Měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov

Svazek 19
číslo 5
Vážení spoluobčané,

KVĚTEN 2012

svůj příspěvek opět zahájím ohlédnutím za počasím, které bylo v průběhu minulého měsíce.
V dubnu nás sužovala vedra, která odpovídala letnímu počasí. Při posledním hodnocení počasí jsem
si povzdechl: „Hlavně, aby to vydrželo a nepřišel výrazný mráz, jako v loňském roce, kdy nás o
úrodu připravily dva mrazivé dny“, a nevydrželo to. V květnu přišlo několik mrazíků, které nás opět
připravily o větší část úrody ovoce a zeleniny. Nedá se nic dělat, příroda je příliš mocná a nám
nezbývá nic jiného, než se podřídit. Někdo se již poučil a svoje sazenice na zahrádku vysadil
později, což se mu jistě vyplatilo. Nové sazenice zeleniny, květin a další věci pro radost si mohli
všichni nakoupit na prodejní výstavě přebytků, kterou uspořádal Český svaz žen ve Ždírci 12. května
2012 na terase Ždírecké hospody. Podrobnosti o akci se dozvíte uvnitř Našich listů. Děkujeme
pořadatelkám za velmi úspěšnou akci, která dělá dobré jméno celé naší obci. Další velmi významnou
akcí bylo uspořádání Dětského dne na hřišti TJ Úslavan Ždírec. Akce se konala v sobotu 2. června
2012 a zúčastnilo se jí kolem 80 dětí. Celkový počet všech účastníků Dětského dne pořadatelé
odhadli na 250 osob. Všem pořadatelům akce bych chtěl svým jménem ještě jednou poděkovat.
Příprava takové akce skutečně zabere mnoho času, kdy jsme se několikrát sešli na koordinačních
schůzkách, při kterých jsme si rozdělovali konkrétní úkoly. Všichni členové pořádajících organizací
se aktivně zapojili do přípravy akce a výsledek byl nad naše očekávání. Úspěšnost celé akce byla
také závislá na počasí, a to se povedlo. Další podrobnosti najdete uvnitř Našich listů. Fotky jsou
umístěné na webových stránkách obce www.obec-zdirec.cz. Závěrem hodnocení uplynulého období
bych se rád ještě zmínil o sbírce ošacení, která opět proběhla v naší obci ve spolupráci s OS
DIAKONIE Broumov. Sbírka byla úspěšná a velmi nás potěšili pracovníci, kteří pro sbírku přijeli a
nevěřili vlastním očím, jaké množství věcí jste všichni na úřad přinesli. Všem občanům, kteří se na
sbírce podíleli, děkujeme.
Veřejné zasedání zastupitelů obce se konalo v pátek 11. května 2012 ve Ždírecké hospodě.
Účast občanů byla již tradičně dobrá. Na programu zasedání bylo mimo jiné vyhodnocení
hospodaření obce za loňský rok a výsledek kontroly hospodaření, kterou provedl Krajský úřad
Plzeňského kraje. Kontrolou hospodaření nebylo zjištěno závad a tak byla zpráva o hospodaření
obce, závěrečný účet obce a účetní závěrka přijata bez výhrad. Jedním z bodů programu bylo také
poskytnutí finančních prostředků TJ Úslavanu Ždírec, který si zažádal o dotaci na opravu střechy na
šatnách a klubovně na hřišti. Silný vítr poškodil střechu, kterou je potřeba opravit. Je možnost
čerpání peněz z dotace prostřednictvím Občanského sdružení MAS Aktivios Nezdice, kterou se
rozhodli sportovci využít. Vzhledem k tomu, že je však nutné nejprve opravu předfinancovat, což
znamená celou opravu zaplatit a až pak zažádat o zaplacení z prostředků poskytovatele dotace,
zastupitelé obce se rozhodli celou opravu střechy podpořit a potřebné peníze dodat. Zda bude dotace
poskytnuta, není ještě rozhodnuto. Je dobré, že mají sportovci chuť opravu udělat a podstoupit i
s tím spojenou administrativu.
V rámci diskuse na veřejném zasedání se také probírala záležitost ohledně výstavby mateřské
školy. Uvedené téma se v nepravidelných intervalech opakuje při diskusích na veřejných zasedáních
a několikrát jsem o něm psal v Našich listech. Celá věc je složitější, než se na první pohled zdá.
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
8. června 2012 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

