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DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ţdírecká hospoda

18.6. – 19.00 hod – Rybáři – Výborová schůze
25.6. - 20.00 hod – SDH Ţdírec – členská schůze

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI

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

Nepomuk

3.4.- 5.9. – výstava Spaní na čtyřech kolech – historické
kočárky ze sbírky Miloslavy Šormové
5.6. - 5.9. - Kouzelný svět Šumavy
5.6. – 5.9. – Trosky bombardéru B24 Lberator – Dubeč 1944
8.6. – 31.12. – Zámek a park Hradiště – stavebně-historický
vývoj
Muzeum otevřeno : úterý – neděle 10.00 – 17.00 hodin

slavnostní otevření, prohlídky, doprovodný program
18.6. – 20.00 – Karel GOTT se skupinou Pavel
Větrovec Band, host: Felix Slováček
19.6. – 12.00 -06.00 –Letní scéna, Coffee-shop,
Němějcova stodola - NEFESTÍK
25.6.–16.7. – Mezinárodní sochařské a řezbářské
sympozium
25.6. – 18.00 – Koncert chrámové hudby

Výstavy:

Lidový dům:

5. – 7.6. – Kostel sv. Jana Evangelisty – XIV. Evropský
festival duchovní hudby Šumava – Bayerischer Wald

5.6. – Rodný dům A.Němejce čp.129 -

Zelená hora
26. – 27.6. – 9.30-18.00 hod – TERAZKY NA
ZELENÉ HOŘE STRAŠÍ – komentované prohlídky
s divadelními scénkami zaměřené na místní pověsti,
záhady a tajemno
SKH Stupno ve spolupráci s TJ Sokol Stupno
pořádají v rámci oslav 105 let národní házené
mezizemská utkání ČECHY - MORAVA
neděle 27.6.2010 – hřiště Sokola Stupno
13.00 hodin – utkání výběru muţů Čechy - Morava

Otevírací doba sběrného dvora:
PO, ÚT, ČT, PÁ – 7.00 – 14.00 hodin
ST – 7.00 – 17.00 hodin

SO – 8.00 – 12.00 hodin

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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Měsíčník pro čtenáře obcí
Ţdírec - Myť , Ţďár , Smederov a Louňová .

Svazek 17

číslo 5

KVĚTEN 2010

Události měsíce KVĚTEN

Květen končil volbami do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR a jak dopadly v naší obci je
v další části Našich Listů. Budeme očekávat, jak budou dále fungovat Ministerstva pro
místní rozvoj a zemědělství jako hlavní partneři rozvoje obce. Takovým partnerem je také
Krajský úřad Plzeňského kraje, ale toho se nynější volby netýkaly. Všichni jsou, ale pro
obec moţností kde ţádat o dotace především na infrastrukturu. Příznivou zprávou je, ţe jiţ
také dorazila větší část dotace na obnovy cest v Myti a Ţdírci za 2.5 miliónu a ţe tvoří cca
80% nákladů na tyto stavby. Nevýhodou ale bylo, ţe přišla zpětně aţ poté, co jsme cesty
sami proplatili a to zase dříve nebylo. Před vstupem do Evropské unie to bylo v naší obci
nejvíce 50% nákladů investice, ojediněle 60%. Krajské dotace jsou do výše 60% a jsou
poukázány dopředu. Nicméně jsme rádi za kaţdou korunu mimo vlastních příjmů a jen tak
můţeme udrţet rozvoj v obci na vyšší úrovni.
Na dotace není právní nárok, ale osobně si myslím, ţe na povinnosti, které má obec
nařízeny zákonem by dotační nárok být měl. Příkladem můţe být řešení splaškových vod.
Pokud zákon tlačí obce do vyřešení problémů, tak určitě nemají obce stejné podmínky z
hlediska metrů či km potrubí na počet obyvatel a nemají milióny na realizaci. Jinak nastane
nerovnováha mezi zákonem a skutečností a to ničemu neprospívá. Budeme potřebovat
peníze především na Mateřskou školku za cca 3.5 miliónu a infrastrukturu k ní za dalších
odhadem 5 miliónů. Hledáme cesty k těmto penězům a i to by mělo být prioritou nové
vlády, vţdyť letos zůstalo v celé republice před branami mateřských školek 20000 dětí,
které nemohli být přijaty pro nedostatečnou síť školek.
Naši obec však podpoří další aktivity, jako jsou investice mimo obecní rozpočet. Ty nám
v minulosti také jiţ pomohli. Naposledy investice do topení v konzumu přes 300.000,- Kč,
nebo nástupiště na nádraţí + staniční budova. Máme tu nyní na prodej bývalou hospodu ve
Ţdírci jiţ zbavenou břemene exekuce, kterou nabízí realitní kancelář za cenu 450.000,- Kč.
Bliţší informace gsm: 777 182 472 , e-mail: titus.cz@cbox.cz . Byli bychom rádi za
smysluplné vyuţití tohoto bývalého společenského a kulturního stánku v naší obci.
starosta obce Vlastimil Vrátník

