Měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov

Svazek 18

číslo 7

ČERVENEC 2011

Vážení spoluobčané,
skončil první prázdninový měsíc, který nám přinesl nepříznivé počasí a dětem se začne pomalu přibližovat
termín nástupu do nového školního roku. V červenci se rovněž událo mnohé zajímavé a o tom bych Vás
chtěl informovat. V sobotu 9. července 2011 se konalo u hasičárny na Smederově Dětské odpoledne při
příležitosti ukončení školního roku. Uvnitř Našich listů je z uvedené akce fotka s poděkováním sponzorům a
občanům, kteří se podíleli na zajištění akce. Stejně důležitý je ale fakt, že na akci byly děti, které se dobře
bavily na atrakcích a při soutěžích, které jim sponzoři a občané připravili. Podle fotek, které jsou umístěné
na internetových stránkách obce (www.obec-zdirec.cz), se dobře bavili i dospělí návštěvníci. Takový přístup
je správný, musíme ukázat našim dětem, že i v dospělosti máme
nárok na zábavu, která není jen pro děti. Večer zahrála k tanci a
poslechu oblíbená hudební skupina DUEL B&B. V neděli 10.
července 2011 se uskutečnila na návsi na Smederově pouť u
kapličky Panny Marie Klatovské (viz. foto). O této akci je
zmínka uvnitř listů, tak jen krátce k jejímu průběhu. Nejdříve po
úvodním slově pana faráře vystoupil starosta obce pan Bohuslav
Vrátník, který přivítal přítomné občany a připomněl myšlenku
poutníků a smysl pouti na svaté místo, která sloužila k poznání
nového, nových lidí a zamyšlení se nad tím co bylo a co bude.
Dále vystoupil pan Vlastimil Vrátník, zastupitel obce, který
přítomné seznámil s historií a průběhem opravy kapličky. Po krátkých projevech následovala mše svatá. Po
obřadu odešli přítomní občané do hasičské klubovny, kde byli všichni pohoštěni výrobky místních žen. Celé
akci přálo i počasí a proto byli všichni velmi spokojeni. V sobotu 16. července 2011 se uskutečnil na hřišti
T.J. Úslavan Ždírec nohejbalový turnaj trojic. Jednalo se rovněž o velmi vydařenou akci, která dělá dobré
jméno naší obci v širokém okolí. Večer po turnaji zahrála hudební skupina BARBUS. Podrobnosti o akci
najdete uvnitř listů. Stejně tak se vydařila taneční zábava se skupinou Vílou Análkou v sobotu 30. července
2011. Pro nepřízeň počasí byla akce přemístěna z parketu u Homolky do Ždírecké hospody, to však
pořadatele nezaskočilo a udělali vše proto, aby se návštěvníci dobře bavili. Pořadatelům za jejich obětavou
práci děkujeme.
V pátek dne 22. července 2011 se konalo ve Ždírecké hospodě veřejné zasedání zastupitelů naší obce.
Účast občanů na zasedání byla opět velmi dobrá. Probírali jsme aktuální problémy naší obce. Dostalo se i na
zveřejňování hlášení místního rozhlasu na našich internetových stránkách. Na stránkách byla vyhlášena
anketa, zda chtějí naši občané zasílat zprávy, které hlásíme ve středu rozhlasem, na e-mailové schránky.
Zatím je to tak nerozhodně. Přesto jsme se rozhodli, že hlášení na stránkách budeme zveřejňovat a to se také
již měsíc děje. Po odhlášení zpráv v místním rozhlasu, dáme na naše internetové stránky text hlášení do
kolonky „Hlášení rozhlasu“. Dále jsme na zasedání hovořili o pozemcích, které jsou ve vlastnictví státu, a
obec je užívá a udržuje. Zastupitelé se rozhodli, že o takové pozemky zažádáme Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových Plzeň. Požádáme o bezúplatný převod pozemků do vlastnictví obce. Nejdůležitější
rozhodnutí padlo ve věci pořízení nového územního plánu obce. Jedná se o dokument, který je zásadní pro
rozvoj naší obce. Již v předloňském roce obecní úřad shromažďoval podněty a návrhy ke zpracování nového
územního plánu. Na jeho realizaci však nedošlo a proto se do toho musíme pustit nyní. Pro představu, co
obnáší takové pořízení nového územního plánu, tak to je nejméně jeden a půl roku práce, která není nikde
moc vidět. Cenové nabídky na jeho vypracování zatím máme v rozmezí od 300 do 600 tisíc korun. Není to
tedy ani jednoduchá, ani levná záležitost. Obec však územní plán potřebuje. Jako jeden z podkladů pro

