Naše listy
měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
svazek 24 / číslo 6 /červen 2017

Vážení spoluobčané,
uplynulý měsíc byl ve znamení extrémních teplot a velkého sucha. Příroda si nedá poroučet,
tak jen sčítáme škody, které nám postupně narůstají v podobě zaschlých jablek, uschlých
květin a zeleniny, která na zahrádkách jen přežívá. Teplé počasí ale vyhovovalo pořadatelům
červnových akcí, tak si je krátce připomeňme. Opět velmi vydařenou tradiční akcí byla oslava
Dětského dne, která se konala v sobotu 3. června 2017 na hřišti TJ Úslavan Ždírec. Jsme rádi,
že se nám podařilo přilákat na naše hřiště takové
množství lidí a je to určitě velká zásluha všech,
kteří se na přípravě a provedení dětského dne
podíleli. V letošním roce jsme byli také velmi mile
překvapeni účastí na brigádě, která se konala
před dětským dnem ve středu 31. května 2017,
sešlo se přes 30 brigádníků a bylo to znát. Práce
šla všem od ruky a sportovní areál se nám
podařilo ve velmi krátké době posekat a uklidit.
Poděkování také patří zástupcům firmy ALIMEX
Nezvěstice, kteří zajistili posekání části louky u sportoviště. Poděkování patří nejen těm, kteří
přišli pomoci s úklidem sportovního areálu před konáním dětského dne, ale i těm, kteří
pomáhali se samotným provedením akce. Velké poděkování patří také hasičům SDH Blovice,
kteří nám předvedli vyprošťování osoby a následné zdolávání požáru vozidla. Vyvrcholením
celé akce bylo koupání v pěně (viz foto), které pro děti připravili hasiči z SDH Koterov.
Další úspěšnou akcí ve sportovním areálu bylo v letošním roce Okrskové cvičení
v požárním útoku, které se konalo v sobotu 10. června 2017. Při cvičení hasiči předvedli své
umění a opět nás přesvědčili o tom, že jsou se svojí technikou připraveni na zdolávání požárů.
Podrobnosti o uvedených akcích najdete uvnitř novin. Sportovci z TJ Úslavanu Ždírec
v uplynulém měsíci pořádali taneční zábavu, při které k tanci a poslechu zahrála hudební
skupina Lords. Pořadatele trochu mrzelo, že se zábavy zúčastnilo méně občanů, ale kdo přišel,
tak nelitoval. Všichni se dobře pobavili a to bylo hlavním cílem.
Plánované veřejné zasedání zastupitelů obce se v červnu nekonalo z toho důvodu, že se
někteří zastupitelé nemohli uvolnit ze zaměstnání nebo onemocněli. Práce zastupitelů se však
nezastavila. V plánovaném termínu zasedání jsme se sešli s občany na neformální debatě ve
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek 14. července 2017 od 19.30
hodin ve Ždírecké hospodě.

