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Vážení spoluobčané,
měsíc květen, podle básníků nejkrásnější měsíc v roce uplynul jako voda. Počasí bylo velmi
proměnlivé a konec měsíce byl ve znamení přívalových dešťů a bouřek. Přes nepřízeň počasí se
život v obci nezastavil, a proto si krátce připomeneme, co se v obci událo. V polovině měsíce,
v sobotu dne 14. května 2016, jsme na obecním
úřadu přivítali naše nové občánky. Bylo pozváno pět
rodin se svými malými dětmi, jedna rodina se ze
slavnostní akce omluvila pro nemoc dítěte.
Každoroční vítání našich nových občánků je velmi
významnou akcí naší obce, je to znamení, že se u nás
daří i mladým rodinám, které zde přivádí na svět své
potomky, kteří zde budou žít a tím bude žít i naše
obec. Měli jsme z účasti mladých rodin s dětmi
velkou radost a po jejich slavnostním uvítání jim byly předány dárky, maminkám květiny a
dětem malá finanční hotovost pro začátek. Stejný den odpoledne uspořádaly na terase
Ždírecké hospody ženy z Českého svazu žen ve
Ždírci prodejní výstavu květin, zeleniny a drobných
výrobků z dílny dovedných rukou. Akce se vydařila
a mnoho našich občanů i přespolních si odnesli na
své zahrádky a do svých domovů sazenice květin a
zeleniny či drobné výrobky, které jim budou jistě
dělat radost. To je také smysl celé akce, že se naši
občané, nejen ženy, podělí s ostatními o své
výpěstky, pro které nemají již místo a ostatní je zužitkují a přinesou jim radost. Podrobnosti o
výstavě najdete uvnitř novin. Ve čtvrtek 26.5.2016 naší obec navštívili žáci a učitelé ze Základní
školy Blovice. Učitelé 5. ročníků ZŠ Blovice připravili pro své děti zajímavý poznávací program,
kdy děti po příjezdu do obce navštívily obecní úřad, kde je starosta krátce seznámil s historií
obce a se zajímavostmi, které jsou v jejím okolí. Po návštěvě obecního úřadu odešly děti
k Přešínskému potoku (viz foto), kde je opět starosta obce seznámil s tím, že v potoce žije
chráněný živočich - rak kamenáč a potok je vyhlášen Evropsky významnou lokalitou NATURA
2000. Dále děti navštívily žďárský kostel, kde jim o jeho historii poutavě
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
10. června 2016 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

