Měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov

Svazek 18

číslo 11

LISTOPAD 2011

Vážení spoluobčané,
blíží se nám vánoční svátky a konec roku. V předvánočním shonu by si každý měl udělat čas na sebe a
trochu si užít a nasát vánoční atmosféru. Pravda však bývá jiná, nemáme čas na nic a upadáme spíše do
deprese. Máme někdy pocit, že čas ubíhá velmi rychle a nestačíme ani nakoupit dárky. Počasí rovněž zatím
příliš nepřipomíná Ladovskou zimu, což řada lidí přijímá s povděkem, neboť se nemusí odklízet sníh a
neklouže to. Nyní si připomeňme, co se událo v uplynulém měsíci. Začátkem listopadu ženy ČSŽ ve Ždírci
ve spolupráci s obecním úřadem uspořádaly tradiční lampiónový průvod. Akce měla velký úspěch a
zúčastnilo se jí téměř 200 účastníků. Na úspěchu celé akce se mimo žen a obecního úřadu podílel také pan
Jaroslav Nygrýn ml., který zajistil ohňostroj a pan Milan Mašek s rodinou, kteří zajistili občerstvení v Myti
na návsi. Všem našim občanům, kteří se na přípravě akce podíleli, patří velké poděkování. Další velkou akcí
v měsíci byl tradiční výlov rybníku Huťský. Ten byl naplánován na sobotu 12.11.2011, což se nepodařilo
z technických důvodů realizovat. Výlov se povedl druhý den v neděli 13.11.2011. Mohlo by se zdát, že
rybáři podcenili přípravu na výlov, ale opak je pravdou. Mnoho členů MO ČRS se zúčastnilo přípravy a
s vypětím všech sil se snažili výlov uskutečnit. Místo kritiky jejich práce si zaslouží velký obdiv za to,
s jakým nasazením pracovali na odstranění problému s odtokem vody. Při jejich práci jim vydatně pomáhali
mimo jiné i naši hasiči a svým dílem přispěla i obec. Podrobnosti o výše uvedených akcích najdete uvnitř
našich listů. V uplynulém měsíci se ještě uskutečnila humanitární sbírka, kterou uspořádalo v naší obci ve
spolupráci s obecním úřadem Občanské sdružení Diakonie Broumov. Je neuvěřitelné, jakou odezvu u našich
občanů sbírka má. Sešlo se opět mnoho věcí, které pomohou potřebným lidem. Všem občanům, kteří
přispěli do sbírky, děkujeme.
Poslední veřejné zasedání zastupitelů obce se uskutečnilo dne 11.11.2011 v klubovně hasičů na
Smederově. Na zasedání přišel, stejně jako na zasedání do Ždírecké hospody, velký počet našich občanů.
Jsme rádi, že občané mají zájem o dění v obci a to je pro všechny dobře. Projednávali jsme problematiku
veřejného osvětlení, prodej pozemků ve vlastnictví obce, pronájem obecního majetku a darování obrazu
„Panny Marie Klatovské“ do sbírky Muzea jižního Plzeňska v Blovicích. Dále jsme diskutovali o přípravě
na zimní období a o dalších věcech, které trápí naše spoluobčany. Také se hovořilo o budoucnosti, o
projektech, které připravujeme zrealizovat. Již několikrát jsme je zveřejňovali na veřejných zasedáních i
v novinách. Obec podala na Státní zemědělský investiční fond regionální odbor České Budějovice žádost o
dotaci na vybudování vodovodu a kanalizace ve Ždírci k pozemkům určeným pro výstavbu. V současné
době tedy čekáme na rozhodnutí, zda bude náš projekt způsobilý pro realizaci uvedených staveb. Dokončují
se práce na projektu přístavby hasičárny ve Ždírci. Po jejich skončení budeme hledat možnosti dotace na
tuto stavbu. Ukončení první fáze přípravy územního plánu je otázkou několika dnů a poté se bude moci
každý občan s tímto projektem seznámit. Možnost seznámení s územním plánem bude zveřejněna na úřední
desce, na internetových stránkách obce a v novinách.
V prosinci jsou naplánované některé akce, na kterých se jistě s mnohými uvidíme. První akcí bude
Mikulášská nadílka dne 3.12.2011 od 14 hod. ve Ždírecké hospodě, dále setkání seniorů dne 4.12.2011 od
14 hod. rovněž ve Ždírecké hospodě, zpívání koled u vánočního stromečku dne 10.12.2011 od 16 hodin před
Ždíreckou hospodou, (kde bude mimo jiné rozdáván starostův svařáček s tuzemáčkem) a celý rok bude
ukončen 21. ročníkem Silvestrovského běhu se startem v 10 hod. od Ždírecké hospody.
Vzhledem k tomu, že je listopadové vydání Našich listů posledním vydáním novin v letošním roce,
dovolte mi, abych jménem svým, jménem zastupitelů obce a zaměstnanců obecního úřadu popřál všem

Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
9. prosince 2011 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

našim občanům do nového roku 2012 vše nejlepší a hlavně hodně zdraví, které každý potřebujeme. Čeká
nás období, které nebude patřit k těm nejlepším v historii lidstva, ale nezoufejme. Jak říkali naši předkové,
pokud budeme zdraví a budeme mít zdravé ruce, tak překonáme všechny překážky. Radujme se z maličkostí
a užívejme si každého dne. Úplným závěrem si dovolím citovat neznámého klasika „Život se neměří podle
toho, jak dlouho dýcháme, ale podle okamžiků, které nám berou dech“.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce

Zprávy ČSŽ ve Ždírci
Počátkem listopadu se uskutečnila další velkolepá akce pro
děti, kterou byl tradiční lampiónový průvod. Na rozdíl od
minulého roku bylo letos ukázkové počasí, což se také
odrazilo na účasti. Počet účastníků z minulých ročníků byl
opět překonán, když se sešlo neuvěřitelných téměř 200
zúčastněných. Průvod zahájil starosta obce p. Bohuslav
Vrátník a pak už celý další program byl v režii Českého
svazu žen. Na několika stanovištích na trase průvodu čekaly
na děti pohádkové bytosti, které prošly důkladnou inovací, a
tak jako první překvapili kouzelní trpaslíci, aby pak byli
vystřídáni strašlivými loupežníky. Dětské emoce pak postupně zklidnily hodné bludičky a
divoženky, stejně tak jako nejrůznější milá zvířátka.
Samozřejmostí bylo, že na každém takovém zastavení byly pro děti připraveny různé dobroty, které
napekly členky svazu, ale nejlepším dárečkem byly jedinečné svítící tyčinky či náramky. Na
posledním stanovišti v Myti bylo opět přichystáno bohaté občerstvení pro děti i dospělé - za čaje i
zákusky děkujeme rodině Maškových i dalším členkám ČSŽ. Zlatým hřebem večera byl krásný
ohňostroj, o který se postaral p. J. Nygrýn ml. - děkujeme i jemu. A pak už jen zbývalo dojíst a dopít
zbylé občerstvení a alou domů.
Děkujeme všem domácím, ale i přespolním, kterých se sešlo také dost, za účast. Za rok se budeme
těšit na shledanou.
Dne 19. listopadu 2011 bilancovaly ženy právě končící rok na
výroční členské schůzi. Předsedkyně A. Vítková předložila
obsáhlou zprávu o činnosti svazu od počátku roku a také o všech
zbývajících akcích, které nás čekají ještě do konce roku. Po výroční
zprávě následovala i zpráva o stavu a pohybu finančních prostředků
svazu. Do následné diskuze se mimo jiné zapojil i host schůze starosta obce p. Bohuslav Vrátník - aby poděkoval ženám za práci,
kterou přináší pro obec, ale zejména pro děti. Vyjádřil přesvědčení,
že tyto aktivity budou pokračovat i v roce příštím a podpoří tak
společenské dění v našich obcích.
Na závěr schůze bylo podáváno malé občerstvení vč. malého
překvapivého občerstvení od našich rybářů, za což jim srdečně
děkujeme. Následovala velká tombola a bohatá nabídka
nejrůznějších výrobků z dílny dovedných rukou. Mnohé
drobnosti mizely ze stolů rychlostí blesku, a tak se musí ženy
znovu zmobilizovat, aby doplnily širokou nabídku ručních prací
a výrobků i pro další chystanou akci, kterou bude "Zpívání
koled" u vánočního stromečku před Ždíreckou hospodou.
Na měsíc prosinec máme připravené ještě další akce - tou první
z nich bude "Mikulášská nadílka" pro děti, která se bude
konat dne 3. prosince 2011, tj. v sobotu, od 14.oo hod. ve Ždírecké hospodě. O zábavu se postará
nejen Mikulášova družina s andělem i čerty, ale také oblíbená hudební skupina "Duo Ondruškovi".

Hned následující den 4. prosince 2011 pořádá Obecní úřad ve Ždírci "Setkání seniorů" - rovněž od 14.oo
hod., kterého se několik našich členek zúčastní se svým vystoupením.
A teď ta nejvíce očekávaná akce - "Zpívání koled" - které proběhne v sobotu 10. prosince 2011, a to od
16.oo hodin před Ždíreckou hospodou.
Oproti předchozím ročníkům bude odpoledne probíhat v jiné režii, a sice:
- od 16.oo hod. bude otevřen "Předvánoční jarmark", kde bude bohatá nabídka nejrůznějších výrobků
ručních prací vč. vánočních ozdob a dekorací z dílny dovedných rukou. Novým přínosem bude i teplé
občerstvení v podobě grilovaných klobás. Starosta obce bude mít pro všechny zúčastněné připraveno i teplé
občerstvení tekuté, tj. výborný svařáček na zahřátí;
- o hlavní bod programu od 17.oo hod. - tedy koledy - se tentokráte postará hudební a pěvecká skupina
Koledníci ze Srb aneb „Co Srby daly“. Nicméně koledy si zazpívají všichni, kteří se tohoto večera zúčastní.
Srdečně Vás všechny zveme.
Za ČSŽ - M. Kolevová

