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ČERVEN 2011

Váţení spoluobčané,
v měsíci červnu se uskutečnila v naší obci jedna z největších akcí tohoto roku. Byl to dětský den na hřišti TJ
Úslavanu Ţdírec dne 4. června 2011. Na hřišti se sešlo podle našeho odhadu kolem 250 návštěvníků, z toho
kolem 80 dětí. Hlavním koordinátorem akce byly ţeny z Českého svazu ţen Ţdírec, ale velký podíl na
úspěšnosti akce měli všichni, kteří se na přípravě podíleli. Jednalo se o členy Tělovýchovné jednoty Úslavan
Ţdírec, hasiče SDH Ţdírec, rybáře MO ČRS Ţdírec, myslivce z MS Chejlava a pracovníky obecního úřadu.
O podrobnostech celé akce se dočtete uvnitř našich novin a dne 11. června byl otištěn v Plzeňském deníku.
Všem občanům, kteří se na přípravě akce podíleli velice děkujeme. Také poděkování patří Kynologickému
klubu Blovice, jehoţ psovodi předvedli nádhernou ukázku se psy. Velkou atrakcí byla tradiční pěna, kterou
vytvořili hasiči z Koterova, kterým také patří poděkování. Akce ukázala, ţe je stále dost lidí, kteří jsou
ochotni udělat něco pro ostatní a to je dobře. V červnu se nám podařilo zbudovat
na dětské hřiště domeček se skluzavku, který slouţí našim dětem (viz. foto), ve
spolupráci se členy TJ Úslavanu Ţdírec byly zabudovány na hřišti houpačky,
prodlouţili jsme veřejné osvětlení k novým domům ve Ţdírci a k lávce přes řeku
pod Smederovem. Umístili jsme nový rozhlas do spodní Myti. Poţádali jsme
vodoprávní úřad v Blovicích o kolaudaci vodovodu v Myti a ve Ţdírci, který je
od r. 2003 do současné doby ve zkušebním provozu. Podali jsme ţádost na
Odbor stavební a dopravní MěÚ Blovice o kolaudaci bytů, které byly v roce
2005 vybudovány nad hospodou. Kolaudace proběhne v měsíci červenci. Obec
ukončila v průběhu pololetí několik v minulosti uzavřených smluv, které byly pro obec nevýhodné. Přispěli
jsme naší ţádostí o opravu silnice u rybníka Huťský a posečení trávy při
silnici mezi obcemi Smederov a Blovice. Naši pracovníci pravidelně sečou
obecní pozemky a zajistili jsme posečení trávy větších ploch a příkopů
odbornou firmou. Dále jsme zajistili geometrické zaměření nově získaných
lesů nad Mytí a podařilo se nám vyřešit několikaletý spor ohledně přístupu
na soukromý pozemek za Ţdíreckou hospodou, kde jsme napravili některé
křivdy z dávné minulosti, ohledně obecní stavby na soukromém pozemku.
Majitelům chat na Vozké se podařilo obnovit lávku přes řeku Úslavu (viz.
foto), která byla strţena při lednových povodních. Lávku pouţívají naši občané a proto jsme se rozhodli,
obnovu lávky finančně podpořit.
Dne 10. června 2011 se uskutečnilo ve Ţdírecké hospodě veřejné zasedání zastupitelů obce. Účast
našich občanů na zasedání byla opět velmi dobrá. Zastupiteli obce bylo schváleno několik bodů usnesení
(USNESENÍ je vyvěšeno na internetových stránkách obce a na úřední desce) a v následné diskusi zaznělo
několik dotazů občanů, na které většinou starosta obce a zastupitelé na místě odpověděli. Jednalo se o sečení
trávy u místních komunikací, padajících větví ze stromů u rybníku Huťský a o problému výstavby mateřské
školy ve Ţdírci. Tráva byla posečená, na padající větve u rybníku jsme upozornili příslušné úřady a na
schánění peněz na projekty obce pracujeme. Zatím se snaţíme zlepšit ţivotní podmínky našich občanů
z vlastních prostředků a vlastními silami. Obec v současné době zaměstnává jednoho zaměstnance obce a
čtyři pracovníky od úřadu práce na veřejně prospěšné práce, za které úřad hradí veškeré finanční náklady. Je
to výhodné pro obec a podle našeho názoru je to vidět i na mnoţství práce, kterou pracovníci odvedou.

Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
22. července 2011 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

Do budoucna stále pracujeme na získání peněz z dotací na projekty a na přípravě nového územního plánu
pro obec. Je to práce urputná, není moc vidět, ale je potřebná. Připomínky k územnímu plánu byly uzavřené
do konce r. 2009, od té doby však nedošlo ke změně územního plánu a nedošlo ani k přípravě nového. Je to
důleţitý dokument pro rozvoj naší obce a proto budeme pracovat na přípravě nového plánu. Naši občané a
majitelé nemovitostí v rámci naší obce mohou v současné době podávat návrhy na změnu územního plánu
obce. Uzávěrka připomínek bude oznámena v dalších novinách, na webových stránkách a na úřadní desce.
Naší prioritou bude i nadále řešení drobných problémů našich občanů, se kterými se na nás můţete kdykoliv
obracet.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce

Zprávy Českého svazu ţen
DĚTSKÝ DEN VE ŢDÍRCI
Stalo se jiţ dobrým zvykem, ţe v naší obci pořádáme jako Český svaz ţen
Ţdírec pro děti během roku mnoho akcí, ale jednou z největších je vţdy
dětský den. Ten letošní byl naplánován na první červnovou sobotu.
Minulý ročník vyšel na jedničku, a tak jsme nic nechtěly ponechat náhodě
a poţádaly jsme o spolupráci a účast na celé akci zejména všechny sloţky
v obci, tzn. Sbor dobrovolných hasičů Ţdírec, Tělovýchovnou jednotu
Úslavan Ţdírec, Český rybářský svaz Místní organizace Ţdírec, Myslivecké sdruţení Chejlava - Ţdírec a
Obecní úřad Ţdírec. Všichni se svého úkolu zhostili na výbornou.
Nutno podotknout, ţe velkou roli sehrálo i skvělé počasí, takţe veselé odpoledne mohlo odstartovat. Ţeny
měly pro děti připraveno několik soutěţí, např. běh v pytlích, házení
míčkem na plechovky a kolo štěstí, slalom na koloběţkách a další.
Hasiči učili děti stříkat s malými hadicemi s proudnicí na cíl, kterým
byly velké plechovky na stojanech, a všem bylo předvedeno i technické
vybavení sboru. Rybáři zase dětem umoţnili vlastnoruční výlov
plyšáků a jiných hraček na udici z velkých kádí. Házenkáři měli
připravenou soutěţ v hodu s originálním míčem na láhve s vodou
zavěšené v bráně, no a myslivci - to byla kapitola sama pro sebe.
Nejenţe se děti snaţily určovat zvěř podle obrázků, ale na závěr si
mohly ze odborného dozoru zastřílet na terče ze vzduchovek. Všechny
soutěţe byly samozřejmě odměňovány nejrůznějšími cenami - jako byly např. hračky, balonky, lízátka,
perníčky a jiné pamlsky, vč. limonád, zmrzliny, vody nebo cukrové
vaty.
Ale to ještě nebylo všechno - díky velmi dobré spolupráci s
Kynologickým klubem v Blovicích nám jejich psovodi předvedli
nádhernou ukázku výcviku svých čtyřnohých kamarádů. Bylo to skvělé
vystoupení - zábavné i poučné - a všichni byli nadšeni. Další akci
obstaral hasičský sbor z Koterova, který se, stejně jako loni, postaral o
zlatý hřeb odpoledne v podobě hory nastříkané pěny, kde se děti
výborně bavily a mohly se do sytosti vyřádit. Ani se jim z pěny nechtělo
ven převléknout se do suchého.
Letošní návštěvnost překonala všechny předešlé ročníky i veškerá očekávání a k naší velké radosti jsme na
závěr došli k celkovému počtu kolem 250 návštěvníků - z toho min. 80 dětí. Vysoká laťka pro příští rok, ale
uţ dnes se těšíme. O samotný závěr se opět postaraly ţeny, kdyţ měly pro všechny děti i další účinkující
připravené vynikající špekáčky, které i všichni mohli sami opéci na ohni. Zábava trvala aţ do pozdního
odpoledne a nikomu se nechtělo domů.
Za ČSŢ Ţdírec Marie Kolevová
Zpráva ČSŢ
V minulém vydání Našich listů jsme Vás předběţně informovaly o chystaném zájezdu na zahradnickou
výstavu do Čimelic. Nyní tedy následuje upřesnění této akce: zájezd se uskuteční v pátek 26. srpna 2011.
Předpokládaný odjezd ze Ţdírce bude cca v 7.oo hod., návrat v odpoledních hodinách dle dohody účastníků
přímo na místě.
Takţe teď uţ záleţí jenom na Vás, zdali se budete chtít zúčastnit tohoto výletu. Závazné přihlášky spolu s
finanční zálohou ve výši 200,- Kč bude přijímat paní Marie Kolevová (tel.: 739720702), a to do konce
měsíce července, tj. do 31. 07. 2011. Těšíme se na hojnou účast.
Za ČSŢ Ţdírec Marie Kolevová