vyprávěl pan Jiří Kajer z Louňové. O kostel a jeho historii se velmi zajímaly a bylo to možná i
tím, že řada žáků byla z naší obce. Po návštěvě kostela odešly děti na vrch Oběšený, kde jsme
jim připravili ohniště a dřevo, na kterém si opekly buřty. Jsme velice rádi, že nás děti se svými
učiteli opětovně v naší obci navštívily a chtěl bych touto cestou všem velmi poděkovat za
návštěvu a doufám, že se tato akce stane pro žáky a učitele blovické školy tradicí. Další
událostí v obci, ze které se, doufejme, stane tradice, byly v uplynulém měsíci rybářské závody,
které pořádala Místní organizace Českého rybářského svazu ve Ždírci u Rybárny. Závody
s uskutečnily v sobotu 28.5.2016 a podle ohlasů účastníků se jednalo o zdařilou akci, při které
se užilo i mnoho legrace. Děkujeme rybářům, že svojí činností opět přispěli k uspořádání
vydařené akce. Podrobnosti najdete uvnitř novin.
V uplynulém měsíci se zastupitelé nesešli na veřejném zasedání, přesto jsme nezaháleli
a naše činnosti se soustředila hlavně na přípravu realizace opravy místní komunikace na
Smederově, kde by měla být zahájena práce v druhém červnovém týdnu. Práce na opravě
komunikace by měla probíhat za provozu, pouze jeden den bude při pokládce konečného
povrchu zcela uzavřena. Zatím není stanoven přesný termín uzavření silnice, zhotovitelé
předpokládají, že by to mohlo být v úterý dne 14. června 2016. O přesném termínu uzavření
silnice vás budeme informovat na obecních vývěskách a prostřednictvím obecního rozhlasu.
V souvislosti s opravou silnice žádáme naše občany o trpělivost a omezení jízd po silnici v době
její opravy. Naše činnost byla dále soustředěna na přípravu realizace Volnočasové zóny na
Oborách, tzv. „Ždírecké ZOO“, kde jsou vypracovány první návrhy soch zvířat, které budou
postupně umístěné do prostoru připravovaného projektu. Jak jsme v minulosti slíbili,
pokračujeme i v přípravě opravy požární nádrže ve Žďáru, kde je velmi složité vyjednávání
s Lesy České republiky ohledně vlastnictví pozemků pod nádrží. Obec musela nechat zpracovat
další geodetické zaměření koryta Přešínského potoka a nový geometrický plán, aby mohlo
dojít ke směně nebo k odkoupení pozemků pod nádrží. Za současného stavu nevyjasněných
vlastnických vztahů není možné nechat zpracovat projekt a žádat o dotaci. Zpracování projektu
je podmínkou pro podání žádosti orgánům, které se zabývají ochranou životního prostředí a
obec musí tyto orgány požádat o souhlas s provedením opravy nádrže, kde je potřeba
z jednoho břehu odstranit poškozené panely, nádrž odbahnit a opravit hráz. V současné době
připravujeme žádost na Ministerstvo obrany České republiky o bezplatné převedení některých
pozemků ve vlastnictví státu na vrchu Oběšený, které nám nebyly v minulosti vydány. Jedná se
o pozemky, které jsou příjezdovou cestou k obecním pozemkům, a v minulosti nebylo možné o
pozemky zažádat, neboť nebylo možné prokázat, že je dříve vlastnila obec. Nyní jsme našli
cestu, jak o pozemky požádat, tak to znovu zkusíme. Další žádost o bezúplatný převod
pozemků připravujeme na Státní pozemkový úřad v Plzni, který v naší obci spravuje za stát
řadu pozemků, zejména pod komunikacemi. O pozemky jsme v minulosti již několikrát žádali,
ale vždy nám byla vydána jen jejich část, tak připravujeme žádost novou a doufáme, že nám
úřad nějaké pozemky vydá.

Závěrem bych chtěl požádat všechny naše občany o ohleduplnost při omezeních, které
je čekají v dopravě po dobu opravy mostu ve směru na Vlčice. Jak známe z minulosti, někteří
naši občané mají radost z toho, že znají ty správné „zkratky“ a jezdí po silnici okolo žďárského
kostela. Pokud skutečně nejedou do těchto míst za nějakým účelem (návštěva kostela,
hřbitova nebo do bydliště), porušují tím zákon, ale co je horší, jsou zcela bezohlední k lidem,
kteří zde žijí. Zamyslete se nad tím, zda chcete patřit do kategorie bezohledných řidičů „kterým
se nemůže nic stát“, protože si vždy najdou výmluvu a tím jsou nepostižitelní. Ponechme
stranou postižitelnost ze strany represivních orgánů a zkusme se chovat k druhým tak, jak
chceme, aby se oni chovali k nám. Všem řidičům, kteří nepojedou „zkratkou“ kolem kostela,
aniž by museli, za sebe předem děkuji.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce

Upozornění Obecního úřadu Ždírec
Obecní úřad Ždírec upozorňuje nájemce hrobových míst na hřbitově ve Žďáře, že nové
smlouvy na nájem hrobových míst je třeba uzavřít do 30.6.2016 a do tohoto data i nájem
zaplatit. Více informací najdete na obecních vývěskách a na internetových stránkách obce
www.obec-zdirec.cz .