Každý z nás by asi chtěl, aby obec stavěla nové budovy, aby měla opravené všechny cesty a všem
občanů vyhověla v jejich požadavcích. Realita je jiná. Děláme to, na co máme peníze. Ve hře o
vybudování mateřské školy jsou ještě další alternativy, které by pomohly částečně vyřešit
celorepublikový problém s umisťováním dětí do mateřských škol, a to jsou mateřská centra. Pokud
nebudeme mít na postavení mateřské školy a na její provoz dost peněz, musíme hledat jiné řešení. O
této alternativě jsme také hovořili v průběhu diskuse. Nyní si dovolím několik čísel o počtu dětí,
které mohou od září letošního roku nastoupit do mateřské školy. Ve věku 3 až 5 let (3 roky věku
dítěte k 1.9.2012) je v naší obci celkem 13 dětí, které mají u nás trvalé bydliště. Z toho jedno dítě má
v naší obci trvalé bydliště a bydlí s rodiči v Plzni. Od 1.9.2012 má zajištěno umístění v jiných
mateřských školách 6 dětí a 6 dětí v současné době nemá podle našich informací k 1.9.2012 umístění
v žádné z mateřských škol.
Jak jsem již uváděl v předešlých vydáních Našich listů, v současné době intenzivně pracujeme
na přípravě poptávky na stavební zakázku - „Výstavba obytného souboru v obci Ždírec – část 1 –
Výstavba inženýrských sítí – kanalizace a vodovod“. Chceme tedy vybudovat inženýrské sítě do
míst, kde obec prodala pozemky pro výstavbu nových domů a kde nejsou inženýrské sítě. Práce na
uvedených inženýrských sítích nemohla začít již v průběhu loňského roku, jak se někteří naši občané
domnívají, neboť stavební povolení na uvedené inženýrské sítě bylo vydáno koncem roku a na
vodovod a kanalizaci jsme žádali o dotaci. V současné době vybíráme firmu na vybudování
vodovodu a kanalizace s termínem dokončení práce do 30. září 2012. Další etapou výstavby sítí
bude výstavba cesty, kterou také potřebujeme jako přístupovou komunikaci. Na cestu jsme o dotaci
nežádali, žádná taková dotace vypsána nebyla. Vzhledem k tomu, že budeme inženýrské sítě
budovat z vlastních prostředků, podle finanční náročnosti uvidíme, zda budeme mít prostředky na
další projekty.
Na veřejném zasedání konaném v pátek 13.4.2012 v klubovně hasičů na Smederově jsem ve
své zprávě přednesl celý výčet opatření, která jsme udělali proto, aby mohla obec splnit alespoň část
svého závazku občanům, kterým prodala pozemky na výstavbu nových domů a slíbila jim
vybudování inženýrských sítí. Část zprávy uvádím, jak jsem slíbil na posledním veřejném zasedání:
„Stavební povolení na vodovod, kanalizaci a cestu:
1. Kanalizace a vodovod – stavební povolení nabylo právní moci 21.9.2011.
2. Cesta – stavební povolení nabylo právní moci 4.11.2011.
3. Příprava na žádost o dotaci na vodovod a kanalizaci na Státním zemědělském investičním fondu
v Českých Budějovicích začala v červenci r. 2011, žádost byla podána v určeném termínu dne
7.11.2011. Se žádostí jsme postoupili do druhého kola výběru žadatelů o dotace, v druhém kole jsme
byli vyřazeni jako většina žadatelů. O vyřazení, respektive nedoporučení žádosti bylo rozhodnuto
dne 10.2.2012. Konečné rozhodnutí je na Ministerstvu zemědělství. Žádali jsme o dotaci 1.020.000,Kč, obec měla zaplatit 354.000,- Kč, celkové cena stavby vodovodu a kanalizace je cca 1.374.000,Kč. Cena stavby cesty je cca 2.000.000,- Kč.“
V nadcházejícím období nás ještě čeká výběr firem na opravu obecní budovy ve Žďáru 28 a
na technické zhodnocení hasičské cisterny T 148, na oba projekty máme schválené dotace od
Plzeňského kraje. Zažádali jsme finančního poradce obce o zpracování finanční analýzy, která by
nám měla napovědět, jaké finanční prostředky budeme moci v budoucnu použít při realizaci
jednotlivých projektů. Také nám bude doporučena výše úvěru, který si budeme moci v budoucnu
dovolit splácet, aniž bychom obec finančně ohrozili.
V červnu nás čekají oslavy výročí založení našich sborů dobrovolných hasičů. V minulém
čísle jsem přehodil data výročí u jednotlivých sborů. Omlouvám se za to a nyní data uvádím
správně. V letošním roce bude oslava výročí 105 let od založení SDH Žďár, 70 let SDH Ždírec a 65
let SDH Smederov. Oslavy proběhnou ve dnech 22. a 23. června 2012, kdy se v pátek 22. června
2012 od 20 hodin uskuteční slavnostní schůze hasičů ve Ždírecké hospodě a v sobotu dne 23. června
2012 od 13 hodin proběhne na hřišti TJ Úslavan Ždírec Okrskové hasičské cvičení spojené s oslavou
výročí založení sborů dobrovolných hasičů. Po skončení cvičení od 20 hodin se bude na hřišti konat

