Měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
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Vážení spoluobčané,

ČERVEN, ČERVENEC 2012

v červnu letošního roku se uskutečnily v naší obci dvě velké společenské akce. Začátkem měsíce se
uskutečnil dětský den, o kterém jsme Vás informovali již v květnovém čísle Našich listů. V sobotu
dne 23. června se na hřišti TJ Úslavan Ždírec uskutečnilo okrskové hasičské cvičení, kterému
předcházela slavnostní schůze ve Ždírecké hospodě. Podrobnosti o cvičení a o slavnostní schůzi se
dočtete uvnitř novin. Já si dovolím jen poděkovat všem pořadatelům za přípravu a provedení oslav
hasičů našich SDH Ždírec, Žďár a Smederov. Poděkování patří také zaměstnancům obecního úřadu,
kteří se významnou měrou zasloužili o přípravu areálu házenkářského hřiště, kde se konalo hasičské
cvičení. Ženy ČSŽ Ždírec před oslavou upravily zeleň v okolí Ždírecké hospody a u „Lípy
svobody“, která byla vysazena na den zvěstování Panny Marie 25. března 1916, na paměť padlých
vojínů ve válce, lesním správcem ve Ždírci Alfredem BERNASEM. U pamětní lípy byl po zahájení
položen věnec čestnou jednotkou našich hasičů. Další významnou akcí, která se uskutečnila
v uplynulém období, byla na začátku července oslava výročí 70 let založení TJ Úslavan Ždírec.
Podrobný článek o akci najdete uvnitř novin.
Veřejné zasedání zastupitelů obce se uskutečnilo v pátek 8. června 2012 ve Ždírecké hospodě.
Na zasedání byli občané seznámeni s činností obecního úřadu od posledního veřejného zasedání.
Byla projednána otázka ustanovení komisí na výběr zhotovitele vodovodu, kanalizace, střechy na
obecní budově ve Žďáru a technického zhodnocení hasičského vozidla. V současné době probíhají
výběrová řízení na uvedené akce a příprava na jejich realizaci je v plném proudu. Některé akce
chceme dokončit do posvícení. Nezáleží to však jen na nás, otázkou budou kapacitní možnosti
vybraných firem. O postupu prací na projektech Vás budeme průběžně informovat. Na příštím
veřejném zasedání zastupitelů budeme již pravděpodobně vědět, které firmy mají zájem o zhotovení
vodovodu a kanalizace v naší obci a jak rozhodla ve věci ustanovená komise.
V následujícím období budeme nadále pracovat na výběru firem zejména na akce, na které
jsme dostali od Plzeňského kraje dotace, což je střecha na obecní
budově a technické zhodnocení hasičského vozidla. Průběžně se
snažíme udržovat naší zeleň a částečně i zpravovat obecní cesty.
Z kulturních a sportovních událostí nás v sobotu 21. července 2012
čeká turnaj v nohejbalu trojic, po kterém zahraje na parketu hudební
skupina Víla Análka.
V pondělí 2. července 2012 do naší obce zavítal italský
dobrodruh Gianluca RATTA, který se svojí fenkou Shirou nachodil
za dvanáct let 44 700 km. Ital si „žije svůj sen, zeměpis vidět a zažít
na vlastní kůži“ a tak putuje po celém světě s batohem, GPS
navigací a svojí fenkou křížence huskyho. Touží po zápisu do
Guinnessovy knihy rekordů a tak se tam možná ocitne i zápis z naší
obce, že zde byl a přespal. Dobrodruh naší obec navštívil při cestě
z Plzně do Českých Budějovic, jak je uvedeno v článku
v Plzeňském deníku, který o dobrodruhovi vyšel v sobotním vydání dne 30. června 2012. Ital byl při
návštěvě obecního úřadu i Ždírecké hospody velmi vstřícný, snažil se navázat kontakt s místními
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
13. července 2012 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

občany. Trochu konverzaci narušovala jazyková bariéra, ale v hospodě se celkem dobře domluvil
s každým. Při naší nabídce na společné foto ochotně souhlasil, a proto vznikla unikátní fotka, na
které je dobrodruh se starostou a místostarostou obce viz.foto na první straně. Druhý den v brzkých
ranních hodinách naší vesnici dobrodruh opustil a jeho kroky směřovaly na obec Srby a dále pak na
České Budějovice. Přejme mu šťastnou cestu a zápis do vysněné knihy rekordů.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce

Zprávy ČSŽ ve Ždírci
O největší červnové akci - Dětském dnu - jsme se již zmínily
v minulém vydání NL, tak jen na doplnění můžeme uvést
další červnovou aktivitu našich členek. 7. června se sešlo 8
žen vybavených nůžkami, hráběmi a motykami, aby
poněkud zušlechtily rozrůstající se a přerůstající parkovou
výsadbu před Ždíreckou hospodou. Po dohodě s Obecním
úřadem nám byla přistavena multikára k odvozu
prořezaného porostu, ale málem ani nestačila pojmout vše
to, co bylo jako nadbytečné odstraněno. S nejtěžší prací
(vydobytím několika starých uschlých a promrzlých keřů)
nám vydatně pomohl manžel jedné členky, který si však nepřál být jmenován. Přesto mu tedy touto
cestou děkujeme. Po třech hodinách práce bylo hotovo, a tak jsme mohly s dobrým pocitem
usednout na terasu hospody na jedno "malé" - vždyť jsme si ho zasloužily!
Díky všem zúčastněným!!
Za ČSŽ - M. Kolevová

Poutní slavnost ve Smederově
Mše svatá bude slavena v místní kapli zasvěcené Panně Marii Klatovské
v neděli dne 15.července 2012 v 11.45 hodin. Ve Žďáru tuto neděli Mše
svatá nebude.

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

Prodám štěňata labradorského retrívra. K odběru od 4.7.2012. Tel. 737 335 246
Oslavy výročí hasičských sborů ve Ždírci
O víkendu 22.-23.6.2012 slavili hasiči ve správním obvodě obce Ždírec svá výročí. Oslavy
navazovaly na oslavy z roku 2007. Jednotlivé sbory v letošním roce slavily výročí 105 let od
založení SDH Žďár, 70 let od založení SDH Ždírec a 65 let od založení SDH Smederov.
Už v pátek 22.6.2012 položili zástupci sborů za
doprovodu čestné jednotky hasičů věnec u Lípy
svobody ve Ždírci, kde svůj projev přednesl starosta
obce Bc. Bohuslav Vrátník. Po položení věnce se
všichni účastníci vrátili zpět do místní restaurace, kde
pokračovala slavnostní schůze. Při této příležitosti
zástupci jednotlivých sborů seznámili účastníky
s historií sborů, s plány do budoucna a poděkovali
všem hasičům za jejich obětavou práci. Zvláště pak
kladně hodnotili zájem mladých členů o práci ve
sborech. V této slavnostní atmosféře přišlo na řadu i

ocenění hasičů za jejich příkladnou práci. Slavnostní schůze se zúčastnili nejen členové našich
sborů, ale i zástupci sborů blovického okrsku a náměstek starosty krajského sdružení hasičů
Bc. Zbyšek Zuber. Na závěr přednesli pozvaní zástupci sborů okrsku své poděkování za pozvání na
slavnostní schůzi a přání do budoucna. Každý účastník slavnostní schůze si odnesl upomínkové
předměty.
Oslava výročí sborů pokračovala i v sobotu,
kdy ždírečtí hasiči pořádali na hřišti TJ Úslavanu
Ždírec okrskovou soutěž. Na přípravě areálu se již
několik dní před soutěží podíleli pracovníci
obecního úřadu a členové všech tří sborů. V sobotu
se v přípravách pokračovalo od časných ranních
hodin. Bylo nutné připravit dráhy štafet, překážky,
dráhu pro požární útoky a hlavně zázemí pro
rozhodčí a přihlížející diváky. Pro všechny bylo
zajištěno i občerstvení, o obsluhu se starali členové
Úslavanu Ždírec. V areálu byla k vidění nejen
současná technika, ale i ta, která sloužila našim
předkům. Mezi nejstarší patřila stříkačku z roku
1905 od firmy R.F. Smékal z Prahy, kterou
zakoupil sbor hasičů ze Žďáru v roce 1907 za
940,- korun. Tuto techniku vlastní SDH Žďár do
současné doby.
Okrskového cvičení se účastnilo 8 družstev
mužů a 2 družstva žen. Máme radost, že se nám
podařilo za místní pořádající sbor postavit dvě
družstva mužů a jedno družstvo žen. V mužské
kategorii se na prvních třech místech umístili
družstva SDH Štítov, Ždírec A a Chlum. Naše
družstvo B obsadilo krásné čtvrté místo.
V kategorii žen obsadilo naše družstvo první příčku a krásné druhé místo obsadilo družstvo SDH
Chlum. Družstva ždíreckých mužů „A“ a žen postoupila do okresního kola. Soutěže se dále
zúčastnila družstva SDH Žďár, Vlčice, Chlum, Zdemyslice a Střížovice.
Všechny soutěžící družstva a přítomní
diváci si touto soutěží zpříjemnili sobotní
odpoledne. K pohodě přispělo rovněž krásné
počasí, které nám letos při oslavách dokonale
vyšlo. Na odpoledne plné zážitků navázala ve
večerních hodinách taneční zábava se skupinou
Orion, která se i přes prvotní rozpaky nakonec
dokonale vydařila. Mnozí návštěvníci se
rozcházeli až při rozednění za zpěvu ptactva.
Na závěr nezbývá nic jiného než
poděkovat všem, kteří se na pořádání oslav
podíleli a všem občanům a členům, kteří se
oslav účastnili a vytvořili tak skvělou atmosféru
a nové nezapomenutelné zážitky.
Václav Řežábek, Ladislav Vrátník ml.