Oznámení
Od 4.7.2011 objednávám rané brambory a téţ obilí. Na obilí si přineste vlastní pytle. Objednávky končí
20.7.2011. Zimní brambory na uskladnění objednávám od 1.9.2011 do 30.9.2011. Stanislav Ungr, Myť 30,
tel. 724 07 93 29
Pouť ve Smederově
Nadpis níţe uvedeného příspěvku v sobě skrývá obnovenou pouť ke kapličce Panny Marie Klatovské ve
Smederově, stejně tak i závěrečnou zprávu o financování obnovy této kapličky. Na Tři krále 2011 byla
kaplička spolu s dokumentací k opravě prohlédnuta pracovníky Státního zemědělského a intervenčního
fondu v Českých Budějovicích a výsledkem bylo proplacení částky 268.245,- Kč na konto obce jako podíl
na celkové opravě ve výši 298.050,- Kč. Mimo samotné stavby, doznala změn i její součást, tzn. obnova
stromů a trávníku. Jak bylo v projektu slíbeno, oprava zvedla zájem o vyuţití kapličky a tak další investice
mimo obecní, státní a evropské pokladny plynuly z peněţenek dárců na vnitřní osvětlení kaple, výzdobu a
především pak na nový obraz Panny Marie Klatovské. Děkujeme proto těmto smederovským dárcům:
MUDr. Růţeně Hajnové (10.000,- Kč), MUDr. Gabriele Van Ruiten - Hajnové (3.000,- Kč), paní Daně
Pondělíkové (1.000,- Kč), panu Vladimírovi Sokolíkovi (1.000,- Kč) a paní Jaroslavě Bílé (400,- Kč). Dále
se podílel částkou 800,- Kč Vlastimil Vrátník a 5.000,- Kč věnovala Farnost v Blovicích prostřednictvím
pana faráře Piotra Marka. O provoz kapličky se dnes starají paní Lidka Škardová, Jana Průchová a o zeleň
Harry Van Ruiten ze Smederova.
Nyní k samotné pouti. V neděli, dne 10. července 2011, jsou zváni poutníci naší obcí, postřednictvím
samostatné pozvánky v Našich Listech, do Smederova na pouť, která začíná Mší svatou na návsi ve
Smederově od 11:45 hod.
Vlastimil Vrátník - zastupitel obce Ţdírec
Dne 10.7.2011 v 11.45 hodin se bude konat Smederovská pouť na návsi u kapličky Panny Marie Klatovské
a po jejím ukončení jsou všichni zváni do hasičské klubovny na malé posezení.
Radek Synáč, starosta SDH Smederov

Rybáři informují.
V minulém čísle jsem se zmínil o začínající sezoně
lovu dravců, ano dnes je jiţ v plném proudu a hned na
zahájení 16.6. se podařilo ulovit našemu členovi p. Robertu Fialovi
krásného sumce, blahopřejeme a zasíláme foto.
Pak ţe na Úslavě nejsou ryby.
Petrův zdar.
Miroslav Krňoul, jednatel MO ČRS Ţdírec

