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Svatba – dne 8.8.2010
uzavřeli manţelství
nevěsta Petra Lešková, Smederov
a ţenich Pavel Řeţábek, Ţdírec.
Přejeme tomuto páru hodně štěstí
na společné cestě životem!

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ţdírecká hospoda

Klub hasičů Smederov

17.9. – 19.00 hod – Rybáři – Výborová schůze
24.9. - 19.00 hod – SDH Ţdírec – výbor
25.9. - 20.00 hod – Posvícenská zábava s tombolou – pořádá Myslivecké
sdruţení Chejlava Ţdírec o.s.
25.9. – 19.00 hod – Posvícenská zábava

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI

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

Výstavy:

3.4.- 5.9. – výstava Spaní na čtyřech kolech – historické
kočárky ze sbírky Miloslavy Šormové
Do 5.9. – Kouzelný svět Šumavy, Trosky bombardéru
B24 Liberator – Dubeč 1944
Do 31.12. – Zámek a park Hradiště –stavebně-historický
vývoj
16.9. – 31.12. – Vlkov – Babiny, neolitické výšinné sídliště
Muzeum otevřeno : úterý – neděle 10.00 – 17.00 hodin

Nepomuk

11.9. – 19.00 – TUBLATANKA – megakoncert,
hosté: Arakain, Metallica Revival, Hamr, Black Hill
28.9. – 19.00 –hotel U Zeleného stromu - Divoké
kočky – show ostravské travesti skupiny

Lidový dům
1.9. – 15.30 – Slavnostní otevření nově zrekonstruovaného
Lidového domu a knihovny – Plzeňský malý lidový soubor
2.9. – 20.9. – Výstava fotografií Václava Michálka
11.-12.9. – náměstí – 1. blovická pouť
15.9. – 18.00 – zámek Hradiště – 18. Haydnovy hudební
slavnosti – účinkují Petr Wagner a Jan Krejča

PO, ÚT, ČT, PÁ – 7.00 – 14.00 hodin

Otevírací doba sběrného dvora:
ST – 7.00 – 17.00 hodin

SO – 8.00 – 12.00 hodin

Důleţitá telefonní čísla:
Policie: 158
Hasiči: 150
Záchranná sluţba: 155

Policie Blovice: 371 522 008
Velitel SDH Miroslav Synáč st.: 728 957 917
Záchranná sluţba Vlčice: 371 523 255, 377 672 111
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Měsíčník pro čtenáře obcí
Ţdírec - Myť , Ţďár , Smederov a Louňová .

Svazek 17

číslo 8

SRPEN 2010

Události měsíce SRPEN
Konec prázdnin a co dále
Většina dětí školou povinných by asi ráda měla nějaký ten den či týden prázdnin navíc a dovolené
nebo volna by také mohlo být více. Zatím toto nikdo neodhlasoval a tak po konci volna plánujeme
zpestřit všední dny trochou zábavy dne 18.září, kdy jsou do naší obce pozváni zástupci obcí, které
nám nabídli spolupráci právě v kultuře. Přijedou zastupitelé obce Hoštice u Volyně, známá
to vesnice z filmu Slunce, seno, jahody a dalších oblíbených dílů a dále hosté z Bavorska z obce
Schmidgadenu, kde provozují Hoštickou hospodu. Hoštice mají i svojí bigbeatovou kapelu, která
slíbila účast. Dále se zúčastní taneční soubor děvčat z Přešticka, které vystupují s programem
od orientálních tanců aţ po divadelní. Jednáme o jiném termínu vystoupení chrámového sboru
z Plzně, který připomíná film Sestra v akci. 18.září začínáme v 15 hod. ve Ţdírecké hospodě.
Zájem o naší obec není náhodný ani v dalších oblastech. Léta příprav se také zúročuje v zájmu
přespolních postavit si u nás dům.
Zájemce máme jiţ o všechny obecní parcely nad konzumem směrem k hornímu Ţdírci.
Zájemci reagovali nejen na naši internetovou nabídku. Poděkování patří paní Michaele Michálkové,
která nám pomohla se zájmem kupců a přivedla je na obecní úřad. Další poděkování patří panu
Jiřímu Šmídovi za poskytnutí svojí zahrady společnosti ČEZ pro uloţení elektrorozvodů do nové
stavební lokality. Takový zájem obyvatel naší obce, významně pomáhá rozvoji obce. Dalším
nejnovějším příkladem můţe být spolupráce obce se ţďárskými hasiči na opravě klubovny ve
Ţďáru, bývalého obecního úřadu či občanského výboru, která se začne realizovat.
Ve Ţďáru se dále zabýváme úpravou hřbitovní zdi na novější části. Uvnitř byly provedeny dva
barevné pokusy o optické vylepšení vnitřního prostoru. Nyní je na zastupitelích obce jak se úprava
provede i s výsadbou stromu či stromů. Musíme to připravit jiţ nyní, aby byla moţnost ţádat
o dotaci pro tuto akci.
Mateřská školka pokračuje tvorbou stavebního projektu, ale ještě dříve neţ zde bude samotná
budova, budou v prostoru zahrady instalovány herní prvky pro naše nejmenší.
Dotace na pět herních prvků od Plzeňského kraje přes mikroregion Úslava předběhla samotnou
dotaci na stavbu školky, která se dá řešit aţ po získání stavebního povolení.
Měli jsme také ţádost na dotaci výsadby zeleně u parkoviště školky, to však zatím nevyšlo
a budeme zkoušet uspět z jiných zdrojů.

