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DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ţdírecká hospoda

16.7. - 20.00 hod – SDH Ţdírec – výborová schůze

Parket hřiště TJ Úslavan

17.7. – 20.00 hod - EGES

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

sdruţení PÉLE-MÉLE QUINTET
7.7. – 18.00 – Malá letní scéna – Čert to nemá
nikdy lehké – pohádka pro děti
17.7. – náměstí A.Němejce – Pivní slavnosti,
Němějcova stodola - NEFESTÍK
25.6.–16.7. – Mezinárodní sochařské a řezbářské
sympozium

Kramolín:

Neurazy – letní kino: začátky ve 21.30
2.7. – Ţeny v pokušení, 3.7. – Dešťová víla, 4.7. Mamas & Papas, 5.7. – Souboj Titánů, 7.7. - Škola
ţivota, 9.7. – Podivní, 10.7. – Sex ve městě,
14.7. – I Love You Phillip Morris, 16.7. – Princ z Persie:
Písky času, 17.7. – Doktor od jezera hrochů, 21.7. Exmanţelka za odměnu, 23.7. – Robin Hood, 24.7. Iron Man 2, 28.7. – Špatnej polda, 31.7. – Kouzelná
chůva a Velký třesk

Výstavy:

3.7. – 21.00 – Brutus
4.7. – 11.00 – Festival dechových hudeb

Vlčtejn:

17.7. – 20.00 – SIFON
24.7. – 20.00 – ZVLÁŠTNÝ ŠKOLA

PO, ÚT, ČT, PÁ – 7.00 – 14.00 hodin

2.7. – 19.30 – Malá letní scéna - vokální

Otevírací doba sběrného dvora:
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

NAŠE LISTY - vydává a tiskne Obecní úřad Ždírec - IČO 00257478 http://www.obec-zdirec.cz/ tel.: 724 134 458
Redakční rada : Vlastimil VRÁTNÍK, Darina KASLOVÁ, Bc. Lenka Vrátníková
Registrace pod číslem MK ČR E 12352
E-mail: (obec) info@obec-zdirec.cz (obec - úřední záleţitosti) podatelna@obec-zdirec.cz

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

Svazek 17

číslo 6

ČERVEN 2010

Události měsíce ČERVEN
dotýkající se běţného ţivota obyvatel obcí. S novelou vodního zákona č. 150/2010 Sb. se výrazné
zjednodušení dotkne těch, kteří si zamýšlejí pořídit energetické vrty nebo domovní výrobkové
čistírny odpadních vod. Ohledně vrtů k vyuţívání energetického potenciálu podzemních vod, které
neodebírají nebo nečerpají podzemní vodu, bude nově k těmto povinen pouze souhlas
vodoprávního úřadu [§ 17 odst. 1 písm.g)], nikoliv jiţ povolení k nakládání s vodami [§ 8 odst. 3
písm. e)] a rovněţ stavební povolení vodoprávního úřadu, jelikoţ se nebude jednat o vodní dílo [§
55 odst. 2]. Stavby čistíren odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichţ
podstatnou součástí jsou výrobky označované CE, postačí pouze s určitými náleţitostmi (§15a
odst. 2) ohlásit vodoprávnímu úřadu (§ 15a odst. 1.). V případě, ţe vodoprávní úřad s ohlášením
souhlasí, má se za povolené i vypouštění odpadních vod z takového díla (§ 15a odst. 4) a dále
není nutné měřit objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění (§ 38 odst. 5). Postačí pouze
jednou za dva roky revize prostřednictvím odborně způsobilé osoby a předání jejích výsledků
vodoprávnímu úřadu [§ 59 odst. 1 písm. k)].
Pokud je řešeno zneškodňování odpadních vod jejich akumulací v bezodtokových jímkách
(ţumpách) stává se většinou, ţe ţumpa je dřevěná a dochází k protiprávnímu vypuštění odpadních
vod do vod podzemních. Tomu se snaţí novela předejít a zakotvuje pravomoc vodoprávního úřadu
nebo České inspekce ţivotního prostředí vyţádat si na vlastníkovi ţumpy prokázání zneškodňování
odpadních vod v souladu s právními předpisy (§ 38 odst. 6), tzn. Například jejich vyváţením na
čistírnu odpadních vod, ať uţ samostatně nebo jejich předáním odpovědné osobě.
Zdroj Ministerstvo zemědělství ČR
ČEZ Distribuce, a.s. informuje: V r. 2011 je plánovaná úprava sítě nízkého napětí v Myti
od hlavní cesty na Srby k budově bývalé Fořtovny . Obec je za tímto účelem vyzývána
k přeloţce veřejného osvětlení a rozhlasu. Je potřeba proto na r. 2011 narozpočtovat
peníze na nové kabely, případně světla a pokud bude dotace na rozhlas, můţeme jej
modernizovat po vzoru dalších obcí bezdrátovým systémem s přidáním reproduktorů do
dalších míst.
Ohledně dalších investic je rozhodnuto, jsou i vydaná stavební povolení a čekáme na
peníze. To se týká kanalizace Smederov a Myť. Řeší se vodovod do Ţdírce pod tratí a
jedničkou zůstává stavební zóna s Mateřskou školkou ve Ţdírci nad tratí. V brzké době
má být vydán územní souhlas, na který naváţe stavební projekt. V polovině července
proběhne i jednání na Krajském úřadu o zařazení naší školky do systému dotací.
Vlastimil Vrátník – starosta obce