přípravu územního plánu slouží připomínky a návrhy od občanů, zejména majitelů pozemků v obci. Proto
Vás tímto žádáme o zasílání nových žádostí o doplnění územního plánu. Některé žádosti na obecním úřadu
od majitelů nemovitostí máme z minulého období. Tyto žádosti zařadíme do schvalovacího řízení. Pokud
máte pochybnost o tom, zda jste Vaší žádost na obecní úřad zaslali, ověřte si to u nás, rádi Vám informaci
poskytneme. Uzávěrka Vašich žádostí a připomínek je k 31. srpnu 2011.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce

Zpráva ČSŢ
Jelikož se již rychle blíží termín zájezdu do Čimelic, uvádíme pro všechny přihlášené účastníky tohoto
výletu d ů l e ž i t é informace, týkající se odjezdu.
Tak tedy: termín zájezdu - pátek 26. srpna 2011.
Protože se výstava otevírá již v 8.oo hod., přizpůsobili jsme časy odjezdu z našich obcí následovně:
1) SMEDEROV - 6.15 hod. - na návsi u kapličky
2) ŽĎÁR - 6.20 hod. - autobusová zastávka ČSAD
3) ŽDÍREC - 6.25 hod. - před Ždíreckou hospodou.
Čas odjezdu z Čimelic bude stanoven až po vzájemné dohodě přímo v autobusu. S sebou přibalte hlavně
dobrou náladu, aby se nám cesta vydařila. Těšíme se na Vás!
Za ČSŽ - Marie Kolevová

Ve Smederově se konala pouť
Fotografie je ze soboty 9.7.2011 kdy se konalo na Smederově u
hasičské klubovny dětské odpoledne k zakončení školního roku.
V neděli 10.7.2011 pak proběhla Smederovská pouť na návsi u
kapličky Panny Marie Klatovské. Akce se velmi vydařily, počasí
též přálo, návštěvnost byla vynikající. Poděkování patří všem
sponzorům a všem občanům, kteří se podíleli a pomáhali při
zajištění těchto akcí.
Dana Pondělíková, Smederov
Hasiči ze Smederova připravují na pátek 26.8.2011
BENÁTSKOU NOC, která by měla začít v 19.00 hod. v
klubovně hasičů ve Smederově. Sledujte proto od 19.8.2011 také
vývěsní tabule, webové stránky a rozhlas obce, kde budou další podrobnosti k této akci, na které zahraje duo
MAMBO.

Zprávy SDH Ţdírec
Dne 26.8.2011 se koná od 19.00 hod. ve Ždírecké hospodě výborová schůze SDH
Ždírec a po jejím ukončení se ve 20.00 hod. uskuteční sezení s účastníky zájezdu „Za krásou
Moravy“, kde budou doladěny podrobnosti k zájezdu.
Ladislav Vrátník ml., starosta SDH Ždírec

Pozvání na koncert skupiny ABBA WORLD REVIVAL
27.září 2011 od 19.00 se uskuteční v Lidovém domě v Blovicích koncert skupiny ABBA WORLD REVIVAL.
Předprodej a rezervace vstupenek na tento koncert se koná v Lidovém domě Blovice, tel.371522236,
737740174, mail: info@ldblovice.cz
ABBA World Revival z Prahy je desetičlenný soubor, složený z profesionálních hudebníků, které svedl
dohromady obdiv k tvorbě světoznámé švédské skupiny ABBA. ABBA World Revival Vám nabízí
originální provedení repertoáru slavné hudební formace a jejich vystoupení je 100% ţivá show-produkce
deseti hudebníků. Repertoár zahrnuje přes 30 nejznámějších písní švédské legendární mega-skupiny 70.
let. Vlastní produkce je dokonalou ţivou interpretací skladeb ABBA na špičkové úrovni, včetně dokonalé
image, dobových kostýmů a pódiové choreografie. ABBA World Revival představuje absolutní světovou
špičku tohoto hudebního oboru a jejich vystoupení jistě nadchne kaţdého posluchače bez rozdílu věku !!

