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Vážení spoluobčané,
konec školního roku byl ve znamení aprílového počasí, které přinášelo veškeré rozmary počasí od
nízkých nočních teplot, bouřky, přívalové deště až k letním teplotám. Začalo nám astronomické léto,
tak se snad počasí umoudří a léto si užijeme, jak má být. V uplynulém období se v naší obci
uskutečnily dvě velké akce, a to Dětský den, který se konal v sobotu 7. června tradičně v areálu
Tělovýchovné jednoty Úslavan Ždírec. Této akce se zúčastnilo kolem 80 dětí a 150 dospělých.
Velká návštěvnost byla ovlivněna dobrým počasím, ale děti hlavně přilákala řada soutěží a
překvapení, které pro ně pořadatelé připravili. Letošní oslava byla zpestřena ukázkou výcviku psů,
kterou zajistila paní Mgr. Jánská se svými pejsky a žáky kurzů, které pořádá na Smederově. Další
novinkou byla jízda na ponících, kterou zajistil pan Harry van Ruiten rovněž ze Smederova, kde
poníky chová se svojí manželkou MUDr. Gábinou van Ruiten Hajnovou. Největší zájem na závěr
odpoledne opět vzbudilo koupání v pěně, které si všechny děti dostatečně užily. Všechny velmi
potěšil zájem dětí, jejich znalosti a dovednosti, které projevily při jednotlivých soutěžích. Proto se
takové akce dělají. Musím velmi poděkovat všem pořadatelům za přípravu a organizaci oslavy
dětského dne. Nebudu jednotlivé aktéry vyjmenovávat, mohl bych na někoho zapomenout, ale
musím poděkovat hlavně členům Tělovýchovné jednoty Úslavan Ždírec, Sboru dobrovolných hasičů
Ždírec a Žďár, požárnímu družstvu hasiček, které se představily při ukázce požárního útoku
v nových uniformách a moc jim to slušelo. Dále
členům Mysliveckého sdružení Chejlava, Místní
organizace Českého rybářského svazu, ženám
z Českého svazu žen, zaměstnancům Společnosti
Alimex a.s. Nezvěstice, zaměstnancům obecního
úřadu a všem ostatním občanů, kteří pomohli
s organizací akce. Poděkování také patří paní Mgr.
Jánské s manželem a jejím žákům z výcvikového
střediska a panu Harrymu van Ruiten s manželkou,
kteří nám ještě na oslavu zapůjčili jeden ze stanů,
který chránil návštěvníky před urputným sluncem.
Další velkou akcí v sobotu 21. června byla Okrsková
hasičská soutěž, kterou pořádal SDH Žďár ve
spolupráci s SDH Ždírec. S přípravou soutěže nám opět pomohli zaměstnanci Společnosti Alimex
a.s. Nezvěstice a zaměstnanci obecního úřadu. Akce byla velmi úspěšná. Poslední červnový den
jsme zaznamenali dvě zprávy, jednu dobrou a jednu, kterou nemůžeme mezi dobré zařadit. Dobrá
zpráva je, že pracovníci firmy KLAUS Timber a.s. dokončili I. etapu „Přístavby a stavební úpravy
hasičské zbrojnice ve Ždírci“, která spočívala ve vybudování hrubé stavby přístavby a opravy části
staré budovy hasičské zbrojnice, na kterou získala naše obec dotaci od Plzeňského kraje z dotačního
titulu „Dotace na havarijní stavy a naléhavé potřeby v roce 2013“ ve výši 300.000,- Kč. Je asi
předčasné, hodnotit celou stavbu hasičské zbrojnice, ale myslíme si, že vybraná firma přistupuje
k výstavbě a opravě velmi zodpovědně, což je na hrubé stavbě určitě vidět viz. foto (další foto na
Internetových stránkách obce - FOTOGALERIE OBCE). Termín dokončení II. etapy byl stanoven
na 30.9.2014 a podle všech předpokladů, bude dodržen.
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
11. července 2014 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