Předkládáme návrh úprav jízdního řádu pro vlaky ČD, připomínky je moţno podávat do
10.7.2010 na obecní úřad. Červenou barvou jsou vyznačeny změny.
P - Plzeň - odjezd , Ž - Ždírec - příjezd
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- jede pouze v pracovní dny.
25 – jede v sobotu a státem uznané svátky 1 – nejede 27.-31.12.
2 – jede  a a státem uznané svátky, nejede 24.,25.,31.12., 1.1., 24.4., 5.7., 28.10.

Ž - Ždírec - odjezd, P - Plzeň - příjezd

Ž
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- jede pouze v pracovní dny.
3 – jede v , v sobotu, 24.12., 5.7., 28.9., 28.10., 17.11., nejede 25.12., 1.1., 29.10.
4 – nejede 25.12., 1.1.
5 – nejede 27.-31.12.

OZNÁMENÍ
Od 1.7.2010 do 20.7.2010 přijímám objednávky na rané brambory. Od 1.7.2010 do 10.8.2010
přijímám objednávky na obilí. Pytle s sebou. Od 1.9.2010 do 30.9.2010 přijímám objednávky na
brambory k uskladnění.
Stanislav Ungr, Myť 30, tel. 724 079 329
SDH LOUŇOVÁ pořádá v neděli dne 4. července 2010 od 10:00 hodin na místním fotbalovém
hřišti 5. ZÁVOD ZÁPADOČESKÉ HASIČSKÉ LIGY v poţárním útoku muţů i ţen za účasti
druţstev z okresů Plzeň – jih, Plzeň – sever, Plzeň – město, Klatovy, Domaţlice, Rokycany a
Příbram. Jídlo, pití, hudba a sportovní záţitky zajištěny!
Zpráva ČSŢ ve Ţdírci
V sobotu 5. června 2010 uspořádaly Český
svaz ţen a Sbor dobrovolných hasičů ve
Ţdírci "Dětský den".
Nádherný slunečný den nasvědčoval tomu, ţe
by to měl být i den úspěšný, coţ se také
potvrdilo. Na hřišti TJ Úslavan se odpoledne
sešlo přes 50 dětí a kdyţ se k tomu připočte
ještě minimálně stovka dospělých, byla
návštěvnost minulých let vysoko překonána.
Zábavné odpoledne bylo protkáno řadou
soutěţí a her, jako např. hod míčkem na
plechovky nebo na dřevěnou opici, běh s
vajíčkem na lţíci, běh v pytlích popř.
překáţkový slalom na koloběţkách. Za
všechny soutěţe byly samozřejmě rozdávány
malé odměny či pamlsky k všestranné spokojenosti všech dětí.
Poté následovalo vystoupení členek Sboru dobrovolných hasičů, které předvedly cvičný útok s
vodou. Dále hasiči předvedli dětem technické vybavení sboru a učili je, jak se stříká s proudnicí na
plechovky za aktivní účasti mnohých malých "hasičů", za coţ byly děti téţ odměňovány od
samotných členů sboru.
Dalším zajímavým zpestřením bylo vystoupení několika příslušníků Policie ČR - okresních
psovodů - s ukázkou výcviku sluţebních psů. Výcviku se zúčastnili dva dospělí psi a jedno štěně

spolu se svými "páníčky". Vystoupení se všem líbilo a děti byly nadšené, zvláště kdyţ si mohly
pohladit štěně.
Zlatým hřebem programu byla akce hasičského sboru z Koterova, který přijel, aby udělal dětem
překvapení v podobě nastříkané kupy pěny. Děti neváhaly a vrhly se do pěny, aby na nich
nezůstala ani nit suchá - nadšení nebralo
konce.
Na závěr odpoledne rozdělali ţdíreční hasiči
táborák a pak uţ všichni svorně opékali
špekáčky.
ČSŢ děkuje touto cestou všem zúčastněným,
zejména pak hostům z Policie ČR a hasičům z
Koterova za jejich aktivní zpestření programu.
Poděkování patří také obsluhujícím v bufetu,

které se celé odpoledne staraly, aby nikdo
netrpěl ţízní. Děkujeme téţ paní Petře
Šmídové za sponzorský dar v podobě
velikého tácu plného drobného pečiva a
zákusků. V neposlední řadě děkujeme i
vedení TJ Úslavan za moţnost uspořádání
Dětského dne na hřišti a zvláště hasičům ze
Ţdírce za kompletní a vynikající spolupráci.
Jsme rádi, ţe se akce vydařila, děkujeme
všem za účast a zveme je na další akce
pořádané ČSŢ.
Za ČSŢ - Marie Kolevová

SDH Smederov
Smederovští hasiči měli dne 5.-6.6.2010 výjezdní
zasedání v rekreačním zařízení Hracholusky. Počasí
se vydařilo a došlo i na koupání. Pro velkou
spokojenost všech účastníků bychom chtěli tuto akci
na podzim zopakovat.
Šárka Synáčová

ţe na nich nebylo suchého místa.