Ždírecké hospodě, kde jsme s přítomnými občany probrali aktuální záležitosti obce a občané
byli seznámeni s činností zastupitelů obce od posledního veřejného zasedání. Dále byli
seznámeni s postupem ve věci opravy silnice mezi obcemi Vlčice a Ždírec, kdy na základě
našich připomínek na Krajském úřadu Plzeňského kraje ke špatnému stavu silnice došlo
k uvolnění částky 4 mil. korun a silnice bude v termínu od 10. do 19. července 2017 opravena.
Bude se tedy jednat o úsek silnice od konce obce Vlčice k novému mostu v Dolinách.
Z uvedeného důvodu dojde v tomto termínu k úplné uzavírce této silnice. Jsme rádi, že se nám
podařilo po řadě upozornění a žádostí přispět k tomu, že k uvedené opravě dojde, neboť úsek
okolo rybníku Huťský je v současné době ve velmi špatném stavu.
V uplynulém měsíci došlo k dokončení akce prodloužení veřejného osvětlení na oborách.
Práce je dokončena, světla svítí a nyní nás ještě
čeká příprava „papírů“ a kolaudace. Na stejném
místě by mělo dojít k dokončení asfaltového
povrchu cesty od Fořtovny. Ještě připravujeme
prodloužení přípojek vodovodu a kanalizace ke
stavebním pozemkům, aby v budoucnu nedošlo
k poškození nové cesty z důvodu jejich budování.
V plném proudu je příprava projektu „Zateplení a
výměna zdroje tepla OÚ Ždírec“, kde bylo
zahájeno výběrové řízení na zhotovitele.
Doufejme, že se nám podaří splnit veškeré požadavky poskytovatele dotace, a že zhotovitele
stavby vybereme.
Závěrem jen krátké připomenutí odběratelům vody z obecního vodovodu. Nadále platí
zákaz používání vody z obecního vodovodu na zalévání, mytí aut a napouštění bazénů. Opět
vás žádáme o respektování tohoto zákazu, abychom měli dost vody pro běžnou spotřebu.
S vodou šetříme především pro sebe, neděláme to pro obec. Obec jako provozovatel
vodovodu má povinnost vodu dodávat, ale nikomu by asi nebylo příjemné pro vodu chodit
někam na veřejné prostranství k cisterně. Uvědomte si, že pokud otočíte kohoutkem a teče
voda, je to takový malý „zázrak“, který bereme jako samozřejmost do doby, než otočíme
kohoutkem a voda neteče. Děkujeme všem odběratelům vody z obecního vodovodu, kteří
respektují zákaz a kteří si uvědomují, jak je voda důležitá v každodenním životě.
Dovolte mi, abych všem občanům a zejména dětem za sebe, za zaměstnance obecního
úřadu a za zastupitele obce popřál klidné prožití prázdnin a dovolených.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce

Inzerce
Obec Ždírec přijme brigádníka na obsluhu sběrného dvora. Pracovní doba vždy v sobotu od
8.00 hodin do 12.00 hodin. Více informací na OÚ Ždírec nebo na telefonu 724 134 458 nebo
728 545 722.

Zpráva hasičů
Dne 10. června 2017 se od 13:00 hodin v areálu TJ Úslavan Ždírec konala okrsková
soutěž 11. okrsku v požární klasice, kterou pořádal SDH Žďár a SDH Ždírec za přispění SDH
Smederov u příležitosti výročí založení sborů SDH Žďár 110 let, SDH Ždírec 75 let a SDH
Smederov 70 let.
Zúčastnilo se celkem pět družstev mužů
SDH Žďár, Ždírec, Zdemyslice, Střížovice, Hr.
Lhotka a jedno družstvo žen SDH Střížovice.
Škoda jen, že se nezúčastnilo více družstev
našeho okrsku včetně žen.
Počasí nám přálo celý den a vše běželo
podle plánu a dle pravidel požární klasiky.
Nejdříve začaly požární štafety s překážkami a po provedených druhých pokusech se
uskutečnily požární útoky.
Družstva se umístila v tomto konečném pořadí:
Ženy: 1. SDH Střížovice

Muži: 1. SDH Hr. Lhotka
2. SDH Žďár
3. SDH Zdemyslice
4. SDH Ždírec
5. SDH Střížovice

Po soutěži se o velice zdařilou kulturní vložku
postarali hasiči ze Smederova, kteří v dobových
uniformách předvedli hašení makety hospůdky –
pivovárku a oheň zdolávali pěkně postaru kbelíky
s vodou. O trefný hudební doprovod s písní ,,Co jste
hasiči, co jste dělali“ se postaral Vlasta Vrátník.
Všem patří velký dík za skvělý kulturní zážitek.
Dále patří poděkování TJ Úslavan v zastoupení
manželů Havlových a Václavu Berglovi z SDH Žďár za
perfektní a neváznoucí obsluhu kiosku.
Panu Vlastovi Vrátníkovi za ozvučení a moderování celé soutěže a všem, kteří se podíleli
na všech nezbytných přípravách.
A samozřejmý dík si zaslouží soutěžící za skvělé výkony a také diváci, kteří se postarali o
příjemnou atmosféru celého odpoledne.
Za SDH Žďár Jan Nygrýn, starosta sboru