Druhou zprávou posledního červnového dne bylo ukončení činnosti dětského hlídacího centra, které
mělo sídlo v obecním bytě nad Ždíreckou hospodou. Důvodem uzavření centra je nedostatek dětí,
které by mohly centrum navštěvovat. Z převážné většiny dětí, které do centra docházely, jsou
předškoláci, kteří od září nastoupí do mateřských škol na předškolní výchovu, kterou nemůže hlídací
centrum zajistit. Možnost otevření hlídacího centra v naší obci nadále trvá, je to pouze závislé na
počtu dětí, jejichž rodiče by měli o služby hlídacího centra zájem. Obec je ochotna i nadále
podporovat činnost centra, které nám pomohlo po dobu dvou let řešit otázku umístění dětí do
předškolního zařízení. Chtěl bych touto cestou poděkovat paní Monice Mrázové z Blovic, která
hlídací centrum v naší obci ve spolupráci s obecním úřadem zavedla a sama provozovala.
V uplynulém období také pokračovala práce na územním plánu, která úspěšně postoupila do další
etapy, kterou je „Společné jednání o návrhu územního plánu Ždírec“. Oznámení o společném
jednání je vyvěšeno na úřední desce obce a na elektronické úřední desce obce (http://www.obeczdirec.cz/obecni-urad/uredni-deska/oznameni-spolecneho-jednani-o-navrhu-uzemniho-planu-zdirec477.html?kshowback=3). Obsahuje mimo jiné výzvu, že může každý do 30 dnů ode dne doručení
oznámení uplatnit u pořizovatele písemnou připomínku. Dále je možné po tuto dobu nahlížet do
návrhu územního plánu – kompletní dokumentace, na MěÚ Blovice, odbor stavební a dopravní,
zejména v úřední dny pondělí a středa od 7.00 hodin do 11.00 hodin a od 12.00 hodin do 17.00
hodin a na oficiálních stránkách města Blovice: http://www.blovice-mesto.cz/mestsky-urad/odborya-oddeleni/stavebni-odbor/zpravy-z-oddeleni-stavebniho/. Nadále pokračuje i práce na cestě u
dětského hřiště, kde v současné době probíhá osazování obrubníků u cesty a chodníku. Vybraná
firma připravuje výměnu poškozené kanalizace pod cestou na Smederově ve směru od návsi
k Rybárně. V rámci přípravy na výměnu je potřebné vytýčit trasu stávající kanalizace, aby byla při
opravě zajištěna průjezdnost silnice. Také zjišťujeme, zda by nebylo možné na opravu kanalizace a
cesty získat dotaci, kterou v současné době vyhlásil Plzeňský kraj z Fondu solidarity EU.
V minulých dnech nám přišla zpráva o stavu dotace „Potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů
v roce 2014“, o kterou jsme žádali na jaře letošního roku. Dotace byla schválena a bude nám
poskytnuta, sice v nižší částce, než jsme předpokládali, ale každá koruna je dobrá. Z rozpočtu
Plzeňského kraje nám bude poskytnuta dotace ve výši 8.044,- Kč. Za získané peníze můžeme
nakoupit nové hadice, které jednotka potřebuje pro svoji činnost. O dotaci na měřič rychlosti na
Krajském úřadu ještě rozhodnuto nebylo. Dle posledních informací se bude o schválení dotace
rozhodovat v polovině července letošního roku. Konec měsíce června také odstartoval přípravy na
komunální volby, které se budou konat ve dnech 10. - 11. října 2014. Příprava voleb se přenese již
také na veřejné zasedání zastupitelů obce, které se bude konat ve Ždírecké hospodě v pátek
11. července 2014 od 19,30 hodin, kde se bude mimo jiné rozhodovat o počtu členů příštího
zastupitelstva obce. Kdo bude mít zájem, může se zúčastnit diskuse, probírat se budou jistě i jiná
témata. Jste na veřejné zasedání srdečně zváni.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce
Slovo opozice
Jakmile vyjde článek opozice je na něj v Našich Listech reagováno způsobem jako by
opozice nesouhlasila s veškerým děním v obci . Je na opozici , aby porovnávala možnosti
rozvoje obce , buď neveřejnými prohlášeními , nebo tiskovými jako činím já . O čem
zastupitelé jednají se formuluje do usnesení zastupitelstva a bylo by pro čtenáře Našich Listů
zajímavé , kdyby se do obecních novin , dostala i diskuse ze zápisu , který se pořizuje při
veřejných jednáních a z toho by bylo patrné co kdo navrhoval . Opozice nepracuje jen do
novin ,ale i do zápisu jehož obsah zná málokdo .Potom se může stát , že čtenář nezná
všechny souvislosti . Např. ve Smederově se má měnit část kanalizace za novou. Můj návrh ,
aby byl na toto dílo využitý projekt Ing. Jíchy , byl sice vyslechnut , ale zda se realizuje jsem
se již nedozvěděl . Jedná se o velice kvalitní projekt použitelný i v dnešní době, který byl tvořen
Ing. Jíchou delší dobu , protože byl několikrát konzultován se zastupiteli obce . Své si k tomu
řekli i místní obyvatelé . Jeho potřeba vznikla po přívalových deštích v r. 2003 a komplexně

