Naše listy
měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
svazek 23 / číslo 6 /červen 2016

Vážení spoluobčané,
měsíc červen ukončil posledním dnem školní docházku a začínají pro děti vytoužené prázdniny.
Počasí bylo letní, ale slunečné dny často střídaly bouřky a dešťové přeháňky, které přinesly
radost zejména zahrádkářům a houbařům. Začátek měsíce byl v naší obci ve znamení jedné
z největších akcí pro děti, kterou byla oslava dětského dne. Oslava se konala v sobotu
4. června 2016 na hřišti TJ Úslavan Ždírec. Řada našich občanů a členů jednotlivých
společenských organizací se zapojila do přípravy areálu, která spočívala zejména v posečení
trávy. Počasí sehrávalo s pořadateli šachovou partii, kdy prudký déšť střídalo slunečné počasí a
tak byla příprava složitější než v předcházejících letech. Nakonec se podařilo velmi pěkně
připravit náš sportovní areál a pak jsme jen čekali,
co nám připraví počasí za překvapení v den konání
oslavy. A překvapení to skutečně bylo. Od ranních
hodin bylo nádherné počasí a tak nezbývalo než
postavit stany, stoly a lavice, navozit techniku,
atrakce a opět čekat, zda přijdou děti. Děti s rodiči,
prarodiči skutečně přišly a bylo jich kolem 100,
celkem se dětského dne zúčastnilo kolem 350
návštěvníků a zdálo se, že jsou všichni spokojeni.
Spokojeni byli i pořadatelé, protože to je pro ně jediná odměna za jejich práci. Proto velmi
děkujeme členům TJ Úslavan Ždírec, hasičkám a hasičům SDH Ždírec, ženám z Českého svazu
žen Ždírec, myslivcům Mysliveckého sdružení Ždírec, rybářům Místní organizace Českého
rybářského svazu Ždírec, zaměstnancům obecního úřadu, hasičům Sboru dobrovolných hasičů
a členům klubu hasičů Smederov za zapůjčení stolů a lavic a manželům Hajnovým za zapůjčení
stanů a za poníky, které přivedli a na kterých děti celé odpoledne jezdily. Doufám, že jsme na
nikoho nezapomněli, ale pro jistotu děkujeme všem občanům a lidem, kteří se podíleli
na přípravě a organizaci celé akce. Další společenskou akcí, která se uskutečnila na parketu
v areálu TJ v soboru 18. června 2016 byla taneční zábava, na které zahrála hudební skupina
Kraví tma. Přesto, že bylo příznivé počasí, nebyla účast našich občanů velká, ale všichni se při
hudbě dobře bavili. Proto také pořadatelům této zábavy děkujeme za její přípravu a věříme, že
na další připravované akce si najde cestu více našich občanů.
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
22. července 2016 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

