Měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov

Svazek 18

číslo 12

PROSINEC 2011

Vážení spoluobčané,
skončil nám starý rok 2011. Počasí nám předvádí neuvěřitelné kousky, kdy teploty připomínají spíše jaro.
Doufejme jen, že na jaře nebude zima. Poslední měsíc ve starém roce byl měsícem, ve kterém se mnohé
událo. Nebyly to události jen příjemné a veselé. Začínám smutnou zprávou. Dne 2. prosince 2011 zemřel ve
věku 55 let pan Jaroslav Skalický, zaměstnanec Obecního úřadu Ždírec. Zemřel náhle po krátké těžké
nemoci. Byl to dobrý a pracovitý člověk, udělal mnoho práce nejen pro obec, ale pomáhal i rybářům,
házenkářům, hasičům a myslivcům. Proto jsem považoval za správné připomenout, že nás opustil a že nám
bude chybět.
Prosinec byl bohatý na kulturní a sportovní akce v naší obci. V sobotu 3. prosince se uskutečnila ve
Ždírecké hospodě Mikulášská nadílka, v neděli 4. prosince pak děti vystřídali senioři při Setkání seniorů.
Seniorům se v letošním roce o hudební vystoupení postaral Jirka Kajer z Louňové se svým kamarádem.
Zahráli nám na harmoniku a housličky známé písně, při kterých si senioři zazpívali. Bylo to vydařené
odpoledne a všichni odcházeli spokojeni. V sobotu 10. prosince nám přišli před Ždíreckou hospodu zahrát
„Koledníci ze Srb“. Konalo se zde „Zpívání koled u vánočního stromečku“, na kterém se sešlo
v předvánočním čase mnoho našich občanů a také mnoho dalších návštěvníků z okolí.
Naši hasiči v průběhu měsíce hodnotili svoji činnost na valných hromadách v jednotlivých sborech a
připravovali plán činnosti na příští období. Poslední a největší akcí měsíce byl Silvestrovský běh, na kterém
se i díky teplému počasí sešel rekordní počet startujících, a to celkem 105. Podrobnosti o uvedených akcích
se dočtete uvnitř Našich listů. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem našim občanům, kteří se podíleli na
přípravě kulturních a sportovních akcí v naší obci. Příprava každé i sebemenší akce pořádané pro ostatní
stojí spoustu úsilí a času. Většinou se na tom podílejí stejní lidé, ale poděkování patří všem, kteří jakkoliv
přispěli ke zdárnému průběhu akcí. Nemohu všechny vyjmenovat, jejich výčet by zabral mnoho času a mohl
bych na někoho zapomenout, to bych nerad a tak „jen“ děkuji.
Poslední veřejné zasedání zastupitelů obce se uskutečnilo dne 9. prosince 2011 ve Ždírecké hospodě.
Na zasedání se hovořilo o tom, co se podařilo v roce 2011 a co se připravuje na letošní rok 2012. Byl
předložen provizorní rozpočet obce na r. 2012, který byl schválen jako vyrovnaný. Jednalo se také o
poplatcích za odpady a za vodné. Zastupitelé zatím nepřistoupili k navýšení těchto poplatků, musíme
počkat, co s konečnými cenami udělá zvýšení ceny elektřiny a pohonných hmot. Na pořadu jednání byla
rovněž otázka pronájmu obecního bytu a pozemků ve vlastnictví obce. Přítomní občané při diskusi
upozornili zastupitele na zhoršující se stav dveří u opravené kapličky na Smederově. V rámci reklamace byl
dohodnut postup opravy dveří. Dveře budou opatřeny novým nátěrem a bude zkrácen chodníček před
dveřmi, aby nadále nedocházelo k poškozování dveří kapající vodou.
V současné době je za strany obecního úřadu zajišťována dotace na výstavbu vodovodu a kanalizace,
projekt na přístavbu hasičské zbrojnice ve Ždírci, územní plán obce a údržba obecního majetku. U obce jsou
v současné době zaměstnáni dva pracovníci na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce ČR, Kontaktní
pracoviště Plzeň-jih. Od nového roku nastoupil do pracovního poměru nový pracovník, který bude
zajišťovat údržbu obecního majetku.
V roce 2012 nás čeká mnoho úkolů, které jistě společnými silami zvládneme. Musíme si jen přát, aby
nám sloužilo zdraví, neboť jen tak budeme schopni pracovat a radovat se z každodenních i mimořádných
okamžiků, které nám přinese život. Chtěl bych Vám všem popřát do nového roku hlavně hodně zdraví,
lásky, štěstí a pohody. Těším se na další setkání s vámi při některé z tradičních akcí v naší obci a při řešení
každodenních záležitostí.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce
V pátek 6.1.2012 a v sobotu 7.1.2012 budou provedeny odečty vodoměrů ve vašich domácnostech.

Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
13. ledna 2012 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

SDH Smederov přeje všem hodně úspěchů a zdraví v novém roce 2012. A velké poděkování všem
sponzorům, kteří se podíleli na smederovských akcích.
Zprávy Českého svazu žen
Poslední měsíc roku byl bohatý nejen proto, že se jedná o měsíc vánočních svátků, ale pro nás to
bylo především velice úspěšné završení naší celoroční práce
a všech aktivit. Začalo to Mikulášskou nadílkou dne
3. prosince 2011, která se opět vydařila. Návštěvnost byla
tak vysoká, že ačkoliv jsme po dohodě s hostinským p.
Vlastimilem Kubíkem propojily společenský sál s výčepem,
přesto byl problém zajistit místa k sezení pro tolik
návštěvníků. Jen dětí se sešlo kolem 55, a to znamená, že i
s doprovody se celková účast blížila k číslu 130-140 lidí. O
zábavu se postarala Mikulášova družina s nůšemi plnými
dárků a v nemalé míře přispěli k dobré zábavě i manželé
Ondruškovi se svými písničkami. Děkujeme nejen jim, ale
zvláště pak všem dětem i rodičům za účast a doufáme, že i ten příští mikulášský večer půjde ve
stopách toho letošního.
No a pak už nastal ten dlouho připravovaný a dlouho
očekávaný den „D“ – den poslední akce, kterou bylo
„Zpívání koled“ před Ždíreckou hospodou dne 10.
prosince 2011. Díky vynikající spolupráci se starostou obce
p. B. Vrátníkem i dalšími zastupiteli jsme mohly tuto akci
podstatně vylepšit a rozšířit poněkud stísněné prostory na
terase hospody. A tak i náš předvánoční jarmark se dostal
na pult zastřešeného stánku do důstojnějšího prostředí.
V dalším stánku se jako novinka objevilo i malé občerstvení
v podobě výborných grilovaných klobás s chlebem a
hořčicí. Čekaly jsme, že bude zájem o tuto lahůdku, ale
skutečnost byla natolik odlišná, že se nakonec na poslední opozdilce ani nedostalo, a to bylo klobás
připraveno hodně. Dobré jídlo se pak mohlo spláchnout
dobrým pitím – „starostovým svařáčkem“, či dobrým
čajem pro děti.
Jak jsem se už zmínila v úvodu – poslední akce roku byla
ale také akcí nejúspěšnější a předčila veškeré naše
představy a přání. Hrubým odhadem se zúčastnilo cca
200 lidí, a to nejen domácích, ale i přespolních. O
kulturní tečku se postarali pozvaní „Koledníci ze Srb“,
jejichž vystoupení bylo skvělé a všem se moc líbilo. A
protože se letos mimořádně vydařilo i počasí, vyšlo vše
na jedničku. Lidé se jen pomalu rozcházeli do svých
domovů a členky svazu, ač unavené, přesto zářily štěstím,
že se vše tak povedlo. Na závěr ještě musím poděkovat i členům SDH Ždírec, kteří nám přijeli
pomoci nasvítit prostor kolem prodejních i občerstvovacích prostor.
A tak mi dovolte, abych jménem všech žen, které se podílely na přípravě a zdárném průběhu akce,
poděkovala všem za účast i celoroční podporu a také popřála do nového roku jen to nejlepší, hodně
štěstí a pohody v osobním životě, ale zvláště pak pevné zdraví. Přání posíláme samozřejmě i všem
našim spoluobčanům.
V příštím roce se budeme těšit na setkání s Vámi při některé z našich dalších akcí.
Za ČSŽ – Marie Kolevová