řeší celý Smederov , včetně modernizace hasičské nádrže . Pokud zůstane tento projekt
v šuplíku , nejedná se jen o papír , ale i o vložené prostředky a čas do tohoto projektu .
Můžeme si toto dovolit ? Četl jsem , že Obecní úřad pracuje dle podmínek , které má . Tak
tady ty podmínky má i když to dělal někdo jiný . Na počátku práce nového zastupitelstva po
volbách v r. 2010 bylo uvedeno v prosinci , že na kontě obce je nula . Přitom hospodaření
obce skončilo za r. 2010 přebytkem 1.482.700,- Kč a to dle údajů Ministerstva financí ČR .
Když už jsme u podmínek pro práci , náš Obecní úřad může podávat žádosti o dotace ,
stejně jako již minule zmiňovaná o něco menší obec Prádlo , ale i o něco málo větší obec
Letiny , kde se řeší desetimiliónové částky. I obec Letiny buduje kanalizaci s Centrální
čistírnou odpadních vod . Pokud není ochota jednat s opozicí , může náš Obecní úřad navázat
spolupráci s těmito obcemi . Protože je to poslední příspěvek v tomto roce do Našich Listů ,
rád bych , aby redakce barevně nezvýrazňovala určité pasáže tohoto článku , jako se tak stalo
naposledy . Můj originál příspěvku vypadal jinak . Do voleb se opozice soustředí na diskusi
mimo Naše Listy a po volbách má mít Obecní úřad čas se realizovat .
Vlastimil Vrátník zastupitel obce Ždírec
Odpověď na „Slovo opozice“.
Vážení spoluobčané, tak ještě jednou a jak slibuje „opozice“, doufám, že naposled. Ještě se v úvodu
odpovědi vrátím k minulému tématu. Trochu mne uniklo, že ve vysvětlení pojmu „opozice“ je
uvedeno, že se opozice nepodílí na vládě. To snad nemůže nikdo myslet vážně, že je zvolen do
zastupitelstva malé obce a nechce se podílet na vládě. Není to pravda ani v naší obci, kdy se všichni
zastupitelé ve spolupráci s občany, na vládě podílejí. Nepodílet se na vládě si může dovolit pouze
politická strana někde ve vládě, která má většinu a nepřihlíží k názorům ostatních, to se snad v naší
obci neděje, nikdy nedělo a snad dít nebude. Jak by to bylo dál, po podzimních volbách bez ohledu
na to, kdo bude mít většinu a kdo bude „vládnout“. To zase ti co „prohrají“ budou dělat „opozici“, to
by bylo snadné. Komu takový postoj pomůže?! Někomu, kdo se chce někam dostat?! Co bude dál,
budeme rozdělovat naše občany na dva tábory? V novém článku „Slovo opozice“ se volá po
zveřejnění diskuse, že by to bylo zajímavé. Zveřejnění brání zákon o ochraně osobních údajů, to jistě
pisatel velmi dobře zná. Pokud se někdo chce zapojit do diskuse a zjistit zajímavé informace, má
možnost přijít na veřejné zasedání. Pokud jsme u vysvětlování pojmů, tak si myslím, aniž bych
použil „odbornou literaturu“ z Wikipedie, že diskuse je od toho, aby si lidé vyměňovali své názory a
zaujali nějaké stanovisko, což při čtení diskuse „pro zajímavost“ není dost dobře možné. Při diskusi
je také podle mého názoru důležité, jakou v tom hrají úlohu třeba emoce, za jakých okolností byl
jednotlivý diskusní příspěvek přednesen, jak diskuse pokračovala a k jakému závěru se dospělo.
Opět je ve „Slově opozice“ zmiňován projekt nové kanalizace na Smederově v době, kdy byla na
posledním veřejném zasedání jednomyslně odhlasována všemi zastupiteli obce oprava havarijního
stavu stávající kanalizace. Projekt nové kanalizace zmiňovaný ve „Slově opozice“ byl zpracován již
v roce 2002 a neobsahoval rekonstrukci hasičské nádrže, jak je pisatelem mylně uvedeno v článku.
Po povodních v roce 2002 byly na takové projekty vypsány dotace, přesto nebyl projekt zrealizován.
Proč? Pisatel má pravdu v tom, že projekt zůstal v šuplíku. Dalším oblíbeným tématem pisatele je
situace, kterou jsem popisoval po převzetí funkce starosty obce, kdy jsem v lednovém čísle r. 2011
napsal cit.: „Nové zastupitelstvo obce začínalo v prosinci loňského roku s nulovým zůstatkem na
bankovním účtu a dluhem 800.000,- Kč, který budeme splácet do roku 2012. Obec nemá ani jiné
naspořené prostředky, ..........“ (dále Naše listy Leden 2011). V únorovém čísle Našich listů 2011
jsem svoje tvrzení vysvětlil, probíhala okolo této části i diskuse a beru to za uzavřenou věc. Pokud je
někde na stránkách Ministerstva financí uvedeno, že hospodaření obce skončilo s přebytkem
1.482.700,- Kč, tak to si pisatel jen špatně vyložil. Při jeho znalosti z výkonu funkce starosty
budeme předpokládat, že v tom není úmysl, neboť výše uvedená částka není finančním přebytkem
obce na konci roku, ale porovnání finančního toku v průběhu uplynulého roku. Pravdivost mého
tvrzení je možné si ověřit na našich Internetových stránkách, kde pravidelně zveřejňujeme, jak jsme