Zprávy Českého svazu žen
Tak jak loňský červen ovládlo velmi střídavé počasí, naproti tomu ten letošní se naopak
vyznačoval teplým a velice suchým obdobím.
V tomto duchu se projevila i sobota 3. června, kdy jsme pořádaly ve spolupráci s OÚ a
všemi dalšími složkami oslavu Dětského dne na hřišti ve Ždírci. Ačkoliv to zpočátku nevypadalo
na vysokou účast, postupem času se hřiště zaplnilo dětmi i dospělými, a tak slavnostní
odpoledne mohlo začít. Jako na objednávku
bylo i počasí - po dobu soutěží a her bylo sice
teplo, avšak pod zataženou oblohou, zato
když nastal čas stříkání pěny, sluníčko vylezlo
a začalo hřát, aby mělo "koupání" ve studené
pěně hladký průběh.
Během odpoledne čekala na děti celá
řada soutěží a her u každého stanoviště žen,
rybářů, myslivců, sportovců a samozřejmě i
hasičů. O občerstvení se postaraly jak ženy,
které připravily pro děti oblíbený párek v
rohlíku, tak i sportovci se svou nabídkou
limonád a nanuků.
Počet zúčastněných dětí dosáhl téměř
stovky a k tomu odpovídající počet
doprovázejících rodičů i prarodičů potěšil
všechny pořadatele, neboť jejich dlouhodobé
snažení nepřišlo nazmar.
Závěrem bych ještě chtěla připomenout
všem spoluobčanům, že případný zájem o účast
na zájezdu na květinovou výstavu do Čimelic
mohou nahlásit ještě během července buď na
Obecním úřadu ve Ždírci, popř. některé z našich členek svazu. Pokud by však počet zájemců
nedosáhl na plný počet míst v autobusu, nemohly bychom bohužel nést náklady na dopravu
samy a zájezd by se tudíž nekonal.
Za ČSŽ - M. Kolevová

Český rybářský svaz
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz, http://www.mocrszdirec.estranky.cz/
Rybáři informují:
V sobotu 15.7.2017 se budou konat u naší Rybárny pod Smederovem rybářské závody pro
místní děti. Chytat se bude tradičně na rybníku Ferdík. Prezentace závodníků bude od 7,00
hodin. Předpokládaný začátek závodů je v 8,00 hodin a konec v 11,00 hodin.
Připraveny budou věcné ceny, taktéž bude pro závodníky a jejich doprovod zajištěno
občerstvení.
K hojné účasti zve výbor ČRS z.s.MO Ždírec.
Petrův zdar!
Za ČRS z.s.MO Ždírec, Miroslav Krňoul

Zprávy TJ Úslavan Ždírec
V červnu se dohrály poslední zápasy v soutěžích Národní házené. Družstvo mužů kvůli
nedostatku hráčů neodjelo na zápas do Tymákova a ten skončil kontumací 10:0. Celkově
skončilo družstvo mužů na 5. místě ze 7 celků.
Oblastní soutěž mužů I. třídy
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družstvo
1
TJ Sokol Chudenice
2
TJ Sokol Hromnice
3
TJ Všenice B
4
TJ Sokol Tymákov C
5
TJ Úslavan Ždírec
6
Sokol Dobřív
7
TJ DIOSS Nýřany C
Střelci
Ždírec Pospiszyl – 79 branek, Řežábek – 46 branek, Kotous J. - 24 branek
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17
16
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6
4
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Na družstvo mladších žáků čekali v červnu těžcí soupeři z čela tabulky. Zápas Ždírec –
Přeštice skončil nakonec prohrou 13:18 (v poločase jsme vyhrávali těsně 8:7, v závěru zápasu
nehrál Míša Šmíd a útok již neměl tolik sil). Branky dávali: Martin Pospiszyl – 1, Vojta Vrátník –
8 a Míša Šmíd – 4. Poslední zápas sezony s družstvem Kyšic skončil také prohrou 6:12. Celkově
skončilo družstvo mladších žáků na 5. místě z 10, což je velmi pěkný výkon. Jsme také rádi, že
v první desítce nejlepších střelců v mladších žácích máme 2 hráče.
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Božkov
Přeštice
Kyšice
Litohlavy
Ždírec
Nýřany
Rožmitál
Tymákov
Litice
Štěnovice
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Tříska Ondřej
Klik Daniel
Brada Jakub
Vrátník Vojtěch
Stehlík Radim
Baumruk Jan
Jožič Daniel
Voves Jaromír
Ženíšek Lukáš
Šmíd Michal