Rybáři informují.
Výdej povolenek se uskuteční 7.1.2012 od 14.00 hodin a 24.2.2012 od 17.00 hodin
ve Ždírecké hospodě.
Do nadcházející sezony přejeme našim členům pěkné zážitky u vody a bohaté
úlovky. Hodně zdraví, úspěchů a radosti v novém roce přejeme všem našim občanům.
Petrův zdar
M.Krňoul, jednatel MO ČRS Ždírec
TJ Úslavan Ždírec
V poslední den roku 2011 jsme za podpory obecního úřadu a pod záštitou pana starosty uspořádali
tradiční, už jednadvacátý, Silvestrovský běh,
vedoucí přes všechny naše obce Ždírec,
Smederov, Žďár a Myť. Vzhledem ke skoro
jarnímu počasí se na startu sešel rekordní počet
závodníků. Poprvé jsme se s počtem účastníků
závodu přehoupli přes stovku a to 69 dospělých a
36 dětí, tj. celkem 105 běžců! I účast přihlížejících
byla velmi hojná a přispěla tak k dobré náladě
silvestrovského dopoledne. Pro vítěze jsme opět
připravili hodnotné ceny, za které vděčíme našim
sponzorům. Absolutním vítězem se opět stal Michal Šneberger, domácí kategorii vyhrál Tomáš
Skalický a za zmínku určitě stojí nový rekord
krátké trati, který vytvořil Štěpán Němeček
z Plzně.
Na závěr bych chtěl poděkovat sponzorům za
štědrost, sportovcům za výkony, pořadatelům za
obětavost, moderátorovi za energii, divákům za
atmosféru, obecnímu úřadu za podporu a všem
popřát do nového roku 2012 hodně štěstí a zdraví.
Zároveň bych chtěl pozvat všechny členy TJ
Úslavan Ždírec na Výroční členskou schůzi, která
se koná 28. 1. 2012 od 16:00 hod ve Ždírecké
hospodě. Od 19:00 poté zahraje k tanci a poslechu
Duo Ondruškovi.
Jan Havel předseda TJ
Výsledky Silvestrovského běhu 2011 – celkové výsledky můžete najít na
www.uslavanzdirec.estranky.cz
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Úmrtí

†

Dne 2.12.2011 zemřel
ve věku 55 let
pan Jaroslav SKALICKÝ
ze Ždírce 50.
Čest jeho památce!

†

Dne 12.12.2011 zemřel
ve věku 72 let
pan Miroslav DOLÁK
ze Smederova 40.
Čest jeho památce!

†

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

20.1.2012 – 18.00 – Rybáři – výborová schůze
28.1.2012 – 16.00 – Výroční členská schůze TJ Úslavan Ždírec
3.2.2012 – 19.00 – Výborová schůze SDH Ždírec

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI

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

Nepomuk

10.11. - 6.1. - Obrazy Jiřího Sýkory
2.1.-29.2 – Chronometry ze sbírek muzea
Muzeum otevřeno : úterý - pátek 9.00 - 15.00 hodin

kulturního dědictví pro lokální rozvoj - přednáška
28.1. – 10.00 – Masopustní pohádka aneb
Jak skřivánek musel vrznout – Aula ZŠ, divadlo KAPSA

Výstavy:

Lidový dům:

13.1. – 20.00 – Rybářský ples - AMETYST
20.1. – 20.00 – Maturitní ples Gymnázia Blovice
27.1. – 20.00 – Hasičský bál - ASFALT

14.1. – 14.00 – Možnosti využití historického

MUSIC SKLEP, začátky ve 20.00 hodin

14.1. – LAZAR BAND - country
20.1. – xXXx, FORMA, KNOW WAY, SYNDROM
27.1. – PATRON + NOU KOMENT

Kramolín:

15.1. – 14.00 – Nedělní odpoledne s dechovkou
Holka z Domažlic
28.1. – 21.00 – Band

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

NAŠE LISTY - vydává a tiskne Obecní úřad Ždírec - IČO 00257478 http://www.obec-zdirec.cz/ tel.: 724 134 458
Redakční rada : Bc. Bohuslav Vrátník, Václav Řežábek, Bc. Lenka Vrátníková
Redakční rada nezodpovídá za kvalitu a obsah příspěvků.
Registrace pod číslem MK ČR E 12352
E-mail: podatelna@obec-zdirec.cz (obec - úřední záležitosti), info@obec-zdirec.cz (starosta)