se zavázali před volbami, jak naše obec hospodaří. Také můžeme předložit výpis z bankovního účtu
obce k 31.12.2010. Na Internetových stránkách obce je možné dohledat veškeré informace o
hospodaření obce od listopadu r. 2010, což v minulosti nebylo. Je zde zveřejněn rozpočet obce,
rozpočtový výhled, všechny změny rozpočtu a rozbory hospodaření obce za jednotlivé měsíce za
celé období. Uvedené údaje jsou pravidelně zveřejňované na veřejných zasedáních zastupitelů obce
a po přednesení rozboru hospodaření vždy přítomné občany informuji o možnosti nahlédnutí do
pokladny, že zde žádné peníze nechybí, a do účetnictví, že nic neskrýváme. Moje poznámka
v Našich listech Leden 2011 o nule na účtu se netýkala konce roku 2010, kam skutečně na konci
měsíce nějaké peníze od státu přišly, ale poloviny měsíce, kdy nebylo na výplaty pro zaměstnance.
Tím bych to uzavřel. Pokud se dále budeme bavit o finančních možnostech obce, tak sice nerad, ale
trochu matematiky do článku vložím. Kalkulačku si brát nemusíte. Koncem roku 2010 byly skutečně
připraveny projekty za několik milionů korun. Proti tomu nelze nic namítat. Dotace předpokládají
připravenost v podobě vypracovaných projektů. Jen je skutečně potřeba připravit projekty podle
možností obce, neboť řadu projektů je potřebné předfinancovat. Projekty v obci byly cca tak za
37 mil. korun. Jen ty větší (cena díla v r. 2010): Multifunkční dům – 26 mil., kanalizace, vodovod a
komunikace ve Ždírci u dětského hřiště – 3 mil., prodloužení kanalizace v Myti – 1 mil, prodloužení
vodovodu pod trať ve Ždírci – 1 mil., mateřská škola – 3 mil., kanalizace Smederov - 3 mil.
Koncem roku 2010 obec splácela úvěr, který si vzala na výstavbu cesty v Myti. Koncem roku nebyla
ještě splacena částka 800.000,- Kč. Pro celkový pohled na finanční situaci ještě uvádím, a zde
můžeme uplatnit svoji schopnost znalosti počtů, že existuje finanční analýza obce Ždírec ze dne
3. srpna 2010, kterou zpracoval analytik České spořitelny a které předcházela žádost obce ohledně
možnosti čerpání úvěru ve výši 12 mil. Kč na dofinancování vlastních zdrojů na multifunkční dům.
Závěr celé analýzy je jednoznačný cit.: „Z těchto údajů vyplývá, že provozní přebytek obce Ždírec je
600 tis. Kč. Z této částky jsou kromě běžných investičních nákladů obce hrazeny splátky jistiny
úvěru, což je letos a v příštím rok 600 tis. Kč/rok. Od roku 2013 je volných cca 0,5 mil. Kč ročně na
splácení nového úvěru. Tím bychom však zcela odčerpali prostředky na další investice v obci.
Maximální možná výše úvěru pro obec Ždírec je na hranici 3 – 4 mil. Kč se splatností 10 let. Úvěr
ve výši 12 mil. Kč, který by byl nutný na dofinancování vlastních zdrojů na multifunkční dům, není
návratný.“. Pro dokreslení nastalé situace ještě dodávám, že obci hrozila na začátku měsíce prosince
2010 vysoká pokuta za neoprávněný odběr podzemní vody pro místní vodovod, neboť dne
31.3.2010 skončila platnost povolení odběru vody a nebyla prodloužena. Za tento neoprávněný
odběr hrozila pokuta ve výši 70,- Kč za m3 vody, což by byla dost vysoká částka, pokud bylo za celý
rok 2010 odebráno 16.413 m3. Abych byl objektivní, tak by se počítala jen odebraná voda v době,
kdy nebylo platné povolení. Uložení pokuty jsme odvrátili tím, že jsme v rekordní době zažádali
příslušné orgány o povolení, všechny zainteresované orgány jsem osobně navštívil a požádal o
urychlené vyjádření k odběru. Při vyřizování této záležitosti jsem byl velice potěšen přístupem
úředníků, kteří nám vyšli vstříc a povolení jsme obdrželi bez uložení pokuty i s ohledem na náš
přístup k řešení problému. Netvrdím, že se opomenutí nemůže stát, ale …… Ještě musím zareagovat
na dvě zásadní věci v článku, kde se píše „Pokud není ochota jednat s opozicí, ......“. Při jednání
zastupitelů obce se nerozdělujeme na „opozici“ a „vládní stranu“, nikdy jsem to tak nevnímal a
myslím si, že ani většina zastupitelů to tak nebere, nechce brát a nechápe. Vždy jsou jednotlivá
rozhodnutí zastupitelů učiněna po diskusi a po projednání, nasvědčuje tomu i dosavadní hlasování
při veřejných zasedáních. Poslední výhradu mám k tomu, že redakce upravuje příspěvky, které jsou
otištěné v Našich listech. Jak jistě pisatel dobře ví, nikdo jeho příspěvky neupravuje, což je z jeho
článků dostatečně zřejmé. Odlišná barva textu v jeho příspěvku se zobrazila díky tomu, že část
článku, kterou prezentuje jako odbornou literaturu, použil z Wikipedie (v článku není uveden zdroj,
ale vyhledávač to najde snadno) a barevné označení textu proběhne automaticky po vložení textu do
příslušného textového editoru. Nejedná se tedy o úpravu textu redakce, ale to si myslím, že pisatel
dobře ví. Pokud někdo dočetl tuto odpověď na „Slovo opozice“ do konce, tak se mu za to hluboce
omlouvám.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce

Obec Chlum nabízí aktuálně 2 volná místa v Domu pro seniory
Jednolůžkové pokoje s ledničkou, dvojvařičem, teplou a studenou vodou, ostatní vlastní, WC a
koupelny na chodbě. Služby v rozsahu pečovatelské služby. Nejsme ve státním registru.
Cílová skupina: zájemci o sociální službu nad 50 let, příjemci starobního nebo invalidního důchodu,
i se sníženou mírou soběstačnosti v životních dovednostech v rozsahu II., III. stupně příspěvku na
péči, ale mobilní, částečně či úplně zbavení způsobilosti k právním úkonům. Podmínkou je přihláška
k trvalému pobytu.
Cena 3.300,-Kč/ včetně energií, strava - oběd s výběrem 7x týdně cca 50,-/den + služby dle ceníku.
Prodejna v místě /snídaně, večeře/ , klid, pedikúra, holič - kadeřnice, lékař dojíždějí. Zastávka
autobusu 50 metrů.
Pouťová zábava v Louňové
V pátek dne 1.8.2014 se od 20.00 hodin koná v hospodě v Louňové pouťová zábava. K tanci a
poslechu zahraje FOUSBAND. Všichni jste srdečně zváni.
Oznámení
Od 7.7.2014 objednávám brambory rané a obilí a to do 20.7.2014. Na obilí přineste pytle
s cedulkami. Od září přijímám objednávky na brambory k uskladnění a to do 25.9.2014. Možnost
objednat i brambory krmné. Stanislav Ungr, tel. 724 079 329
Rybáři informují
V sobotu 12.7.2014 uspořádáme u naší Rybárny pod Smederovem rybářské
závody pro místní děti. Prezentace závodníků bude od 8,00 do 8,45 hodin. Začátek
závodu bude od 9,oo 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
Miroslav Krňoul, jednatel MO ČRS Ždírec
Poděkování
Jménem výboru Sboru dobrovolných hasičů Žďár bych chtěl touto cestou poděkovat za spolupráci
při organizaci pořádání okrskové soutěže v požární klasice konané dne 21.6.2014 v areálu TJ
Úslavanu Ždírec, především členům SDH Žďár, členům SDH Ždírec, TJ Úslavanu Ždírec a
starostovi Obce Ždírec.
Jan Nygrýn
Poděkování
Za celý tým hasiček SDH Ždírec bych chtěla poděkovat zejména starostovi obce Bc. Bohuslavu
Vrátníkovi a starostovi SDH Ždírec Ing. Ladislavu Vrátníkovi za poskytnutí finančních prostředků
na zakoupení nových uniforem a helem. Věříme, že po 6 leté reprezentaci naší obce nám přinesou i
v dalších letech samé úspěchy. Děkujeme!
Mgr. Petra Řežábková
Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku použitého ošacení
(letní a zimní oblečení dámské, pánské, dětské, lůžkovin, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
látky, domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky, vatované a péřové přikrývky, polštáře, deky,
obuv, hračky). Sbírka se uskuteční do pátku 25.7.2014 na Obecním úřadu Ždírec, Ždírec 34 nebo po
dohodě v klubovně SDH Smederov. Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem (pytle je možné vyzvednout na OU). Děkujeme za vaši pomoc.