Fotografická soutěž
V rámci projektu „Volnočasová zóna Ždírec – Myť“
vyhlašujeme fotografickou soutěž „Hledáme fotky
obce a okolí“. Nejlepší fotky, které vybere porota,
budou použity na propagaci obce v rámci
uvedeného projektu, na pohlednice obce, tiskoviny
apod. a budou zveřejněné na internetových
stránkách obce. Fotky zasílejte od 15.3.2016
do
15.6.2016
e-mailem
na
adresu
fotkyzdirec@gmail.com. Každý maximálně 10
fotek, rozlišení minimálně 1600x1200 pixelů. Do
30.6.2016 proběhne vyhodnocení soutěže. Odesláním fotek na uvedenou emailovou adresu
současně účastník souhlasí s použitím fotografií pro reprezentační a informační materiály
Obce Ždírec. Na stránkách obce bude umístěn odkaz na dosud zaslané fotografie.
NÁBOR HASIČEK
SDH Ždírec do svého ženského týmu hledá členky, které by měly
zájem o účast v klasické soutěži. Ráda sportuješ, máš bojovného
ducha a jsi pro každou legraci? Přidej se k nám! Podmínkou je
dovršení 15 let věku. Pro více informací volejte na tel. 774
542 503.

Zprávy Českého svazu žen
V květnu čekala na ženy další pravidelná akce, a to prodejní výstava zeleninových a
květinových výpěstků a přebytků. Uskutečnila se také
pravidelně "po ledových mužích", ačkoliv letos
nepřišli v polovině měsíce a poněkud se předběhli.
Pro naši akci dobré, pro zahrady a zahrádky
nepříjemné, protože kvetoucí stromy vč. ořechů
zmrzly a úroda, zdá se, bude letos minimální.
Nicméně výstavka byla jako vždy dobrá, naše
ženy se činily a připravily pro návštěvníky velikou
nabídku všeho možného. Zájem ze strany občanů byl
také odpovídající, ale počet místních se bohužel nezvyšuje, ba právě naopak. Naštěstí je naše
akce známá po širokém okolí a tomu odpovídala i návštěvnost přespolních nebo
kolemjedoucích. Každý zákazník si byl vědom toho, že za stejné zboží by ve městě či na trhu
zaplatil minimálně dvojnásobek. Děkujeme všem za účast, a když nám síly dovolí, sejdeme se
třeba příští rok opět.
Koncem měsíce se dvanáctka žen zúčastnila divadelního představení v divadle Pluto "Pletky Straussovy operetky", které bylo z provozních důvodů přesunuto z dubna na konec
května. Krásné operetní melodie, nádherné kostýmy a výborné výkony zpěváků i tanečníků
připravily pro diváky nezapomenutelné zážitky.
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 28.5. 2016 se konaly rybářské závody dospělých na řece
Úslavě. Do závodů se registrovalo 18 závodníků, kteří se rozmístili
dle vylosovaných čísel. Přálo nám krásné počasí a vše probíhalo bez
problémů. Aby závodníci nestrádali, fungovala i roznášková služba
s občerstvením podél řeky. Nakonec proběhlo vyhlášení výsledků a
předání věcných cen. Pořadí na stupních vítězů je následující.
1.místo Jiří Michálek
2.místo Jaroslav Šindelář
3.místo Jaroslav Nygrýn
Po oficiálním ukončení závodů se všichni účastníci i hosté sešli v pergole u Rybárny, kde
bylo připraveno pohoštění v podobě guláše a řízků. Je třeba poděkovat pořadatelům za

uspořádání takovéto krásné akce, která se velice povedla a nakonec
protáhla až do večerních hodin.
Nyní se již připravujeme na uspořádání dětských rybářských
závodů, které se uskuteční 16.7.2016. Podrobnosti budou ještě
upřesněny.
Za ČRS MO Ždírec , Miroslav Krňoul

Zprávy TJ Úslavan Ždírec
I v průběhu měsíce května pokračovala soutěž v národní házené
jak mladších žáků, tak mužů. Mladší žáci vzhledem k velké nemocnosti
v týmu odehráli pouze 2 zápasy. V Liticích jsme vyhráli 22:5 (poločas
13:2), kdy družstvo hrálo pouze v 7 lidech. Zápas s týmem Přeštic skončil prohrou 11:20
(poločas 6:12). Do konce sezony nám zbývají poslední 2 zápasy, tak snad se nám podaří ještě
nějaký pěkný výsledek.
Soutěž mužů se již dohrála, kdy jednotlivé zápasy skončily: Dobřív – Ždírec 14:21,
Hromnice – Ždírec – 19:13 a Všenice B – Ždírec 21:15. Celkově tedy naše družstvo mužů
skončilo na 4. místě z celkem 6 celků – viz tabulka.