Veřejné jednání zastupitelů obce se bude konat v pátek
4. června 2010 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 28.05. – 29.05.2010
Výsledky hlasování ve Ţdírci
Strana
číslo

název

1 OBČANÉ.CZ
4 Věci veřejné
5 Konzervativní strana
6 Komunistická str.Čech a Moravy
7 Koruna Česká (monarch.strana)
9 Česká str.sociálně demokrat.

Platné hlasy
celkem
0

v%
0

31 12,06
0

0

48 18,67
0

0

85 33,07

Strana
číslo

název

Platné hlasy
celkem

v%

17 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

1

0,38

18 Volte Pr.Blok www.cibulka.net

1

0,38

19 Česká str.národ.socialistická

1

0,38

20 Strana zelených

1

0,38

15

5,83

23 Česká pirátská strana

2

0,77

21 Suverenita-blok J.Bobošíkové

13 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

9

3,5

24 Dělnic.str.sociální spravedl.

2

0,77

14 STOP

0

0

25 Strana svobodných občanů

0

0

14

5,44

15 TOP 09

26 Občanská demokratická strana

47 18,28

Počet voličů v seznamu – 368, vydané obálky – 257, odevzdané obálky – 257, platné hlasy – 257, volební
účast – 69,84%

Poděkování
SDH Ždírec děkuje všem občanům a organizacím, za poskytnutí železného šrotu. Poděkování patří
rovněž všem členům a spoluobčanům, kteří se na sběru podíleli. Zvláštní poděkování patří MVDr.
Petru Punčochářovi, který poskytl techniku na svoz šrotu a panu Radku Hahnovi za zprostředkování
odvozu a prodej šrotu.
Dne 4.6.2010 od 17.30 hodin se koná v hasičárně ve Ždírci brigáda s přípravou techniky na dětský
den a okrskovou soutěž.
Informace nejen pro hasiče:
Okrskové cvičení hasičů se koná 12.6.2010 od 13.00 hodin v Hradišťské Lhotce.
Za SDH Ždírec Ladislav Vrátník
TJ ÚSLAVAN ŽDÍREC
Oznamujeme všem fanouškům a příznivcům ždírecké házené, že jsme museli pro dlouhodobá
zranění a malý počet hráčů odhlásit družstvo mužů z mistrovské soutěže.
Václav Řežábek

Český rybářský svaz MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz
Rybáři informují.
Jak informoval náš hospodář Petr Baláž na výborové schůzi,
podle plánu byly ukončeny jarní výlovy a nasazení ryb do
našich revírů. Jednatel informoval výbor o prodloužení
nájemní smlouvy na rybník Huťský do r. 2012. Brigádní
formou několika našich členů se podařilo provést opravy hrází
a výpustí některých našich rybníků a další práce probíhají
podle schváleného plánu. Veškeré práce na těchto opravách
zajištují brigádní regent Zdeněk Mašek a jeho zástupce
Jaroslav Skalický. V letošním roce mají práci mnohem

náročnější než v minulých letech, kdy byla brigádní povinnost pro členy ve výši 15 hodin. Dnes spoléhají na
ochotu a chuť některých členů pro organizaci pracovat. Patří jim za to poděkování.
Výplatní termín za odpracované brigádní hodiny bude 18.6.2010 od 18 hodin ve Ždírecké hospodě.
Přiloženou fotkou se ještě vracíme k výlovu pod Smederovem.
Petrův zdar.
Jednatel MO ČRS Ždírec M.Krňoul