taneční zábava s hudební skupinou ORION. Hasiči měli také v minulém období úspěšný hasičský
zásah u ohně, který vypukl v nočních hodinách ve Ždírci při trati ČD proti bývalému objektu
PALMET. Nejednalo se o rozsáhlý požár, důležitá je však ta skutečnost, že u požáru bylo za několik
minut asi 15 hasičů. Sám jsem se zásahu také zúčastnil a zde se jen potvrdilo, že prostředky
investované do našich hasičů se vyplatí a máme jistotu, že nám někdo při mimořádné události
pomůže. Přestože si uvědomuji, že hasiči berou takový výjezd k požáru za samozřejmost, chtěl bych
jim touto cestou za jejich činnost poděkovat.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v celé
obci Ždírec, Ždírec – Myť, Žďár a Smederov dne 20.6.2012 od 7.00 do 15.00 hodin.
Důvodem přerušení dodávky elektřiny jsou nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy.
Dovolujeme si Vás požádat, abyste provedli potřebná opatření, a zamezili tak případným škodám na
zařízení a majetku. Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy i v této době
považovat za zařízení pod napětím, žádáme Vás proto o dodržení všech zásad bezpečnosti.
Děkujeme Vám za pochopení. ČEZ Distribuce, a.s., tel. 840 850 860
Oznámení
Od 2.7.2012 do 15.7.2012 přijímám objednávky na rané brambory. Od 2.7.2012 do 31.7.2012
přijímám objednávky na obilí. Pytle s cedulkami jaké a kolik obilí dopravte ke mně domů.
Stanislav Ungr, Ždírec-Myť 30, tel. 724 079 329
Prodej
Prodám auto Opel Astra – hatchback, r.v.1997, STK 9/2013, najeto 149000 km, garážované,
nehavarované, servisní knížka, barva modrá, pastelová. Výbava: ABS, originál autorádio, centrální
zamykání, el.ovládání zrcátek, kazetový přehrávač, litá kola, mlhovky, vyhřívaná zrcátka, opěrky,
el.anténa, zimní i letní gumy, alu disky, cena dohodou. Tel. 723 860 025

Rybáři informují.
Rybářská sezona je v plném proudu, v našich revírech jsou již nasazeni kapři, úhoří
monté, štiky a další druhy ryb. Svátkem všech rybářů býval 16.červen, kdy hlavní
lovná sezona začínala. Dnes nám zákon umožňuje lovit celoročně, mladším
rybářům toto datum říká pouze to, že od tohoto data se loví dravci.
Ale rybařina není jen o lovu, je o nekončící celoroční práci, s výsledky předem nejasnými, hlavně u
chovu ryb. Ne všichni členové se na chodu organizace podílejí stejnou měrou, bylo tomu tak dříve,
je tomu tak nyní. Proto poděkování patří těm členům, kteří pro organizaci pracují a pomáhají tak
k vytvoření dobrého výsledku.
Odměny členům za odpracované brigádnické hodiny budou vyplaceny dne 15.6.2012 od 18.00 hod.
ve Ždírecké hospodě. Přijďte všichni, kterých se to týká.
Petrův zdar.
Miroslav Krňoul, jednatel MO ČRS Ždírec