Veřejné zasedání zastupitelů obce se konalo ve Ždírecké hospodě dne 10. června 2016.
Na zasedání byli přítomní občané seznámeni s činností zastupitelů obce od posledního
veřejného zasedání, s rozborem hospodaření obce k 31. květnu 2016 a s dalšími aktuálními
záležitostmi obce. Hlavními body zasedání bylo rozhodnutí zastupitelů obce o přijetí dotace a
schválení smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí dotace na opravu místní komunikace na
Smederově, kdy obec obdržela dotaci ve výši 250.000,- Kč. Další rozhodnutí se týkala schválení
podání žádostí o bezúplatný převod pozemků od Ministerstva obrany ČR a Státního
pozemkového úřadu. Ostatní projednávané body najdete uvnitř novin ve výpisu z usnesení.
V červnu pokračovala příprava na realizaci Volnočasové zóny „Ždírecká ZOO“ a byla zahájena
práce na opravě místní komunikace na Smederově. Při pokládání konečného povrchu silnice
bude nutné cestu zcela uzavřít. Úplná uzavírka silnice od rybníčku na návsi k rybárně by se
měla uskutečnit v pondělí 11. července 2016 v době od 8 do 17 hodin. Vzhledem k tomu
žádáme naše občany, aby s uzavřením silnice počítali a byli trpěliví při omezeních, které přináší
práce na silnici. Věříme, že konečný výsledek bude dobrý a silnice nám bude řadu let dobře
sloužit. V souvislosti s letním počasím chceme ještě požádat naše občany, uživatele vody
z obecního vodovodu, aby zbytečně neplýtvali s vodou, neboť každý v dnešní době dobře ví,
jaký je její nedostatek. Do vrtu nikdo nevidí a nikdo z nás by nechtěl, abychom chodili pro vodu
s konvičkou k cisterně, která by stála uprostřed obce. Doplnění bazénů a jejich napuštění je
možné vodou z vodovodu na oborách, kde obec zřídila hydrant a kohoutek s hadicí, aby si
mohl každý náš občan pro svoji potřebu odebrat dostatečné množství vody na zalévání a
napouštění bazénů. Věřte nám, že velice neradi vyhlašujeme nepopulární omezení používání
vody z obecního vodovodu a budeme rádi, pokud k tomuto kroku nebudeme muset v letošním
roce přistoupit. Otázkou je také cena vody, která nám v současné době zcela pokrývá náklady
spojené s provozem vodovodu, ale při větším odběru vody se můžeme dostat do situace, že
bude nutné zvýšit cenu vodného, neboť zvýšeným odběrem vzrůstají náklady na energie a
údržbu vodovodu. Pevně věříme, že uživatelé vody z obecního vodovodu chápou současnou
situaci a že se podle toho zachovají.
Vzhledem k tomu, že nebudeme vydávat za měsíc červenec Naše listy, tak všem našim
občanům a zejména dětem, přejeme krásné prožití prázdnin a dovolených.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce
USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 10.6.2016, které se konalo ve Ždírecké hospodě
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí – bez hlasování

- Určení zapisovatele zápisu – zapisovatelem zápisu byl určen pan Václav ŘEŽÁBEK.
- Kontrolu usnesení z posledního veřejného zasedání zastupitelů obce.
- Zprávu starosty obce o činnosti od posledního veřejného zasedání zastupitelů.
- Rozbor hospodaření Obce Ždírec k 31.5.2016.
- USNESENÍ z jednání valné hromady Mikroregionu Úslava ze dne 12.5.2016.
- Podání žádosti o bezúplatný převod majetku HZS PK pro JSDH Obec Ždírec.
- Záměr Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň o
připravovaném prodeji pozemků v k.ú. Srby nad Úslavou, obec Srby a námitky proti záměru prodeje
pozemků zaslané dne 27.5.2016.

II. Zastupitelstvo obce schvaluje níže uvedené návrhy usnesení:
- Zastupitelstvo obce schvaluje rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového
úřadu pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň pod č.j. SPU 056762/2016 o výměně nebo přechodu
vlastnických práv k nemovitostem v k.ú. Hradiště u Blovic a Vlčice u Blovic uvedených v příloze č.
2.
- Zastupitelstvo obce schvaluje přechod vlastnických práv k pozemkům z majetku České republiky Ministerstva obrany ČR do vlastnictví Obec Ždírec, Ždírec 34, IČ: 00257478.
- Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod majetku, pozemků z majetku České republiky Státního pozemkového úřadu pozemků, které jsou ve vlastnictví České republiky na Obec Ždírec
- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu mobiliáře šplhací sestavy SS-404
v hodnotě majetku 35.254,07 Kč z Mikroregionu Úslava na Obec Ždírec.
- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí finanční dotace od Krajského úřadu Plzeňského
kraje z dotačního titulu „PSOV PK 2016 – Projekty obcí“, na projekt „Oprava místní komunikace
v obci Ždírec, část Smederov“.
- Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemků a znění kupní smlouvy na pozemky parcelní č.
171/39, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 64 m2, č. 164/13, ostatní plocha, neplodná
půda o výměře 7 m2 a č. 164/20 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2 v k.ú. Ždírec u
Blovic, do vlastnictví Obce Ždírec, Ždírec 34, 336 01 Blovice, IČ: 00257478. Cena za pozemky je
40,- Kč/m2, celková výměra pozemků je 88 m2 za celkovou částku 3.520,- Kč.
- Zastupitelstvo obce schvaluje III. úpravu rozpočtu Obce Ždírec na rok 2016. Návrh změny rozpočtu
je přílohou zápisu.