TJ ÚSLAVAN ŢDÍREC
V měsíci červnu jsme se podíleli na organizaci Dětského dne, dohráli soutěţ oblastního přeboru v házené a
odehráli převáţnou část přeboru v nohejbale.
O Dětském dnu je jiţ napsáno na jiném místě, takţe k házené: po dobrém podzimu se nám na jaře zas aţ tak
nedařilo, ale přesto jsme skončili na desátém místě. Na závěr jsme uspořádali dohoznou, na které jsme se
dohodli, ţe budeme v soutěţi nadále pokračovat. Pro někoho to můţe být divné rozhodování, ale se
současným kádrem, který se bohuţel nerozšiřuje o mladé nadějné hráče, je to rok od roku těţší a závisí na
několika jednotlivcích, zda to potáhnou dál.
Nohejbalisté odehráli většinu svých jarních zápasů a zbývají sehrát dva poslední. Jsme průběţně na osmém
místě a vypadá to, ţe nám opět o pár bodíků unikne účast v podzimní části s horní sedmičkou.
V měsíci červenci uspořádáme turnaj v nohejbale a to 16.7.2011 od 9:30 hodin na našem hřišti. Večer pak
zahraje od 20:00 hodin k tanci a poslechu hudební skupina BARBUS. Další zábava na parketu bude
30.7.2011 a zahraje taktéţ od 20:00 hodin VÍLA ANÁLKA. Všichni jste srdečně zváni.
Předseda TJ Jan Havel

Zprávy SDH Ţdírec
Okrsková soutěţ
Dne 11.6.2011 se konala ve Štítově Okrsková soutěţ, které se zúčastnilo za SDH Ţdírec jiţ tradičně
druţstvo muţů i ţen. Soutěţ se skládala ze dvou štafet a jednoho poţárního útoku. Do celkového hodnocení
se započítával čas lepší štafety a útok.
Do soutěţe ţen se přihlásila pouze dvě druţstva a to ze
Ţdírce a ze Stříţovic. Stříţovické ţeny nakonec obsadily
první místo s celkovým časem 207,54 s. Ţdírecké
závodnice dosáhly celkové času 209,27 s. Druţstvo
Stříţovic vyhrálo tedy jen o vlásek, ale nutno
podotknout, ţe naše ţeny vyhrály štafetu s časem 102,43
s. S tímto časem dosáhly lepšího času neţ některá
druţstva muţů.
Do soutěţe muţů se přihlásilo celkem 9 druţstev. Tuto
soutěţ vyhrálo druţstvo Stříţovic s celkovým časem
177,21 s. Druhé místo obsadilo druţstvo našich muţů s
celkovým časem 189,53 s. Třetí místo obsadilo druţstvo
Zdemyslic s časem 194,49 s. Další pořadí soutěţe bylo
Hradišťská Lhotka, Ţdár, Štítov B, Vlčice, Blovice, Štítov A. Druhé místo obsadilo naše druţstvo
zaslouţeně a to díky excelentnímu a neuvěřitelnému výkonu ve
štafetě, kdy ji jako jediné druţstvo dokázalo zaběhnout pod 90
s a to s časem 87,71, paráda .
Závěrem k této úspěšné soutěţi jen dodat, ţe děkujeme všem
našim soutěţícím za vzornou a příkladnou reprezentaci nejen
SDH Ţdírec, ale i celé obce Ţdírec. Poděkování patří i těm,
kteří věnovali svůj čas přípravě a organizaci druţstev. Budeme
doufat, ţe obě druţstva opět natrénují a na Okresní soutěţi,
která se bude konat v září v Dolcích u Přeštic, obsadí přední
příčky. Seznam soutěţících, časy všech druţstev a další
fotografie
jsou
uveřejněny
na
www
stránkách
sdhzdirec.estranky.cz. Ještě jednou všem děkuji a gratuluji.
Brigáda
Dne 5.7.2011 se koná od 09.00 hod, ve Ţdírecké hasičárně brigáda. Je plánován úklid hasičárny a jejího
okolí, nátěr vrat a bude provedena údrţba techniky. Tímto zveme členy SDH Ţdírec.
Dětský den
Dne 4.6.2011 se konal na hřišti TJ Úslavan Ţdírec tradiční dětský den, na kterém se podíleli mimo jiné i
ţdírečtí hasiči. Hodnocení a průběh dne ponechám na jiných, ale chtěl bych poděkovat všem členům, kteří
se na dlouhodobé přípravě dětského dne podíleli. Příprava byla na výsledku dne a radosti dětí znát.
Mladí hasiči
Na členské schůzi SDH Ţdírec konané dne 24.6.2011 bylo dohodnuto, ţe by se,
v případě dostatečného zájmu, zaloţilo druţstvo ţáků na soutěţe hry Plamen, která se
týká dětí ve věku od 6 let. Druţstva ţáků na této soutěţi mohou být smíšená – tzn.
dohromady soutěţí dívky i chlapci. Z tohoto důvodu uveřejňujeme tyto informace,
abychom zjistili případný zájem dětí a rodičů o tento poţární sport. Jeho součástí není
jen „poţárničina“, ale i základy topografie, zdravovědy a další disciplíny. Pokud by
vaše dítě mělo zájem, sdělte to prosím Ladislavu Vrátníkovi, tel. 608 66 19 66 nebo email: sdhzdirec@seznam.cz nebo na OU Ţdírec do konce srpna 2011.
Ladislav Vrátník, starosta sboru SDH Ţdírec