SDH Ždírec si Vás dovoluje pozvat na následující akce v měsíci červnu
22.6.2012 se koná od 20.00 hodin ve Ždírecké hospodě slavnostní členská schůze SDH Ždírec, SDH
Žďár a SDH Smederov k oslavám výročí všech sborů. Srdečně jsou zváni všichni členové všech
sborů.
23.6.2012 zve SDH Ždírec na hasičskou Okrskovou soutěž, která začíná ve 13.00 hod na hřišti TJ
Úslavan Ždírec. Přijďte podpořit naše hasiče. Občerstvení po celou dobu zajištěno.
23.6.2012 se koná od 20.00 hodin po hasičské soutěži na parketu TJ Úslavan Ždírec taneční zábava
se skupinou ORION. ( http://orion.klatovsko.cz/ )

Zprávy ČSŽ
12. května 2012 uspořádal Český svaz žen již počtvrté burzu
přebytků zeleninových i květinových sazenic, včetně
pokojových květin a kaktusů. Součástí této burzy byl také
prodej výrobků, které ženy vytvořily v kroužku dovedných
rukou. V sále pohostinství byl bleší trh různých věcí např.
oblečení, obuv, hračky atd. Věci, které se neprodaly, byly
převezeny na obecní úřad a předány na charitativní sbírku.
Celá akce proběhla úspěšně, zúčastnilo se přes 100 zájemců a
návštěvníků. Doufáme, že odcházeli všichni spokojeni.
Přejeme všem, kdo si nakoupili, hodně pěstitelských úspěchů.
Největší akce roku - oslava Mezinárodního dne dětí - sice proběhla 2. června, ale vzhledem k
posunuté uzávěrce vydání NL můžeme akci
zhodnotit již nyní.
Na
základě
dobrých zkušeností
z loňského ročníku
byla příprava toho
letošního
opět
koordinována
se
všemi složkami v
našich
obcích
(ČSŽ, SDH Ždírec,
Český rybářský svaz, Myslivecké sdružení Chejlava a TJ Úslavan)
pod záštitou Obecního úřadu Ždírec v čele se starostou
Bohuslavem Vrátníkem.
Největším handicapem bylo ovšem nevyzpytatelné počasí.
Nakonec vše dobře dopadlo a svatý Petr přeložil deštivé počasí
na den předcházející a následující - polojasná sobota přilákala
na hřiště Úslavanu opět veliké množství dětí i doprovázejících
dospělých. Naše obavy, že letošní návštěvnost bude oproti
loňsku podstatně nižší, se ukázala jako lichá, takže jsme
napočítaly minimálně 80 dětí a včetně dospělých dosáhl
celkový počet 250 lidí!!!
Soutěží bylo zajištěno také dost: ženy připravily hod míčkem
na plechovky, slalom s nákladem medvědů na kolečku,
prolézačku tunelem a hod kroužky na žirafu. Házenkáři
pořádali hod míčem na zavěšené láhve s vodou v brance, rybáři
organizovali výlov plovoucích plastových rybiček a myslivci byli v obležení dětí, které toužily po
tom, aby si mohly zastřílet z opravdové zbraně na různé cíle a
dokázat i svoje znalosti v rozpoznávání nejrůznějších zvířat
podle obrázků nebo i podle vystavených trofejí. Hasiči zase
učili děti stříkat vodou na cíl (plechovky, dřevěná maketa
domu) a ukazovali jim hasičskou techniku.
K tomu všemu přináležely u každého stanoviště nejrůznější
odměny a pamlsky, takže děti nevěděly kam dřív. Mezitím
měly k dispozici houpačky a nově i dětskou trampolínu,
samozřejmě veškeré nápoje a nanuky zdarma.
Zlatým hřebem byla ukázkové předvedení hasičské techniky

Záchranného hasičského sboru z Plzně-Slovan. Hasiči
předvedli možnosti vysokozdvižné plošiny, která byla
vysunuta do neuvěřitelné výše cca 37 m, aby ji pak posléze
složili na zem a umožnili dětem si tuto plošinu důkladně
prohlédnout zevnitř. Další auto hasičů z Plzně-Koterova opět
přivezlo pro naše děti horu bílé pěny a ty toho náležitě
využily. Nevadila jim ani chladná pěna, ani nárazový vítr,
hlavně, že byla zábava.
O
závěr
celého
slavnostního odpoledne
se postaraly ženy a pro všechny děti i pořádající složky měly
připravené výborné špekáčky, chleba i táborák. Každý si mohl
vlastnoručně opéct (či připálit) ten svůj špekáček a také toho
využilo poměrně velké množství dětí i dospělých.
Takže se v podstatě celý den zázračně vydařil, všichni byli
spokojeni a málokomu se chtělo domů.
Už dnes se těšíme na ten příští Dětský den - děkujeme všem
za účast a děkujeme všem složkám za skvělou spolupráci a panu Bc. Stanislavu Beníškovi za
moderování celého odpoledne.
Za ČSŽ Ždírec - M. Kolevová