TJ ÚSLAVAN ŽDÍREC
Oslavy 70. let od založení oddílu národní házené ve Ždírci
V uplynulém víkendu se uskutečnily v naší obci Oslavy 70. let od založení oddílu národní
házené ve Ždírci. Oslavě předcházely přípravy celého areálu Tělovýchovné jednoty Úslavan Ždírec
a příprava organizace celé akce, včetně
propagačních materiálů a zvláštního vydání
novin, ve kterých byla popsána celá historie
oddílu národní házené od jeho vzniku do
současnosti. Z mimořádného vydání novin
k výročí založení oddílu jsme se také
dozvěděli statistiku jednotlivých hráčů od
podzimu 1974 do jara 2012. Kolik jednotliví
hráči odehráli zápasů, počet vstřelených
branek, počet odehraných sezón, dobu
ukončení kariéry a na jakém postu hráči po
dobu své kariéry hráli. Ze statistiky se
dozvíme, že nejvíce utkání k letošnímu roku
za oddíl národní házené odehrál Václav
Řežábek, který oblékl dres ždíreckého Úslavanu v 369 utkáních, při kterých soupeřům nastřílel 1564
branek. Statistika obsahuje 91 jmen hráčů oddílu. Noviny budou zveřejněné na stránkách obecního
úřadu, tak se může každý, kdo se nezúčastnil oslav, podívat.
Samotné oslavy výročí odstartovaly v sobotu 7. července 2012 ve 13 hodin na hřišti TJ. Slova
se ujal dlouholetý člen a hráč TJ Miroslav Krňoul st., který zahájením celé akce a jejím odpoledním
komentářem přispěl k výborné atmosféře
oslav. Při zahájení nám počasí nepřálo a
začal vydatný déšť, v průběhu oslav se však
umoudřilo a přiklonilo se k pořadatelům
slunečným odpolednem. Při slavnostním
nástupu hráčů Úslavanu bylo na ploše hřiště
přes 60 hráčů a to jak současných, tak těch,
kteří hájili naše barvy v minulosti. Po
zahájení oslav došlo k předání plakety
bývalým předsedům TJ, kterými byli pan
Zdeněk Mašek, Václav Šlajs a Václav
Řežábek. Mimo předání plakety zaznělo i
poděkování za jejich dlouholetou práci pro
oddíl národní házené. Poté se rozjeli „ostré
mače“ na hřišti a k prvnímu zápasu celého
dne nastoupilo družstvo bývalých hráčů našeho oddílu, kteří mají většinou bydliště v sousedních
Vlčicích a tak jejich družstvo bojovalo jako družstvo „Vlčice A“. Byl to první zápas v národní
házené v její historii, kdy hrálo družstvo Vlčic. Možná to není naposledy, hráli dobře a případné
hostování na našem hřišti je pouze otázkou dohody. Družstvo Vlčic nastoupilo k prvnímu zápasu se
současnými hráči oddílu. Do boje se zapojila ještě další dvě družstva složená z bývalých hráčů.
Výsledky jednotlivých utkání nejsou podstatné, všichni se dobře pobavili a hlavně se setkali se