17
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13
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6
6
3
1
0

Mladší žáci
0
0
0
0
2
1
0
0
1
0

0
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9
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10
14
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7

Střelci mladší žáci
TJ Božkov
TJ Litohlavy
TJ Přeštice
TJ Úslavan Ždírec
TJ Přeštice
TJ Sokol Kyšice
TJ Božkov
TJ Božkov
TJ Litohlavy
TJ Úslavan Ždírec

429
359
230
271
237
140
95
122
118
29

116
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155
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253
265
188
263
290
125

34
30
26
20
14
13
12
6
3
0
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139
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92
79
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68

V letošním roce slavíme 75té výročí založení naší tělovýchovné jednoty. Na oslavu
tohoto výročí uspořádáme v sobotu 12.8. Turnaj generací, ve kterém změří síly bývalí hráči,
současní hráči a mládež naší jednoty. Začátek turnaje bude ve 12:30 hodin. Zveme tímto
všechny příznivce Národní házené a sportu na naše hřiště, kde bude postaráno o občerstvení a
hlavně o dobrou náladu.
Dále uspořádáme v červenci, konkrétně v sobotu 22.7. turnaj v nohejbalu trojic. Začátek
je 9:30 hodin.
Ždírecká ZOO
V sobotu 19.8. a v neděli 20.8. se vždy od 9 hodin můžete ve Ždírecké ZOO těšit na
ukázku vyřezávání dřevěných soch.
Mistr řezbář Jiří Janočko z Města Albrechtice
během víkendu vyřeže dvě sochy zvířat, která rovnou
zůstanou v naší ZOO.
V sobotu od 11 hodin a v neděli ve stejný čas se
pak můžete těšit na výklad o řezbařině.
Po celou dobu si vy i vaše děti můžete vyzkoušet co to
řezbařina je a pod vedením mistra Janočky mu
pomůžete sochy dokončit!
Těšíme se na vás ve Ždírecké ZOO! www.facebook.com/zdireckazoo
Kronikáři se sešli v Blovicích
Téměř dvě desítky kronikářů z Blovicka a Nepomucka hostila 6. 6. 2017 kaple na zámku
Hradiště v Blovicích. Probíhalo zde Setkání
kronikářů, které společně pořádaly Mikroregiony
Úslava a Nepomucko. Všeobecné informace o
kronikářské práci poskytla Jana Dientspierová
z Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské
Týnici, konkrétní informace z archivů pak Mgr.
Petra Martínková ze Státního okresního archívu
Plzeň-jih v Blovicích. Akce by měla pokračovat také
v příštím roce.
Lenka Šrámková za Mikroregion Úslava
Oznámení
Od 24.7. do 31.7.2017 přijímám objednávky na brambory rané a na obilí. Pytle s sebou, hlavně
popsané a kolik objednáváte. Od 20.9. do konce září objednávám brambory na uskladnění a
krmné. Na krmné brambory přineste pytle.
Děkuji. Stanislav Ungr, Myť 30, tel. 724 079 329

PRODEJ ZÁMKOVÉ DLAŽBY
Zámková betonová dlažba Kost (Íčko) 6 cm, šedá, červená,
70,-kč m²
Krajovka 6cm , šedá , červená , 150,-kč m²
Půlka 6cm , šedá , červená , 150,-kč m²
Obrubník zahradní 100 x 20 cm, šedý , 18,-kč kus
Obrubník zahradní 50 x 20 cm, šedý , 14,-kč kus
Palisáda Mini 40 x 11,5 x 11,5 cm, šedá , 16,-kč kus
Palisáda Premium 60 x 11,5 x 11,5 cm, šedá , 65,-kč kus
ŽDÍREC-MYŤ 57, TEL: 776715994