Veřejné jednání zastupitelů obce se bude konat v pátek
10. září. 2010 v Klubu hasičů Smederov od 19.30 hod.

Vše co jsme udělali jsme si nechali ohodnotit od komise Soutěţe Vesnice r. 2010.
I kdyţ jsme nezískali pro obec, ţádnou hlavní ani vedlejší cenu oproti minulosti, jiţ sama účast je
příleţitostí setkat se s lidmi, kteří se věnují rozvoji malých obcí. Komise měla následující sloţení:
Předseda: Josef Janeček - starosta obce Mrákov; Místopředseda: Petr Uher - starosta městyse Zvíkovec
Tajemník: Jiří Mäntl - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Členové: MUDr. Tamara Salcmanová – místostarostka obce Hradec; Mgr. Karel Found - Národní
památkový ústav, ÚOP v Plzni, zástupce Ministerstva Kultury ČR; Ing.Ladislav Walter, ředitel AZV
Domaţlice, zástupce Ministerstva Zemědělství ČR; Marie Halířová - Městská knihovna Klatovy, zástupce
Svazu knihovníků a informačních pracovníků; Ing. Irena Tolarová - Společnost pro zahradní a krajinářskou
tvorbu, zástupce Ministerstva Ţivotního Prostředí ČR; Ing. Alena Svobodová - Krajský úřad Plzeňského
kraje, zástupce PK
V rámci soutěţe hodnotitelská komise posuzovala následující okruhy:
1. Koncepční dokumenty 2. Společenský ţivot 3. Aktivity občanů 4. Podnikání 5. Péče o stavební fond a
obraz vesnice 6.Občanská vybavenost, inţenýrské sítě, úspory energií 7. Péče o veřejná prostranství,
přírodní prvky a zeleň v obci 8. Péče o krajinu 9. Připravované záměry 10. Informační technologie obce
Na propagační plakát o naší obci si komise vybrala parčík v dolní Myti , okrasnou zeleň u Ţdírecké
hospody, kapličku nad Ţďárem, kostel ve Ţďáru a cyklozastávku ve Smederově.
Poprvé byl tento ročník soutěţe také příleţitostí pro stavby. Spolek pro obnovu venkova odměnil Zvláštní
cenou Zlatá cihla obnovu šlechtického venkovského sídla v Kolinci a obci Chanovice patří Zlatá cihla za
zdařilou novostavbu rozhledny. Řekl bych, ţe ani tady nejsme do budoucna bez šance. Pokud chcete
vidět vítěznou obec v Plzeňském kraji, jeďte do Kolovče na Domaţlicku.
Ve dnech 15. a 16. října 2010 proběhne hodnocení současné práce a záruk do budoucna v dalších
komunálních volbách. Jiţ dnes můţeme sdělit, ţe o 9 míst v zastupitelstvu se uchází 18 kandidátů,
tedy 2 kandidátky po 9 kandidátech.
Vlastimil Vrátník, starosta obce Ţdírec