Dne
27.6.20
10
se
konala u
Smederovské hasičárny akce pro děti k ukončení
školního roku pořádaná SDH Smederov. Akce se
velice vydařila a to zejména díky pěknému počasí a
perfektní přípravě členů SDH Smederov a členů
klubu při SDH Smederov. Velký dík patří také všem
sponzorům, kteří akci sponzorsky podpořili. Při této
akci došlo k prověření hasičské techniky, kdy tuto
řádně prověřili nejmladší účastníci a to tak důkladně
Za všechny pořádající členy Synáč Radek

Český rybářský svaz
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz
Rybáři informují
Aţ letos přiletí kormoráni na svá zimoviště v Plzeňském kraji, čeká je přivítání s vůní
střelného prachu, tak začínal článek v deníku, který informoval o jednání krajských
úředníků o povolení odstřelu kormoránů. Dle tohoto článku by se zdálo, ţe je u nás
s kormorány konec a rybáři budou mít klid. Tak jednoznačné to ovšem zdaleka není.
Jednání krajského úřadu o udělení výjimky o regulovaném odstřelu proběhlo 22.6. na
popud Západočeského územního svazu rybářů. Na tomto jednání nás zastupoval p.
M.Řeřicha a dle jeho informací zdaleka není rozhodnuto, neboť ochránci přírody
v zastoupení p. Makoněm vyvinuli a vyvíjejí značný tlak proti udělení výjimky. Škody,
které vznikají rybářům je nezajímají. O konkrétní podobě vyhlášky rozhodne Krajský
úřad v Plzni do měsíce.
Z činnosti naší MO je potřeba
zmínit alespoň dvě zásadní
věci. Probíhá nekonečný boj
s kosením vegetace kolem
vodních ploch a vypadá to, ţe i
zde budeme muset posílit
technikou. Druhou zásadní věcí
bylo provedení opravy výdřevy
a kompletní vyčištění Urbanovi
jezu od nánosů a naplavenin.
Jez tak daleko lépe bude plnit
svoji funkci a podstatně se tak
zlepší přítok vody do náhonu
rybníka
Huťský.
Opravu
perfektně provedli někteří členové výboru naší MO, celou akci opět připravil a zajistil
br. ref. Zdeněk Mašek. Všem za odvedenou práci patří dík.
Petrův zdar.
M.Krňoul, jednatel MO ČRS Ţdírec

Zprávy z TJ Úslavan Ždírec
Váţení sportovní přátelé!
V měsíci červnu se v naší organizaci událo několik zásadních věcí. Na členské schůzi
konané 20.6.2010 ve Ţdírecké hospodě se vzdal funkce předsedy pan Václav Řeţábek a
novým předsedou TJ byl zvolen pan Jan Havel. Touto cestou bych chtěl panu
Řeţábkovi poděkovat za odvedenou práci v čele TJ, které věnoval mnoho volného času
po dvanáct let. Dále se řešilo opětovné přihlášení soutěţe házenkářů. Po bouřlivé
diskusi bylo rozhodnutí odloţeno na 28.6.2010, aţ po zjištění počtu hráčů, kteří by měli
zájem hrát. Nakonec po doplnění kádru hráči dorostu, byla oblastní soutěţ opět
přihlášena. Nezbývá neţ doufat, ţe chlapce hra bude bavit a nezanikne tak ţdírecká
tradice.
Naše
druţstvo
nohejbalistů dokončilo
jarní část soutěţe s 5-ti
výhrami, 1 remízou a 6-ti
prohrami. Momentálně
jsou šestí z třinácti, ale
ostatní
celky
ještě
odehrají
dvě
kola.
11.7.2010 se rozhodne,
zda podzimní část budou
hrát s první sedmičkou
nebo o 8. aţ 13. místo.
Informace o tom můţete
nalézt na internetových
stránkách www.nczdirec.estranky.cz. 26.6.2010 jsme uspořádali taneční zábavu
s hudební skupinou Víla Análka. Akce se vydařila, zúčastnilo se 95 lidí. Všem, kteří se
na organizaci podíleli chci poděkovat a těším se na další spolupráci 17.7.2010, kdy
budeme dopoledne pořádat nohejbalový turnaj a večer taneční zábavu se skupinou
EGES.
Všechny srdečně zve TJ Úslavan Ţdírec.
Jan Havel