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v
souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu
s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v
platném znění, týkající se:
dne : 28.07.2017 od : 07:30 hod do : 16:30 hod.
v lokalitě : Ždírec - část obce: Myť
na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
část obce : Myť
č.p.:/č.orient. bez ulic : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 22, 25, 26, 36, 38, 39, 47,
54, 55, 58, 68/112, 115
Upozorňujeme, že tato informace nenahrazuje legislativní povinnost
provozovatele distribuční soustavy oznamovat plánované odstávky v souladu s
ustanoveními § 25 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, ale má pouze
informativní charakter.
Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně
nutnou dobu. Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným
přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách
www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v
dotčených lokalitách formou oznámení.
_____________________________________________________________________________
Dne 29. 6. 2017 zemřela
ve věku nedožitých 64 let
paní Jarmila KAPOUNOVÁ
ze Myti č.31.
Čest její památce!
.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
77 let
71 let
71 let
67 let
66 let
65 let
64 let
61 let

ČERVEN 2017
Jaroslava
Věra
Jiří
Karel
Eliška
Eva
Jarmila
Hana

DOLÁKOVÁ
DOLEJŠOVÁ
BOUČEK
KOVÁŘ
ŠTRUNCOVÁ
SEDLÁČKOVÁ
KAPOUNOVÁ
JANSKÁ

Smederov
Smederov
Žďár
Myť
Žďár
Ždírec
Myť
Smederov

Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.

40
16
16
24
26
30
31
3

Dne 13.6.2017 se narodil
rodičům Lence Švábové a Janu
Ptáčníkovi ze Ždírce 9
syn Matyáš.
Vítáme Matyáška do života a
přejeme jen to nejlepší!

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda
Rybárna na Smederově

14.7. – 19.00 – ČRS MO Ždírec – výborová schůze
15.7. – Rybářské závody pro děti – ČRS MO Ždírec

Klubovna SDH Smederov

16.8. – Benátská noc – SDH Smederov

Hřiště TJ Úslavan Ždírec

12.8. – Turnaj generací v národní házené – TJ Úslavan Ždírec
26.8. – Ukončení prázdnin – dětské Disco – TJ Úslavan Ždírec

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Blovice - Hradiště 1
Výstavy:Muzeum otevřeno:úterý-neděle 10-17 hod
20.4.-31.10. – Paličkovaná krajka – procházka
s Karlem IV.
1.6.-20.8. – Egypt – dar Nilu
1.5.-10.9. – Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti
jižního Plzeňska na území plzeňské diecéze
do 31.12. – Jak si kdo ustele, Velké prádlo našich
babiček, Staré časy našich dětí
Lidový dům Blovice
15.7. – 14.00-22.00 – Revival Fest – fotbalové hřiště
u Kamenska – festival revivalových kapel – Queen,
Elán, Beatles, Divokej Bill a Kabát
Spálené Poříčí – letní kino
20.7. – Šest medvědů s Cibulkou, 21.7. – Vzpomínky
na Afriku, 22.7. – Edith Piaf, 23.7. – Ať žijí rytíři!, 24.7.
– Život je krásný, 25.7. – Paříži, miluji Tě!, 26.7. Zvětšenina
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Nepomuk
7.7. – 20.00 – Na Stojáka! – Malá letní scéna
8.7. – 8.00-12.00 – Nepomucké farmářské a
řemeslné trhy s živou hudbou a pohádkou
8.7. – 10.00 – Pohádka O Terezce a Matějovi
8.7. – 17.00 – Eva Urbanová a Andílci – zámek
Zelená Hora
14.7. – 20.00 – Mirek Kemel – Malá letní scéna
15.7. – XXV. Nepomucké pivní slavnosti
21.7. – 20.00 – Jakub Zahradník – Malá letní scéna
22.7. – 11.00 – Pohár města Nepomuka
28.7. – 20.00 – Mucha – Malá letní scéna
29.-30.7. – XXXVI. Nepomucký trojúhelník
Spálené Poříčí
15.7. – 16.00 – Folk na zámku
21.-30.7 – Mezinárodní kurz barokní hudby
28.7. – 19.00 – Venuše a Adonis – barokní opera

Policie: 158
Velitel SDH Miroslav Synáč st.: 728 957 917
Policie Blovice: 371 522 008
Záchranná služba: 155
Hasiči: 150
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.: 728 545 722, 724 134 458
E-mail: podatelna@obec-zdirec.cz (obec - úřední záležitosti), info@obec-zdirec.cz (starosta)
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