Český rybářský svaz
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz
Rybáři informují
Jak uţ jsme vás dříve informovali o kauze kormoráni, Krajský úřad v Plzni rozhodl o udělení
výjimky povolení regulovaného odstřelu tohoto predátora. Výbor MO a hospodáři tuto informaci
vzali na vědomí, podzimní tah ukáţe zda i u nás bude potřeba takto progresivně zasáhnout.
Dále hospodář p.Baláţ informoval o provedení kontrolních odlovů na našich chovných rybnících,
ryby jsou zatím v dobrém stavu a vykazují přírůstky, které slibují skvělé výsledky při podzimních
výlovech.
Dále výbor projednal stíţnosti našich členů na vědomé poškozování říčního toku v Myti pod lávkou
dvěma jezdci na terénních čtyřkolkách. Tito jezdci si zde vybíjejí svůj adrenalin a řeku si zřejmě
pletou s mycí rampou. Výbor toto jednání jednoznačně odsoudil, věc bude prozatím řešena
domluvou předsedy MO. Pokud se tato snaha o vyřešení domluvou mine účinkem, bude celá
záleţitost předána orgánům činným v trestním řízení.
Petrův zdar.
M.Krňoul, jednatel MO ČRS Ţdírec
SDH Smederov pořádá posvícenskou zábavu dne 25.9.2010 od 19.00 hodin v místní hasičské klubovně.
K tanci a poslechu hraje ţivá hudba.
Objednávka brambor termín 1.-30.9.2010
Brambory krmné a na uskladnění. Pytle na brambory doneste s sebou. Děkuji.
Stanislav Ungr, Ţdírec – Myť 30, mobil 724 079 329

OZNÁMENÍ
Oznamujeme, ţe od 8.9.2010 je změna sídla ÚP Plzeň – jih, státní sociální podpory, z adresy
Americká 8/39, 304 80 Plzeň na adresu Klatovská 200e, 320 84 Plzeň 20, pošt. přihr. 34.
Oznamuje všem klientům, ţe v době od 2.9. do 7.9.2010 bude pracoviště Americká 39, Plzeň, uzavřeno
z důvodu stěhování.
Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2010 se uskuteční od 21. do 23.10.2010 v Domě
kultury Inwest-K v Plzni. Zveme občany na 6. ročník této významné události v cestovním ruchu, kde má
kaţdý účastník moţnost získat informace o novinkách pro turisty, nasbírat si různé propagační materiály,
předměty a mapy, zhlédnout zajímavý program, ochutnat místní produkty, zúčastnit se soutěţí o zajímavé
ceny a načerpat inspiraci pro svou dovolenou nebo výlet.

TJ ÚSLAVAN ŢDÍREC
Váţení sportovní přátelé.
TJ Úslavan Ţdírec opět po dvou měsících zahájil podzimní sezónu v národní házené. Na jaře jsme
museli pro nedostatek hráčů předčasně ukončit svoji činnost. V sezóně 2009-2010 nebudeme tedy
hodnoceni pro odstoupení ze soutěţe.
Podařilo se nám ale zkombinovat bývalé ţáky s tím zbytkem druţstva co nám po jarní části soutěţe
zbyl a dát dohromady druţstvo nové.
Na podzim začínáme nejniţší soutěţ Oblastního přeboru 1.třídy národní házené.
Do Blovic odešli: Jiří Synáč, Petr Počátecký, Václav Šmíd, Richard Sluka.
Do Nezvěstic: Petr Synáč, Ruda Vaník.
Do Plzně-Újezda: Pavel Počátecký.
Za Ţdírec hrají :
Branka Jakub Fiala, Franta Fiala
Obrana Jarda Nygrýn, Míra Krňoul, Pavel Zrno, Míra Synáč, Ondřej Stehlík.
Útok Míra Dolák, Láďa Vrátník, Martin Řeţábek, Lukáš Synáč, Zikmund Pospiszil,
Petr Šlajs, Karel Kovář.
Jsem rád, ţe zase hrajeme a házená ve Ţdírci pokračuje. Doufám, ţe fanoušci budou k výkonům
muţstva tolerantní.
Vedoucí muţstva - Václav Řeţábek
Výsledky:
1. kolo
2. kolo

Chudenice
Ţdírec

-

Ţdírec
Nezvěstice C

15 : 17 (9:8)
21:19 (13:13)

V NEDĚLI 5.9.2010 V 16.00 HODIN VÁS ZVEME NA UTKÁNÍ ŢDÍREC - BLOVICE B
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!!!
Další zápasy na domácí půdě:
18.9.2010 – Ţdírec – Litohlavy B od 16.00 hodin
25.9.2010 – Turnaj starých gard muţů Ţdírec od 12.30 hodin
26.9.2010 – Ţdírec – Ţerovice od 16.00 hodin
NOHEJBAL:
Naši nohejbalisté měli začít podzimní část soutěţe na hřišti Roupova B v pátek 27.8.2010. Jelikoţ se
soupeř nesešel, vyhrálo naše druţstvo 6:0 kontumačně. Další utkání sehrají v pátek 3.9.2010 od
17:00 hodin na vlastním hřišti. Soupeřem budou Letiny.

