. Jednalo se o sečení trávy,
opravu a zabudování sila, vybudování výpustě na rybníku Kbely, opravy na Babince a Ferdíku,
úpravu Urbanovic jezu, čištění náhonu Huťského rybníka a o další údržbu našeho majetku a
rybochovných zařízení. Další zajímavé informace přineseme v příštím vydání.
Hned po výroční schůzi absolvoval náš hospodář p. Petr Baláž týdenní školení hospodářů v rybářské
škole ve Vodňanech. Na závěr školení úspěšně složil zkoušky rybářského hospodáře. Blahopřejeme.
Petrův zdar.
Miroslav Krňoul, jednatel MO ČRS
TJ ÚSLAVAN ŢDÍREC
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JUBILUJÍCÍ OBČANÉ BŘEZEN 2011
87
84
79
79
77
76
74
66
64
62
61
61
60
60

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Marie
Marie
Alice
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Růžena
Marie
Ladislav
Stanislav
Jaroslav
Jarmila
Josef
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Jaroslav

BÁRTOVÁ
MATOUŠKOVÁ
VRÁTNÍKOVÁ
SILOVSKÁ
BOUČEK
HRABAČKOVÁ
BROŽOVÁ
SYNÁČ
ŠINDELÁŘ
KAPOUN
HRABAČKOVÁ
GUŘAN
SÝKORA
PTÁČNÍK

Smederov
Ždírec
Ždírec
Myť
Žďár
Žďár
Myť
Žďár
Myť
Myť
Ždírec
Myť
Smederov
Ždírec

Čp.
Čp.
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Čp.
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Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
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26
56
5
28
425
13
55
6
62
31
46
59
6
9

INZERÁT
Prodám štěňata Border Kolie s PP, trikolorní, očkovaná, k odběru ihned, cena dohodou, foto na
Rajče.net (uživatel „lapid“), telefon 721608008
DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

15.4.2011 – 19.00 – Rybáři – výborová schůze
22.4.2011 – 20.00 – SDH Ždírec – výborová schůze

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI

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

Nepomuk
Music Club Dvorec:

16.4.- 9.00 – 16.00 – Velikonoční jarmark
16.4.-12.6. – Mlýny v povodí řeky Úslavy
16.4.-4.9. – Novoveské hračky
30.4.-31.12.- Staré časy malých dětí
Muzeum otevřeno : úterý – pátek 9.00 – 15.00 hodin

1.4. – Tři sestry
13.4. – Večer věnovaný Jiřímu Schelingerovi
16.4. - Argema
22.4. – Snow party
23.4. - ŠKWOR
24.4. – Rockové velikonoce – hardcore fest

Výstavy:

Lidový dům:

2.4. – 21.00 – Rybičky 48, Mandrage, Gallileo
8.4. – 19.30 – TWO VOICES – Hotel U Zeleného
9.4. – 20.00 – SEJF – 35 let založení skupiny
stromu
14.4. – 14.00 – Velikonoční setkání seniorů
9.4. – 8.00-12.00 – Velikonoční jarmark a
22.4. – 20.00 – Apriáles Gymnázia Blovice
farmářský trh
29.4. – 20.00 – Travesti show – Madona, Daisy, Daria a Paloma
5.5. – 19.00 – Zábavný večer se Zdeňkem Izerem, hostem je zpěvačka Šárka Vaňková
14.5. – 10.00 – Jarní příhody včelích medvídků – představení pro děti
Lidový dům přijímá přihlášky do kurzu tance a společenské výchovy pro mládeţ (ročníky 1995, 1996).Zahájení 16.9.2011,
přihlášky do 15.6.2011 v LD Blovice nebo tel. 737740174, 371522236 nebo mailem info@ldblovice.cz
Kulturní komise OÚ Neurazy Vás srdečně zve na VELIKONOČNÍ VÝSTAVU v zasedací místnosti budovy OÚ
Neurazy, která se koná dne 9.4.2011 od 11.00 do 16.00 hodin. Výstavu zahájí děti z MŠ Neurazy.

ÚT, ČT, PÁ – 7.00 – 15.00 hodin

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

SO – 8.00 – 12.00 hodin

Důleţitá telefonní čísla:
Policie: 158
Hasiči: 150
Záchranná sluţba: 155

Policie Blovice: 371 522 008
Velitel SDH Miroslav Synáč st.: 728 957 917
Záchranná sluţba Vlčice: 371 523 255, 377 672 111
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