III. Zastupitelstvo obce neschvaluje: - usnesení byla schválena.
IV. Zastupitelstvo obce ruší: - nic neruší.
Zprávy Českého svazu žen
První červnová sobota byla již tradičně
věnována oslavám Dětského dne. I když to pár dnů
předtím vypadalo spíše na odvolání oslav a jejich
přesunutí na jiný termín kvůli deštivému počasí,
nakonec se vše v dobré obrátilo a na nás se usmálo
dokonce i sluníčko. Travnaté porosty v okolí hřiště
byly díky nesmírnému úsilí několika žen a hlavně
zaměstnanců Obecního úřadu vč. starosty obce
posekány, tráva uklizena a okolí upraveno - díky
všem dobrovolníkům!!
A tak oslavy svátku dětí mohly být
odstartovány. Všichni pořadatelé připravili svoje stanoviště, ženy si pro děti připravily čtyři
různé soutěže zakončené závěrečným "kolem
štěstí".
U rybářů se opět lovily "rybičky", řešily
různé hlavolamy a testovala se šikovnost nejen
dětí, ale i dospělých. Myslivci také nezklamali a
zájem o střílení z pistolí i vzduchovek byl
obrovský. I zde byly testovány vědomostní
znalosti dětí v poznávání zvířat i různých trofejí.
Sportovci se postarali o házenkářskou soutěž, ale
hlavně o "tekuté a zmrzlinové" občerstvení pro
všechny děti. Další pochoutku v podobě párku v
rohlíku připravily pro děti členky ČSŽ. Zábavný program pro děti připravili také naši hasiči.

Zejména členky ženského sboru měly vymyšlené krásné soutěže, muži měli zase na starosti
závěrečné finále celého odpoledne, a sice nastříkanou pěnu.
Během dne také čekaly na děti projížďky a procházky s malými poníky, které přivezl p.
Harry van Ruiten ze Smederova. I jemu patří velké poděkování!!
Celý den tedy byl velice vydařený, všechny pořadatele překvapila vysoká návštěvnost
dětí i jejich doprovodu. Loňský počet cca 60 dětí byl letos překvapivě vysoko překročen, když
účast činila okolo stovky dětí a téměř 250 dospělých. Pravdou je, že ne všichni účastníci byli
místní a velké množství k nám přijelo z různých míst více či méně vzdálených. Velmi nás to těší
a současně zavazuje i pro příští rok.
Děkujeme všem za účast.
Za ČSŽ - M. Kolevová
Oznámení
Přijímám objednávky na rané brambory od 4.7. do 20.7.2016. Brambory na uskladnění a na
krmení lze objednávat od 29.8. do 18.9.2016. Na krmné brambory vezměte pytle. Dále
přijímám objednávky na obilí pšenici a ječmen od 25.7. do 14.8.2018, pytle přinést také
s sebou.
Stanislav Ungr, Myť 30, tel. 724 079 329