Zprávy Českého svazu žen
Na začátek června byla ve velkém předstihu naplánovaná oslava Dětského dne. S napětím jsme
všichni očekávali vývoj počasí a doufali, že se nebude opakovat loňský rok, kdy červnové povodně
překazily veškeré plány. Naštěstí se tak nestalo, ba právě naopak se ustálilo velice teplé letní počasí,
které vyvrcholilo právě 7. června - na den připravovaných oslav.
Hlavní pořadatel - Obecní úřad - ve spolupráci se všemi složkami (Český svaz žen, TJ Úslavan,
SDH Ždírec, rybáři i myslivci) uspořádal na hřišti TJ
vskutku krásné odpoledne, naplněné velkým
množstvím soutěží, zajímavých ukázek zájmových
činností a dalších doprovodných akcí. A tak se i přes
téměř tropické počasí sešlo na hřišti kolem 75-80 dětí a
dospělí účastníci se přiblížili k číslu 150! Což tedy
znamená, že tento letošní ročník byl co do počtu
účastníků bezkonkurenčně nejvyšší.
Zábavné odpoledne odstartovala paní Hana Janská ze
Smederova s ukázkami výcviků psů od nejmenších ras
až po ty velké. Pejskové bez nejmenších obtíží
překonávali nejrůznější překážky a nevadilo jim ani
početné publikum.
Pak už děti mohly absolvovat další část odpolední zábavy, kterou byly různé soutěže (hod míčkem
na plechovky, dětská verze kriketu, běh v pytlích,
malování perníčků, hod míčem na bránu, výlov
"rybiček" z kádí nebo střelba ze vzduchovek na terče
a určování druhů zvěře podle obrázků). Zastoupena
byla i hasičská technika a stříkání vodou na cíl.
Na každém soutěžním stanovišti obdržely všechny
děti odměnu za účast v podobě různých drobných
předmětů, hraček, plyšáků, popř. sladkostí. Po celý
den nechybělo ani limonádové a zmrzlinové
občerstvení pro děti jako dárek od sportovců.
Nemalou zásluhu na úspěšném odpoledni měl také
p. Harry van Ruiten ze Smederova se svými poníky,
který obětavě a neúnavně vozil zájemce z řad dětí na
jednom osedlaném poníkovi a další dva mohly děti
vodit na procházku.
Letos již podruhé byly připraveny dvě dobrovolnice
(L.Vídršperková a M.Punčochářová), které malovaly
zájemcům z řad dětí nejrůznější motivy na obličeje.
Samotný závěr odpoledne si vzali na starost naši
hasiči a opět nastříkali horu pěny, do které se vešly
všechny děti, a vzhledem k horkému počasí nikomu
ani nevadil dlouhý pobyt v pěně a závěrečná studená
sprcha na opláchnutí. Po osušení dětí pak
následovalo tradiční opékání špekáčků.
Závěrem bychom chtěly poděkovat všem
pořadatelům a členům všech složek, zvláště pak
dobrovolným aktérům ostatních akcí - pí Janské, p. Harrymu, slečnám L. Vídršperkové a
M. Punčochářové.
Děkujeme za hojnou účast a těšíme se na shledání s vámi na některé z našich příštích akcí pro děti.
Za ČSŽ - M. Kolevová