Filipojakubská noc – aneb slet čarodějnic
Poslední duben je především dnem, kdy se koná tradiční
čarodějnický slet. Nejinak tomu bylo i letos, ačkoliv
nevyzpytatelné počasí akci moc nepomohlo. Nicméně i
přes tuto zanedbatelnou nepříjemnost se slétlo téměř na
tři desítky ježibab, kouzelnic a čarodějnic od malých až
po starší generační ročníky. Akce se v podstatě vydařila,
řada nejrůznějších soutěží zpestřila páteční večer, který
byl zakončen jak jinak nežli opékáním špekáčků.
A tak jako „mráz kopřivu nespálí“, tak ani půlhodinový
předmájový deštík nezanechal v přítomných negativní
náladu a akce se všem líbila.
Děkujeme tímto všem za účast i donesené pohoštění, ale
největší dík patří opět Anče Vítkové a Zdeně Vrátníkové
– autorkám všech aktivit včetně dárků a odměn za soutěže, až po zajištění dřeva na oheň.
V polovině května se uskutečnila dlouho očekávaná a pečlivě připravovaná burza květinových i
zeleninových sazenic vč. květin pokojových ale také i léčivých bylinek. Do této akce jsme nově zařadily
prodej drobných výrobků z vlastní výroby v „kroužku dovedných rukou“, jako byly např. různé podnosy,
misky, košíčky a vázy z umělého proutí, obarvené
květníky ozdobené zajímavými motivy z ubrouskové
techniky, stejně tak jako kameny malé i větší, vhodné
pro dekoraci nebo jaké hezké těžítko. Zajímavým
doplňkem byly i milé kytičky z dýhy, které rozzáří
nejeden interiér.
Přebytkových sazenic se sešlo veliké množství
v bohatém sortimentu, že bylo opravdu z čeho vybírat.
Ačkoliv nás celý den provázelo nepříznivé chladné
počasí s teplotou, která se vůbec nehodí k měsíci květnu,
přesto na naší akci zavítalo značné množství
návštěvníků, že nechybělo moc do stovky. Nejvíce
zastoupeni byli samozřejmě naši spoluobčané, ale
objevili se i náhodní kolem-jdoucí či kolemjedoucí, nebo
návštěvníci z okolních obcí, kteří reagovali na naši plakátovou pozvánku na jejich vývěsních tabulích.
Jenom je nám trochu líto, že ze Smederova se s výjimkou jedné návštěvnice nezúčastnil nikdo.
Ale i přesto můžeme říci, že se burza vydařila, návštěvníci byli spokojeni s výběrem zboží i se
symbolickými cenami a akce byla úspěšná.
Děkujeme všem za účast a také všem členkám svazu za výbornou spolupráci.
V dubnovém vydání Našich listů jsme slíbily upřesnění průběhu Dětského dne.
Tak tedy – program započne dne 5. června 2010, tj. v sobotu, od 13.oo hod. na hřišti TJ Úslavan ve Ždírci.
Děti se mohou těšit na řadu zábavných soutěží a her, kde nebudou chybět ani symbolické odměny za výkony
i účast. O další zajímavou akci se postarají členové a členky Sboru dobrovolných hasičů ve Ždírci, když
předvedou návštěvníkům něco ze své práce spolu s hasičskou technikou, kterou si děti budou moci
prohlédnout zblízka.
Občerstvení je zajištěno a odpolední program bude zakončen opékáním špekáčků.
Zveme proto všechny děti i jejich rodiče či prarodiče k hojné účasti.
Za ČSŽ – Marie Kolevová