TJ ÚSLAVAN ŢDÍREC
Zprávy z TJ Úslavan Ţdírec.
V měsíci
červenci
jsme
uspořádali
nohejbalový turnaj, který se letos setkal
s velkým ohlasem.
Zúčastnilo se ho deset týmů, čtyři ze Ždírce,
tři z Plzně a po jednom z Čižic, Blovic a
Příšova.
16tý červenec se ukázal jako nejslunnější
v měsíci, což přispělo k dobré náladě a
zdárnému průběhu celého dne. Podrobnosti
o turnaji si můžete přečíst na webových
stránkách www.nczdirec.estranky.cz.
Na závěr povedeného dne zahrála na
místním
parketu hudební skupina BARBUS. Večerní
zábavu navštívila necelá stovka příznivců nejen z řad hráčů turnaje.
Jan Havel, předseda TJ Úslavan Ždírec
Dne 30.7.2011 se měla konat na parketu TJ. Úslavanu
Ždírec dlouho očekávaná taneční zábava se skupinou
VílaAnálka. Vzhledem k nepříznivému počasí, které provází
toto léto, byl ve 13.00 hod. svolán krizový štáb pořadatelů,
který měl rozhodnout o uspořádání či zrušení taneční
zábavy. Po zjištění zájmu věrných účastníků a se svolením
p. Kubíka bylo nakonec rozhodnuto o přeložení akce do
vnitřních prostor Ždírecké Hospody. V průběhu zábavy bylo
jasné, s ohledem na spokojenost příchozích, kapely a obsluhy
hospody, že tento krok a rozhodnutí bylo zcela v pořádku.
Taneční zábavu si užili nejen účastnící, ale i samotní interpreti,
kteří přidali několik sérií. I když bylo na rozeslání informací o
změně místa konání zábavy málo času, byla účast dostatečná a
přiměřená našim prostorám. Na závěr nezbývá krizovému
štábu taneční zábavy nic jiného než, aby poděkoval starostovi
obce
Bohuslavu
Vrátníkovi za pomoc
při vyhlášení změny akce v místním rozhlasu, panu
Vlastimilu Kubíkovi za poskytnutí místa pro konání
zábavy a nakonec i obsluze ze Ždírecké hospody, která
s přehledem zvládala nápor hostů. Poděkování patří rovněž
i všem zúčastněným a celé kapele.
T.J. Úslavan Ždírec si Vás tímto rovněž dovoluje pozvat
na poslední letošní taneční zábavu na našem parketu, která
se uskuteční dne 20.8.2011 od 20.00 hod. kdy zahraje skupina EGES.
Za krizový štáb Ladislav Vrátník ml., Miroslav Krňoul ml., Jan Nygrýn a Jaroslav Nygrýn ml.
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ZKD Plzeň, prodejna Ždírec nabízí možnost objednání kuřic a kohoutů z Drůbežárny Hořešovice.
Objednávky se přijímají do 13.8.2011 v prodejně. Odběr bude koncem měsíce srpna nebo začátkem
měsíce září.
DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

19.8.2011 – 19.00 – Rybáři – výborová schůze
26.8.2011 – 19.00 – SDH Ždírec – výborová schůze
26.8.2011 – 20.00 – Schůzka účastníků zájezdu „Za krásou Moravy“

Hřiště TJ Úslavan Ždírec

20.8.2011 – 20.00 – EGES – taneční zábava

Klub hasičů Smederov

26.8.2011 – 19.00 – Benátská noc – Duo MAMBO

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
27.8. – 14.00 - 17.00 – Dětský zámecký den

Nepomuk
1.8. – 16.00 – Povídání o pejskovi a kočičce
1.8. – 19.30 – Elektrická puma - muzikálová komedie
oboje Malá letní scéna
13.8. – 8.00 – 12.00 – Farmářský trh
13.8.-14.8. – 9.00 – 17.00 – Výstava gladiol
Rodný dům A.Němejce

Letní kino Neurazy – začátky ve 21.15
3.8. – Pařba v Bankoku, 5.8. – V peřině, 6.8. – Rychle a zběsile 5, 10.8. – Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna,
12.8. – Transformers 3, 13.8. – Lidice
začátky ve 21.00
17.8. – Harry Potter a Relikvie smrti – 2.díl, 19.8. – Tvůj snoubenec, můj milenec, 20.8. – Princ a pruďas, 24.8. – Auta 2,
26.8. – Barbar Conan, 27.8 – Ženy sobě

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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