Zprávy z TJ Úslavan Ždírec
Se začátkem prázdnin skončila Oblastní soutěž mužů národní házené 1. třídy ročník 2013/14. V ní
naši muži obsadili celkové 7. místo se ziskem 13ti bodů, za 6 vítězství, 1 remízu a 11 proher.
Soutěže se zúčastnilo celkem 10 družstev. Zejména na mladých hráčích je vidět zlepšení a
neutuchající zájem o národní házenou, což je dobré znamení do budoucna.
Další světlá budoucnost dříme v naší nejmenší mládeži, kterou si vzali pod patronát manželé
Pospiszylovi a odehráli s přípravkami jako hosté dva turnaje, na kterých rozhodně nehráli „druhé
housle“, ale umístili se v horní polovině tabulky. Za tuto činnost bych rád manželům Pospiszylovým
poděkoval. Z hlediska těchto pozitivních signálů jsme se rozhodli přihlásit od podzimu také soutěž
mladších žáků. Doufáme, že první prohry, které určitě přijdou, děti neodradí a naopak první úspěchy
je nabijí další pozitivní energií. Pro začátek hodláme uspořádat v sobotu 30.8. od 13:00 hodin na
našem hřišti turnaj přípravek, a po skončení v cca 16:00 hodin Dětskou diskotéku k ukončení
prázdnin. Na obě akce srdečně zveme všechny děti
a jejich rodiče.
Naši nohejbalisté mají přes prázdniny přestávku
v soutěži, neboť hrají systémem jaro-podzim.
V průběžné tabulce se pohybují na 2 – 3 místě.
V sobotu 19.7. od 9:30 hodin uspořádáme na našem
hřišti tradiční letní nohejbalový turnaj trojic na
který zveme všechny příznivce nohejbalu, sportu a
zábavy.
Kulturní akce v našem areálu
5.7. jsme měli v plánu taneční zábavu se skupinou
BARBUS, ale z technických důvodů ze strany
hudebníků jsme ji museli zrušit. Další akce je
plánována na 19.7. od 20:00 hodin po nohejbalovém turnaji zahraje VÍLA ANÁLKA. Poté 16.8.
od 20:00 hodin přijede na náš parket zahrát EGES. Na závěr prázdnin již zmiňovaná Dětská
diskotéka – DJ Bůček.
Předseda TJ Jan Havel
Zprávy od EKO-KOMu
Obec Ždírec obdržela Osvědčení o úspoře emisí od firmy EKO-KOM, a.s. Díky rozvoji a provozu
systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových,
jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení
„uhlíkové stopy“. Úspora, kterou Obec Ždírec dosáhla, přestavuje 37,004 tun emisí CO2 a úsporu
energie ve výši 836.470 MJ.
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DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