Rybáři informují.
Tak jak bylo naplánováno, tak bylo
uděláno, dalo by se jednoduše říci, ale opět
to bylo jinak. Výlov rybníka Huťský opět
neproběhl tak jak měl, opět se vyskytly
problémy s odtokem vody a opět jsme lovili nadvakrát jako
loni. Tentokrát jsme nic nepodcenili, a stejně, přes všechno
vynaložené úsilí, jsme lovili až v neděli. Snad se již podařilo
identifikovat všechny problémy a po dohodě s majitelem
provedeme zásadní opravy výpusti.
Ke cti našich dlouholetých partnerů, Tchořovických rybářů, je potřeba říci, že ochotně a obratem dovezli již
vysádkované kapry, a tak sobotní prodej na hrázi snad uspokojil každého. Tchořovickým rybářům za
celkovou spolupráci děkujeme. Poděkování za pomoc patří i hasičům a Obecnímu úřadu Ždírec. O týden
později jsme pak bez problémů slovili oba naše rybníky pod Smederovem, násada putovala do rybníka
Huťský.
Dále výbor MO oznamuje všem členům, kteří pro naši MO pracovali, že odměny za odpracované brigády
budou propláceny ve čtvrtek 15.12.2011 od 17.00 hod. ve Ždírecké hospodě. Přijďte prosím všichni, jichž se
týká, ti kteří nemohou, požádejte kolegy, ať vám odměnu vyzvednou. Je pro nás důležité, abychom vyplatili
vše v jednom termínu.
Členům výboru oznamujeme, že výborová schůze je přesunuta na 15.12.20011 od 18.00 hodin.
Termín výdeje nových povolenek bude během prosince oznámen ve vývěsních skříňkách a ve ždíreckých
novinách.
Miroslav Krňoul, jednatel MO ČRS Ždírec

______________________________________________________
TJ ÚSLAVAN ŽDÍREC
pod záštitou starosty Obce Ždírec
pořádá dne 31.12.2011
21. 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.
Kontakt: TJ Úslavan Ždírec, tel.: 724 676 827, e-mail: havel.honza@centrum.cz
OÚ Ždírec, tel.: 371 522 451, 724 134 458, e-mail: info@obec-zdirec.cz,
www.obec-zdirec.cz, www.uslavanzdirec.estranky.cz
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Úmrtí

†

Dne 6.11.2011 zemřel
ve věku 47 let
pan Richard SLUKA
z Myti 49.
Čest jeho památce!

†

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda
Žďár klubovna
Smederov hasičárna

10.12.2011 –
15.12.2011 –
17.12.2011 –
10.12.2011 –
17.12.2011 –

20.00 –
18.00 –
18.00 –
19.00 –
18.00 –

Mejdan Music – taneční zábava
Rybáři – výborová schůze
SDH Ždírec – Výroční valná hromada
SDH Žďár – Výroční valná hromada
SDH Smederov – Výroční valná hromada

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI

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

Nepomuk

Výstavy:
3.12. - 9.00 - 16.00 - 7. ADVENTNÍ TRH

22.12. - 16.00 - Zpívání u kapličky ve Dvorci
25.12. - 20.00 - MC Dvorec - ROCKOVÝ VÁNOČNÍ
MEJDAN

30.4. - 31.12. - Staré časy malých dětí
10.11. - 6.1. - Obrazy Jiřího Sýkory
15.11. - 6.1. - Péče muzea o sbírkový fond
24.11. - 6.1. - České Vánoce
Muzeum otevřeno : úterý - pátek 9.00 - 15.00 hodin

Spálené Poříčí

Lidový dům:

4.12. - 13.00 - Špejchar - Malé mikulášské trhy
17.00 - Rozsvěcení stromu
17.12. - DOGA+DOGMEN+SKIFF

1.12. - 19.00 - Koncert Z vlastních zdrojů
8.12. - 14.00 - Předvánoční setkání seniorů
11.12. - 15.00 - Mikulášská šou pro děti
15.12. - 19.00 - JAKUB SMOLÍK s kapelou
25.12. - 19.00 - EGES - Vánoční taneční zábava

Kramolín:

MUSIC SKLEP, začátky ve 20.00 hodin

10.12. - 12.00 – U Kubátů - Vepřové hody
18.12. – 14.00 – U Kubátů – Nedělní odpoledne s dechovkou
- hraje UNGROVANKA
30.12. - 21.00 - U Kubátů - KEČUP

2.12. - OCTAGONE,CONCRETE,A5,CHIMAERA
3.12. - ZAKÁZANÝ OVOCE,VISION DAYS,
FALEŠNÝ OBVINĚNÍ
16.12. - DRUM´N´BASS-DJ Reaggi
24.12. – Štědrej den v Music SKLEPu
25.12. - PARADOX+DOUTNAJÍCÍ PAŘEZY
31.12. – SILVESTR v Music SKLEPu

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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