Konečná tabulka

OS 1.třída Muži A
Pořadí

Oddíl

1.

Všenice B

2.

C

V R P

Skóre

Body

10 8 1 1

185:161

17

Hromnice

10 6 0 4

178:162

12

3.

Tymákov C

10 4 3 3

203:181

11

4.

Ždírec

10 5 0 5

193:196

10

5.

Chudenice

10 2 1 7

190:216

5

6.

Dobřív

10 2 1 7

146:179

5

Dne 30.5.2016 se narodila
rodičům Petře a Pavlovi
Řežábkovým ze Smederova 36
dcera Ella.
Vítáme Ellinku do života a
přejeme jen to nejlepší!

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
89 let
81 let
78 let
70 let
69 let
67 let
67 let
66 let
64 let
64 let
64 let
61 let
60 let
60 let

KVĚTEN 2016
Blažena
Marie
Danuše
Marie
Anna
Věra
Anna
Josef
Jaroslav
Jana
Jarmila
Dalibor
Ladislava
Jaroslava

KRŇOULOVÁ
MRÁZOVÁ
BOUČKOVÁ
KOLEVOVÁ
PILOUSOVÁ
MICHÁLKOVÁ
VÍTKOVÁ
BUŠEK
NYGRÝN
KLAUSOVÁ
BOUČKOVÁ
KUBA
KRŇOULOVÁ
ZOCHOVÁ

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

Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.

31
22
425
28
20
35
67
14
38
52
16
30
56
15

Dne 1. 5. 2016 zemřel
ve věku nedožitých 45 let
pan Jiří SYNÁČ
ze Ždírce č.2.
Čest jeho památce!
.

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda
Rybárna Smederov
Hřiště TJ Úslavan
Klub hasičů Smederov

17.6. – 19.00 – Rybáři – Výborová schůze
18.6. – 20.00 – Kraví tma – rocková zábava – parket
2.7. – Dětské odpoledne na začátek prázdnin

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Blovice - Hradiště 1
Výstavy:Muzeum otevřeno:úterý-neděle 10-17 hod
do 31.12. – Jak si kdo ustele, Velké prádlo našich
babiček, Staré časy našich dětí
14.4.-12.6. – Alespoň jeden dobrý skutek denně!
1.6.-30.9. – Kdo si hraje, nezlobí III. Autíčka, kam se
podíváš
23.6.-30.9. – Kouzlo českého parfémového a
bižuterního skla
Lidový dům Blovice
25.6. – 14.00 – náměstí – Svátek dechovky –
vyhrávat budou Mistříňanka, Strahovanka a
Otavanka
Seč

Nepomuk
10.6. – 19.00 – Koncert Smíšeného pěveckého sboru
Vrčeň – Malá letní scéna
12.6. – 15.00 – Dětský den – Sokolovna
17.-19.6. – Nefestík
25.6. – 8.00-12.00 – Farmářský a řemeslný trh – hrají
BJB
25.6. – 10.00 – Ulhaná princezna – Malá letní scéna
25.6. – 13.00 – S hasiči hurá na prázdniny – hřiště ZŠ
Spálené Poříčí
30.6. – 3.7. - Basinfirefest
Music Sklep:
10.6. – 19.00 – Sklepfest 2
24.6. – 21.00 – Night demon

11.6. – 20.00 – Lazar band – přátelské posezení
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Záchranná služba Vlčice: 371 523 255, 377 672 111
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