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

SRPEN 2012

máme tady konec prázdnin, dětem opět nastanou školní povinnosti a studená rána nás donutí
vytáhnout ze šatníku teplejší oblečení. Letní počasí bylo v letošním roce velmi proměnlivé, kdy
velká vedra střídala chladné počasí a hlavně mnoho bouřilo. Děti v naší obci se rozloučily
s prázdninami na dětské diskotéce, která se konala v sobotu 1. září 2012 na hřišti TJ Úslavan Ždírec.
Na organizaci diskotéky se kromě členů Úslavanu podílely i ženy ČSŽ ve Ždírci. Počasí akci moc
nepřálo, ale nepřízeň počasí se snad podepsala jen trochu na menší účasti dětí, než na jakou jsme
zvyklí. Dětem déšť nevadil a celé odpoledne si užívaly. Část dětí tančila na parketu (viz. obrázek),
některé se zúčastnily soutěží o ceny a část dětí se věnovala sportu na házenkářském hřišti. Můžeme
tedy opět hodnotit celou akci jako vydařenou, kdy na hřiště přišlo kolem 40 dětí a celkem se akce
zúčastnilo cca 80 osob. K úspěšnosti celé akce určitě
přispěla dobrá obsluha občerstvení a disžokej Martin
Dolák, který po celou dobu akce zajišťoval hudbu.
Vraťme se však ještě do poloviny července letošního roku,
kdy se uskutečnily ještě další společenské a sportovní akce,
o kterých jsme v novinách neinformovali, neboť noviny
vyšly začátkem července a od té doby jsme Vás o dění
v obci informovali prostřednictvím obecních vývěsek a
internetových stránek. V neděli 15. července 2012 byla
slavena mše svatá u kapličky Panny Marie Klatovské na
Smederově, které se zúčastnilo cca 25 osob. O týden
později v sobotu dne 21. července 2012 byl uspořádán na hřišti TJ Úslavan Ždírec nohejbalový
turnaj trojic po kterém večer zahrála hudební skupina Víla Análka. Konec turnaje byl odehrán za
deštivého počasí, tak byla zábava přesunuta do Ždírecké hospody. Pořadatelé se opět nenechali
zaskočit počasím a obě akce se podařilo zajistit ke spokojenosti všech účastníků. Kdo chtěl, tak si
zasportoval a poté se pobavil při dobré muzice. To byl také hlavní cíl úspěšné sportovní a kulturní
akce. Další hudební produkci na hřišti „U Homolky“ již počasí přálo a tak hudební skupina
BARBUS v sobotu dne 11. srpna 2012 potěšila všechny její příznivce na parketu. Na Smederově
v klubovně hasičů se konala v pátek dne 24. srpna 2012 Benátská noc. K tanci a poslechu zahrála
hudební skupina DOU MAMBO.
Od posledního vydání Našich listů proběhla dvě veřejná zasedání zastupitelů obce. Bylo to 13.
července a 3. srpna 2012. Na červencovém zasedání zastupitelů bylo na programu zejména placení
neinvestičních nákladů za pobyt dětí v mateřské škole, prodej vytěženého dřeva z obecního lesa a
pověření starosty obce k uzavření smlouvy o dílo na připravované projekty. Na srpnovém zasedání
dne 3. srpna 2012 bylo na programu projednání úhrady části opravy zařízení na elektrický pohon
zvonů na kostele sv. Václava ve Žďáru. Hlavním bodem zasedání bylo projednání a schválení
zhotovitele výstavby vodovodu, kanalizace a technického zhodnocení hasičského vozidla.
Zhotovitelem vodovodu a kanalizace byla zastupiteli vybrána a schválena firma STAVMONTA
spol. s r.o. Plzeň. Zhotovitelem technického zhodnocení hasičského vozidla T 148 CAS 32 byla
vybrána a schválena firma Požární technika KOMET s.r.o. Pečky. Do Peček jsme již naše hasičské
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
12. října 2012 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