SDH Smederov, Klub hasičů Smederov, P.
Pondělík – Pekařství Dvorec, OÚ Ţdírec, p.
Ungr Ţdírec, ČM Stavební spořitelna

pořádají v sobotu dne 9. července 2011
od 14.00 hod. u hasičské zbrojnice ve
Smederově

DĚTSKÉ ODPOLEDNE
K ZAKONČENÍ
ŠKOLNÍHO
ROKU
Program:
● Skákací hrad
● Opékání vuřtů

● Soutěţe o ceny

K tomu všemu nám od 16.00 hodin zahraje Duel B+B. Od
19.00 hodin taneční zábava pro dospělé.

Srdečně zvou pořadatelé.

JUBILUJÍCÍ OBČANÉ KVĚTEN 2011
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DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

15.7.2011 – 19.00 – Rybáři – výborová schůze

Klubovna SDH Smederov

9.7.2011 – 14.00 – Dětské odpoledne k zakončení školního roku
9.7.2011 – 19.00 – Duel B+B – taneční zábava pro dospělé

Hřiště TJ Úslavan Ždírec

16.7.2011 – 20.00 – BARBUS – taneční zábava
30.7.2011 – 20.00 – VÍLA ANÁLKA – taneční zábava

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI

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

Výstavy:

1.5.-4.9 – Stavebnice Merkur v historii a současnosti
16.4.-31.8. – Mlýny v povodí řeky Úslavy
16.4.-4.9. – Novoveské hračky
30.4.-31.12.- Staré časy malých dětí
Muzeum otevřeno : úterý – neděle 10.00 – 17.00 hodin

Nepomuk
1.7. – 20.00 – Lucie Bílá
2.7. – 8.00 – 12.00 – Farmářský trh – nám.
A.Nemějce
9.7. – 11.00 – 24.00 – XIX.pivní slavnosti
11.7. – 19.00 – Manželství naruby – divadelní
komedie – Rodný dům A.Němejce
21.7. – 18.00 – Život a dílo prvního ředitele
nepomucké piaristické koleje – přednáší P.J.Rettig
23.7. – Free style show

Letní kino Neurazy – začátky ve 21.30
1.7. – Rychle a zběsile 5, 2.7. – Gnomeo a Jilie, 4.7. – Rio, 5.7. – Western Story, 6.7. – Obřad, 8.7. – Czech Made Man, 9.7. –
Sucker Punch, 13.7. – Útěk ze Sibiře, 15.7. – Habermannův mlýn, 16.7. – Kung Fu Panda 2, 20.7. – Jsem číslo čtyři, 22.7. –
Vřískot 4, 23.7. – Čertova nevěsta, 27.7. – Zkus mě rozesmát, 29.7 – X-Men: První třída, 30.7. - Kazatel

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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