svými kamarády, kteří přijali pozvání a přišli se podívat na naše oslavy. Byli jsme velice rádi, že
pozvání přijali a přišli se podívat pan Zdeněk Pecl, pan Bohumil Mašek, pan Josef Bouček, bratři
Šplíchalové a další.
Ostatní utkání současných hráčů a hráčů
bývalých se odehrávala v duchu „není důležité
vyhrát, ale zúčastnit se“, což bylo to správné
motto. Tentokrát při zápasech nedošlo
k žádnému zranění, občas to sice vypadalo, že se
někdo zranil a nemůže se zvednout ze země, ale
pravda byla někde jinde. Příčinou byla většinou
trocha únavy, která dopadala na dříve narozené
hráče. Všichni si zaslouží ocenění za to, že se
zúčastnili oslav výročí a zvláště ti, kteří si obuli
kopačky a připomněli si házenou při „ostrém“
utkání. S pohledem do budoucnosti snad
můžeme říci, že při turnaji „generací“ jsme
v řadách nastupujících hráčů mohli spatřit několik mladých, nadějných hráčů, kteří pomohou
ždíreckou házenou vyvést z generačního problému, se kterým se právě potýká.
O závěr oslav se postaral opět Miroslav
Krňoul st. se starostou obce Bohuslavem
Vrátníkem,
který
poděkoval
všem
pořadatelům, hostům, hráčům a hlavně
komentátorovi, Miroslavu Krňoulovi st..
Starosta vyjádřil své přání, setkat se po
nějakém čase zase ve zdraví zde v areálu TJ se
všemi účastníky oslav při dalším výročí
založení oddílu národní házené a celou
oslavou ukončili všichni přítomní provolání
„Národní házené ZDAR, ZDAR, ZDAR“.
Večer od 20 hodin zahrála na parketu
hudební skupina EGES a to byla ta správná
tečka za celou oslavou. Muzika byla výborná,
kladně hodnotíme i její návštěvnost. Nevázla
ani obsluha při občerstvení, byla to celodenní fuška a tak poděkování patří i všem, kteří se po celý
den starali o přísun jídla a pití.
Sportu zdar.
Za TJ Úslavan a OÚ Ždírec Miroslav Krňoul st. a Bohuslav Vrátník
TJ Úslavan Ždírec – oddíl nohejbalu
V měsíci červenci uspořádá TJ Úslavan Ždírec oddíl nohejbalu již tradiční turnaj v nohejbale a to
v sobotu 21.7.2012 od 9:30 hodin na našem hřišti. Občerstvení a pečené prasátko pro hráče po celý
den bude zajištěno. Večer pak zahraje na parketu u Homolky od 20:00 hodin k tanci a poslechu
hudební skupina VÍLA ANÁLKA. Dobrou náladu vezměte s sebou. Další zábava na parketu bude
v sobotu 11.8.2012 a zahraje taktéž od 20:00 hodin hudební skupina BARBUS.
Všichni jste srdečně zváni.
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DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

20.7.2012 – 19.00 – Rybáři – výborová schůze
17.8.2012 – 19.00 – Rybáři – výborová schůze
31.8.2012 – 20.00 – Výborová schůze SDH Ždírec

Hřiště TJ Úslavan Ždírec

21.7.2012 – Turnaj v nohejbalu
21.7.2012 – 20.00 – Víla Análka – taneční zábava
11.8.2012 – 20.00 – BARBUS – taneční zábava

Kaple Panny Marie Klatovské

15.7.2012 – 11.45 – Poutní slavnost ve Smederově, Mše svatá

Klub hasičů Smederov

25.8.2012 – II.ročník Benátské noci – SDH Smederov

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

Spálené Poříčí

Nepomuk

Letní kino, zámecký park, začátky 21.00 hodin
24.7. – Alois Nebel
25.7. – Poupata
26.7. – Probudím se včera
27.7. – Tintinova dobrodružství
28.7. – Muži v naději
31.7. – Čtyři slunce

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
1.7.-31.8. – Hry a klamy – interaktivní, zábavná výstava
Muzeum otevřeno : úterý - neděle 10.00 - 17.00 hodin
17.7. – Malá letní scéna – Kvak a Žbluňk jsou kamarádi
- pohádka
21.7. – 8.00-12.00 – Farmářské trhy - náměstí
28.7.-29.7. – Nepomucký trojúhelník – závod silničních
motocyklů veteránů

21.7. – 20.00 – Zámecké diskohrádky - nádvoří
zámku

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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