vozidlo odvezli a mělo by být opravené v polovině měsíce listopadu. Vybudování vodovodu a
kanalizace by mělo začít někdy v polovině září letošního roku. V těchto dnech ještě probíhá výběrové
řízení firmy na opravu střechy na obecní budově ve Žďáru 28.
V současné době obecní úřad pracuje zejména na změně v užívání podkrovního bytu nad
Ždíreckou hospodou, který by měl být využíván jako „hlídací centrum“ pro děti. S nápadem na zřízení
centra přišli rodiče dětí, které nemají umístěné děti v mateřské škole a chtějí nastoupit do zaměstnání.
Mělo by se jednat o čtyři místní děti. Hlídání dětí by mělo být zajištěno v rámci podnikatelské činnosti
soukromé osoby, která se dohodla s rodiči dětí, oslovila obecní úřad a chce službu v bytě provozovat.
Obecní úřad iniciativu rodičů přivítal a zastupitelé přislíbili, že poskytnou podkrovní byt 2+KK pro
účely „hlídacího centra“. Obecní úřad pomáhá při zajišťování některých povolení, která jsou potřebná
pro provoz centra a pokud bude možné byt pro tento účel využívat, pomůže i s jeho vybavením.
Dále bych se chtěl jen krátce zmínit o drobných nešvarech, které nás trápí a jejich odstranění by
pomohlo ke zlepšení činnosti obecního úřadu. Nejprve se vrátím ke sběrnému dvoru u obecního úřadu.
Drtivá většina našich občanů pochopila, k čemu sběrný dvůr slouží. Snaží se třídit odpad a ten ukládá na
místo, kam patří. Někteří občané se domnívají, že zaplatí za rok poplatek za odpady a že mohou na
sběrný dvůr dávat vše bez třídění. Tito občané si však neuvědomí, že většina poplatku, který obecní úřad
vybere od občanů, vydá za odvoz popelnic a odvoz odpadu ze sběrného dvora hradí z rozpočtu obce.
Proto je tolik potřebné odpad třídit. Pokud vynaložíme velkou část prostředků na odvoz netříděných
odpadů, nebudeme mít peníze na opravu silnic a údržbu obecního majetku. Dalším nešvarem je ukládání
odpadu na skládku zeminy u házenkářského hřiště. Obec zajistila srovnání skládky, kam se ukládá
pouze zemina s tím, aby se skládka dorovnala. Někteří občané na urovnanou plochu neustále vozí trávu,
jablka, bramborovou nať atd. V daném případě se jedná o zakládání černé skládky a obecní úřad bude
muset přistoupit k pokutování takového jednání. Každý majitel zahrady by si měl umět poradit s tímto
odpadem, založit si kompost a výsledný produkt dále použít pro vlastní potřebu. Nemůžeme nadále
tolerovat zakládání černých skládek, které musí na náklady obce likvidovat zaměstnanci obecního
úřadu. Poslední připomínkou k jednání našich občanů je nerespektování dopravní značky průjezd
zakázán, kterou obec umístila na místní komunikaci ve Žďáru kolem kostela na Smederov. Vzhledem
k zhoršujícímu se stavu této komunikace žádám všechny naše rozumné občany, aby místní komunikaci
využívali jen k účelu, ke kterému skutečně slouží, a to k jízdě na místní hřbitov a pro účely osob, které
zde mají trvalé bydliště, včetně jejich návštěv. Děkuji všem občanům, kteří nám pomohou
s odstraněním těchto drobných nešvarů, a věřím, že z toho budou mít prospěch a radost všichni, kdo se
na tom budou podílet.
Na závěr článku bych rád upozornil, že ve dnech 12.10. – 13.10. 2012 se uskuteční v naší obci
volby do zastupitelstva Plzeňského kraje. Bližší informace přineseme v příštím čísle Našich listů nebo je
najdete na našich internetových stránkách či úřední desce.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce
Oznámení
Od 3.9.2012 přijímám objednávky na brambory k uskladnění. Též objednávám brambory krmné, na
krmné brambory si přineste pytle. Konec objednávek 30. září. Stanislav Ungr, Ždírec-Myť 30, tel.
724 079 329
Hlídání dětí - Potřebujete do práce a nevzali Vám dítě do školky? Chcete si v klidu nakoupit?
Soukromá osoba ve spolupráci s obcí Ždírec nabízí celodenní i hodinové hlídání Vašich dětiček.
V případě Vašeho zájmu a pro podrobnější informace volejte na tel. 732 861 425 nebo pište na email
hlidanizdirec@seznam.cz .
Kurzy pro psy
Na základě velkého zájmu pořádá paní Mgr. Hana Janská ve Smederově kurzy pro psy. Jedná se o kurz
základní poslušnosti, Kurz agility pro začátečníky a Kurz agility pro mírně pokročilé. Kurzy začínají
průběžně od 7.9.2012 ve Smederově čp.3. Více informací na našich stránkách www.obec-zdirec.cz ,
nebo přímo u paní Janské tel. 724 022 645, mail janska@abcd-janska.cz , www.psichvile.cz .