17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo

TJ ÚSLAVAN ŽDÍREC
Výsledky 17. - 21.kola
Ždírec – Blovice
Chudenice - Ždírec
Ždírec – Ejpovice
Osek – Ždírec
Ždírec – Tymákov B

16 : 20
22 : 20
18 : 24
10 : 0
21 : 23

( 6 : 12 )
( 13 : 11 )
( 10 : 7 )
kontumačně
( 10 : 13 )

Vážení příznivci házené,
Naše družstvo zažívá generační výměnu hlavně v útoku a částečně i v obraně. Ještě nějakou dobu
bude trvat, než se hráči sehrají a výsledky se začnou projevovat. Bohužel do Oseku jsme nejeli pro
onemocnění nebo pracovní vytížení našich hráčů. Příští neděli jedeme na poslední zápas sezóny do
Kyšic.
Chtěl bych poděkovat všem hráčům za obětavost a bojovnost při utkáních.
Zároveň se omlouvám Petru Šlajsovi, že jsem ho zapomněl v minulých Našich listech uvést do
sestavy.
Všem členům, hráčům a fanouškům přeji hezkou dovolenou.
Václav Řežábek, vedoucí mužstva

Vertikální Turbo Solárium
Dvorec, 50 m nad poštou
otevírací doba Po – Ne dle objednávek
Tel: 777 935 186
Miroslava BRÁZDOVÁ

Kadeřnictví
Dámské, pánské, dětské
Tel: 777 935 186
Prodej vlasové kosmetiky
Prodej solární kosmetiky

LASER NA PLEŤ
Tel: 777 935 186

Pedikúra
Tel: 608 800 186
Petra MICHÁLKOVÁ
po telefonické objednávce

Dne 1.5.2012 se narodila manželům

Vendule a Josefovi Miltovým
z Myti dcera Barbora.
Vítáme Barborku do života
a přejeme jen to nejlepší!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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†

Úmrtí
Dne 8.5.2012 zemřela
ve věku 85 let
paní Marie MATOUŠKOVÁ
ze Ždírce 56.
Čest její památce!

†

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

Hřiště TJ Úslavan Ždírec

15.6.2012 – 19.00 – Rybáři – výborová schůze
15.5.2012 – 20.00 – SDH Ždírec, Žďár, Smederov – příprava oslav výročí, porada
zásahové jednotky obce
22 .6.2012 – 20.00 - Slavnostní členská schůze SDH Ždírec, SDH Žďár a SDH
Smederov k oslavám výročí všech sborů
23.6.2012 – 13.00 – hasičská okrsková soutěž
23.6.2012 – 20.00 – ORION – taneční zábava

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Hradiště 1 (tel. 371 522 208)

Výstavy:
Do 30.9. – Chronometry ze sbírek muzea
Do 31.12. – Mlýny povodí řeky Úslavy, Staré časy malých
dětí, Vlkov – Babiny, Jak si kdo ustele, Velké prádlo našich
babiček
8.6.-6.1. – Skleněná krása
Muzeum otevřeno : úterý - neděle 10.00 - 17.00 hodin

Nepomuk

12.6. – Malá letní scéna – Koncert populární
hudby ZUŠ Nepomuk
16.6. – 8.00-12.00 – Farmářské trhy - náměstí

Spálené Poříčí

9.6. – Dětský den s hasiči
9.6. – 19.00 – Jiří Stivín – koncert, nádvoří zámku
18.6. – 15.00 – Koncert žáků ZUŠ – koncertní síň
zámku
29.6. – 19.00 – Tančírna - Sokolovna
29.6.-1.7. - BASINFIREFEST

MUSIC SKLEP Spálené Poříčí, začátky ve 20.00
9.6. – PAHEYL + BUDULÍNEK
15.6. – V3SKA + SILÁŽ
23.6. – 19.00 – LAZAR BAND

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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