15.8. – 19.00 – Rybáři – výborová schůze

Hřiště TJ Úslavan Ždírec

19.7. – Turnaj v nohejbalu
19.7. – 20.00 – Víla Análka – taneční zábava
16.8. – 20.00 – EGES – taneční zábava
30.8. – Turnaj přípravek národní házené
30.8. – Dětské DISCO – ukončení prázdnin

Klub hasičů Smederov

23.8. – Benátská noc

Hospoda Louňová

1.8. – 20.00 – Fousband – pouťová zábava

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Hradiště 1 (tel. 371 522 208)
Výstavy: Muzeum otevřeno: úterý - neděle 10-17 hod.
do 31.12. – Jak si kdo ustele, Velké prádlo našich
babiček
1.5.-30.9. – Kdo si hraje nezlobí
22.5.-31.8. – Josef Hodek – Obrazy, grafika, exlibris
7.6.-31.10. – Za císaře pána a jeho rodinu
19.6.-31.10. – Automatická kresba
19.6.-31.10. – Vzpomínka na Jiřího Sýkoru (19242004)

Nepomuk

12.7. – terasa Hard rock baru – Letní discoparty
19.7. – 11.00 – Nepomucké pivní slavnosti
25.7. – Hard rock bar – SIFON
25.7. – 20.00 – Rockńŕoll Revival Band –
Zelenohorská pošta
26.-27.7. – Nepomucký trojúhelník

Spálené Poříčí

12.7. – Folkový minifestival – nádvoří zámku
12.7. – 21.00 – Fotbaltéka – fotbalové hřiště
18.7. – 19.00 – Varhanní koncert – kostel
sv.Mikuláše
26.7. – Mým národům – vernisáž výstavy –
infocentrum
Letní kino: zámecký park, začátky ve 21.30 hodin
24.7. – Angelika, 25.7. – Čtyřlístek ve službách
krále, 26.7. – Revival, 27.7. – Na kometě, 28.7. –
Příběh kmotra, 29.7. – Rivalové, 30.7. – Okresní
přebor – Poslední zápas Pepíka Hnádka

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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