Kominík
5.10. – 6.10.2012 přijede do naší obce kominík pan Jiránek. Kdo máte zájem o vyčištění či revizi
komína, můžete si jeho služby objednat na OU Ždírec nebo na telefonu 371 522 451 či e-mailu
podatelna@obec-zdirec.cz .
Ždírecké vinobraní aneb „Morava za námi…“
Rok se s rokem sešel a máme tu opět sklizeň vinných hroznů. Po loňském
úspěšném poznávacím zájezdu „Za krásou Moravy…“ si pro Vás SDH
Ždírec ve spolupráci s ČSŽ Ždírec a OÚ Ždírec dovoluje připravit
opakování této kulturní akce s názvem: „Morava za námi…“. V letošním
roce tedy nebudeme cestovat za ochutnávkou my, ale naši obec navštíví
rodinné vinařství Kňourek z Březí u Mikulova. Připravena budou vína jakostní, přívlastková, sudová,
lahvová, slámová či ledová. Degustace vinných produktů bude probíhat ve Ždírecké hospodě dne
20.10.2012 od 15.00 hodin. Po příchodu zaplatí každý účastník vstupné, kdy obdrží degustační
skleničku a katalog vín. Po ukončení akce degustační sklenička každému zůstává. V průběhu degustace
si bude moci každý účastník vybrat jakýkoliv nabízený vzorek, a to i opakovaně. K ochutnávce bude
připraveno cca 40 druhů vín, která budou zastoupena 2-3 láhvemi. V případě, že bude určitý druh vína
degustací spotřebován, bude z nabídky vyřazen. Po celou dobu degustace si budete samozřejmě moci
zakoupit samostatně od vinaře vybraná vína. V průběhu odpoledne a večera
bude pro vás připraveno občerstvení, které bude samozřejmě doplněno i o
„Moravské müsli“, které si většina účastníků loňského zájezdu tak oblíbila.
Na degustaci bude plynule navazovat přátelské posezení při hudbě. Vstupné
na celé posezení činí 150,- Kč. Všichni jste srdečně zváni.
TJ ÚSLAVAN ŽDÍREC
V prázdninových měsících jsme úspěšně uspořádali dvě taneční zábavy na parketu a na antukovém hřišti
tradiční letní turnaj trojic v nohejbalu. Na začátku prázdnin přijela skupina EGES, po nohejbalovém
turnaji měla následovat Víla Análka, která se ale pro
nepřízeň počasí přesunula do Ždírecké hospody a
v polovině srpna zahrál BARBUS.
Na závěr prázdnin jsme společně s ČSŽ Ždírec
zorganizovali Dětskou diskotéku, spojenou se
soutěžemi a opékáním buřtů. I přes nevlídné počasí,
16°C a mrholení, se sešlo asi 40 dětí a 80 rodičů. Děti
se po absolvování soutěžních disciplín posilnily
horkým čajem a výbornými špekáčky. Měly pak
dostatek energie na taneční kreace, ke kterým jim
zahrál DJ Bůček. Rodiče se zahřáli svařáčkem a ti
odvážnější i tancem se svými ratolestmi. Dobrá nálada vydržela až do fyzického vyčerpání dětí a
odchodu domů za chladného večera. Poděkování patří všem, kteří se na akci podíleli a obzvlášť
diskžokeji Martinu Dolákovi.
Naši házenkáři sehráli první utkání nové sezóny 26.8. doma s týmem Kyšice B před velmi slabou
návštěvou ani ne 20ti diváků! Prohráli 20 : 25. Ani ve druhém zápase 2.9. ve Všenicích s Béčkem se jim
nedařilo a prohráli 18 : 25. Hra se ale zlepšuje a doufáme, že až se sehrají nové mladé posily, přibudou i
góly a také body. Následující utkání 9.9. v Hromnicích bude velmi těžké a na další domácí utkání 16.9.
od 16:00 hod., doufám, dorazí větší počet diváků a povzbudí naše borce, aby jim dodali sebevědomí.
Přijďte je podpořit svými hlasivkami!!
Naši nohejbalisté budou v září dohrávat sezónu a začnou doma 7.9. s týmem Vodokrty B. Následovat
bude Bzí B 14.9. venku, Čižice 21.9. doma a Roupov 26.9. venku.
Předseda TJ Jan Havel
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Vlasta
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15

20.9.2012 – 19.30 –
21.9.2012 – 19.00 –
29.9.2012 – 19.00 –
25.8.2012 – 19.00 –

SDH Ždírec – výborová schůze
Rybáři – výborová schůze
Posvícenská zábava – hraje ORIENT, pořádá MS Chejlava
Posvícenská zábava – hudba zajištěna

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
Do 30.9. – Pohádková země Vítězslavy Klimtové
Muzeum otevřeno : úterý - neděle 10.00 - 17.00 hodin

Blovice

Nepomuk

9.9. – 18.00 – Koncert sboru Česká píseň kostel sv. Jana Nepomuckého
12.9. – 18.00 – Kouzelná rozmanitost čajů aneb
Jak se v čajích oreintovat
15.9. – 8.00 – 12.00 – Farmářský trh
22.9. – areál stavebnin – Běh Nepomukem 2012
- registrace ve 12.00 hodin
28.9. – 18.00 – Coffee-shop – Wenkow Sound,
Inspiral crew, Missing words sound systém, DJ Neuf
28.9. – Noc vědců

8.9. - 9.9. – Blovická pouť – náměstí
8.9. – 8.00 – 12.00 – Farmářské trhy – náměstí
8.9. – 19.00 – Duo To-Ja – pouťová taneční zábava – Lidový dům
22.9. – Oslavy 50 let trvání Gymnázia Blovice – Lidový dům
25.9. – 19.00 – Petra Černocká – Se mnou si píseň broukej
- koncert – Lidový dům
27.9. – 10.00 – Akademie studentů Gymnázia Blovice – Lidový dům

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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