Český rybářský svaz
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz, http://www.mocrszdirec.estranky.cz/
Rybáři informují.
V Sobotu 16.7.2016 se budou konat u naší Rybárny pod Smederovem rybářské závody pro
místní děti. Chytat se bude tradičně na rybníku Ferdík. Prezentace závodníků bude od 8,30
hodin. Předpokládaný začátek závodů je v 9,00 hodin.
Připraveny budou věcné ceny, taktéž bude pro závodníky a jejich doprovod zajištěno
občerstvení. K hojné účasti dětí i rodičů zve výbor MO ČRS Ždírec.
Petrův zdar
Za MO Ždírec Miroslav Krňoul
Zprávy TJ Úslavan Ždírec
V červnu odehrálo družstvo mladších žáků svůj poslední zápas s družstvem Kyšic, kdy
Ždírec vyhrál 14:10 (poločas 7:3). Družstvo mužů mělo všechny své zápasy již odehrány.
V neděli 12.6.2016 připravili trenéři manželé
Pospiszylovi společně s rodiči pro naše nejmenší hráče
„dohoznou“ na hřišti TJ Úslavan Ždírec. Všichni se sešli
kolem 11 hodiny dopolední a společnými silami
připravili táborák na opékání buřtů. Po dobrém obědě
se děti rozprchly na hřiště hrát házenou. Nezaskočila
je ani drobná dešťová přeháňka. Házená se hrála po
celé odpoledne – nejprve jen děti mezi sebou, poté
dorazili i někteří hráči družstva mužů TJ Úslavan
Ždírec, tak si děti s radostí zahrály i proti nim. Vrcholem celého odpoledne byl zápas dětí proti
maminkám, který děti s přehledem vyhrály. Po celé odpoledne panovala dobrá nálada a
všichni se těší, až se sejdou v srpnu na letním soustředění na hřišti TJ Úslavan Ždírec.

Jak správně třídit odpady…

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda
Rybárna Smederov
Hřiště TJ Úslavan

Klub hasičů Smederov

ČERVEN 2016
Jaroslava
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Jiří
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Eva
Jarmila
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BOUČEK
KOVÁŘ
ŠTRUNCOVÁ
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KAPOUNOVÁ
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Dne 5. 6. 2016 zemřel
ve věku nedožitých 77 let
pan Ladislav Majer
ze Žďáru č.10.
Čest jeho památce!
.
15.7. – 19.00 – Rybáři – Výborová schůze
16.7. – Rybářské závody pro děti
9.7. – 20.00 – Lords – rocková zábava – parket
23.7. – Turnaj v nohejbalu
20.8. – 20.00 – Víla Análka – taneční zábava – parket
27.8. – Ukončení prázdnin – dětské DISCO
2.7. – Dětské odpoledne na začátek prázdnin
20.8. – 20.00 – Benátská noc

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
1.6.-30.9. – Kdo si hraje, nezlobí III. Autíčka, kam se
podíváš
23.6.-30.9. – Kouzlo českého parfémového a
bižuterního skla
Spálené Poříčí
9.7. – Folk na zámku
23.7. – Splálenopoříčská smeč – U sokolovny
29.7. – 18.00 – La Dafne – barokní opera
29.7. – Barokní podvečer plný překvapení
Letní kino – zámecký park – začátky 21.30 hod.
21.7. Nejistá sezona, 22.7. Tajemství hradu
v Karpatech, 23.7. Ať žijí duchové, 24.7. Happy end,
25.7. Tmavomodrý svět, 26.7. Iluzionista, 27.7.
Mafiánovi
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Smederov
Smederov
Žďár
Myť
Žďár
Ždírec
Myť

Nepomuk
10.7. – 16.00 – Štěpán Rak – Cesta do pohádky
16.7. – 12.00-24.00 – Nepomucké pivní slavnosti
20.-24.7. – Rozmarné léto z českých rybníků – Švejk
restaurant
23.7. – 8.00-12.00 – Farmářský trh – hrají Los Gadžos
23.7. – 10.00 – Pohádka O kominíku Josífkovi
23.7. – 11.00 – Pohár města Nepomuka – petangue
30.7. – 20.00 – La Dafne – barokní opera – Švejk
restaurant
30.-31.7. – XXXV. Nepomucký trojúhelník

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
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