Měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov

Svazek 18

číslo 8

SRPEN 2011

Váţení spoluobčané,
skončily nám prázdniny a druhý prázdninový měsíc nám mimo nepříznivého počasí přinesl také
kousek vytouţeného léta. V srpnu se událo mnohé zajímavé a o tom bych Vás chtěl informovat.
V sobotu 20. srpna 2011 se konala na hřišti TJ Úslavanu Ţdírec zábava se skupinou EGES. Počasí se
konečně umoudřilo a sešlo se skoro 120 lidí. Více se dozvíte uvnitř Našich listů. V pátek 26.8.2011
se konalo hned několik akcí. Český svaz ţen uspořádal výlet za květinami do Čimelic, ve Ţdírecké
hospodě měli sraz účastníci hasičského zájezdu na Moravu a na Smederově proběhla Benátská noc.
Podrobnosti nám napsaly jednotlivé spolky samy a můţete si je přečíst na dalších stránkách Našich
listů. Pořadatelům za jejich obětavou práci děkujeme.
Ani na obecním úřadu se v srpnu nezahálelo. Po šesti letech od dokončení stavebních prací se nám
podařilo zkolaudovat byty v půdní vestavbě nad Ţdíreckou hospodou. O vyuţití jednotlivých bytů
bude jednat zastupitelstvo obce na nejbliţším zasedání. Můţete nám přijít sdělit své názory a
nápady, jak byty účelně vyuţít, budeme rádi za kaţdý váš podnět. Městský úřad v Blovicích, Odbor
stavební a dopravní, nám také vydal stavební povolení na stavbu komunikace v nové zástavbě u
budoucí mateřské školky ve Ţdírci. Nyní začnou probíhat jednání o moţnosti případné dotace na
tuto výstavbu, která nebudou jednoduchá, protoţe většina dotací není určena pro novou výstavbu.
Vybíráme také projektanta, který by nám zpracoval projektovou dokumentaci na přestavbu hasičské
zbrojnice ve Ţdírci, která je opravdu potřeba.
Obecní úřad Ţdírec připravuje zpracování nového územního plánu pro Obec Ţdírec. Jedním
z podkladů pro tvorbu nového územního plánu jsou i ţádosti majitelů pozemků ve správním území
obce v k.ú. Ţdírec u Blovic, Ţďár u Blovic a Smederov. Ţádosti na změnu funkčního vyuţití
pozemků na výstavbu můţe předloţit kaţdý majitel pozemků ve vyjmenovaných katastrálních
územích do 30. září 2011, a to písemně na adresu Obecní úřad Ţdírec, Ţdírec 34, 336 01 Blovice.
Pokud jste jiţ v minulosti zaslali na obecní úřad ţádosti o změnu funkčnosti vašich pozemků,
můţete poţádat o ověření, zda je vaše ţádost na úřadu zaevidována.
Naši zaměstnanci kromě sekání trávy, která je nyní zcela zaměstnává, začali s čištěním a broušením
kovové lávky přes řeku Úslavu v Myti. Lávka se v nejbliţší době nově natře, protoţe hlavně ze
spodní strany je jiţ hodně zkorodovaná.
Tradiční Václavské posvícení letos připadne aţ na 2. října. Taneční zábava se koná v sobotu 1. října
ve Ţdírecké hospodě a k tanci a poslechu zahraje skupina ORIENT. Zábavu si letos, stejně jako
minulý rok, vzali na starost myslivci. Tímto zveme všechny na taneční parket. Samozřejmě uţ od
pátku budou před hospodou kolotoče a houpačky p. Třísky z Nových Mitrovic. V neděli 2. října pak
od 16.00 hodin přivítají házenkáři na našem hřišti soupeře z Chudenic. Všichni jste srdečně zváni.
Václav Řeţábek, místostarosta obce
Od 1.9.2011 bude otevírací doba místní knihovny kaţdou středu od 16.00 do 18.00 hodin.
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
16. září 2011 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

Zpráva ČSŢ ve Ţdírci
Měsíc červenec byl pro nás všechny měsícem klidu a odpočinku, i kdyţ
počasí tomu mnohdy nepřálo.
O to víc uţ se však dělo v srpnu, kdy jako první "zahřívací kolo" se v
sobotu 13. července uskutečnil krátký pěší výlet do Blovic i zpět s
občerstvovací a testovací zastávkou v nově otevřené kavárně u Michka.
Vycházky se pro začátek zúčastnilo 8 ţen a jiţ dnes se těší na další
turistický pochod - ovšem uţ s větší účastí dalších ţen.
Hlavním bodem akcí však byl autobusový zájezd do Čimelic na
květinovou a zahradnickou výstavu, která se pořádala koncem srpna.
Autobus byl téměř plný, i kdyţ několik lidí odradilo velmi teplé počasí a
na poslední chvíli svoji účast odřekli. Nicméně výlet to byl velice
zdařilý, exkluzivní výstava květin i všeho dalšího kolem zahrad a
zahrádek se všem líbila. To také bylo znát na tom, ţe nebylo nikoho,
kdo by jel z Čimelic s prázdnýma rukama. Jsme rádi, ţe se celá akce povedla, a doufáme, ţe i
všichni účastníci byli spokojeni, přestoţe teplo bylo opravdu úmorné.
Děkujeme všem za přízeň a těšíme se zase na některé z dalších akcí nashledanou.
Za ČSŢ - M. Kolevová

Rybáři informují.

Kapitálního sumce v délce 202 cm se podařilo v srpnu ulovit na údolní
nádrţi Orlík našemu dlouholetému členovi p. Pavlu Vrátníkovi z Myti.
Blahopřejeme.
Dále informujeme , ţe příští výborová schůze je přeloţena na 23.9.2011 od
19.00 hod.
Petrův zdar.
M. Krňoul, jednatel MO ČRS Ţdírec
Posvícenská zábava
Myslivecké sdruţení Chejlava Ţdírec, o.s. pořádá dne 1.10.2011 od 19.30 hodin ve Ţdírecké
hospodě tradiční Posvícenskou zábavu. K tanci a poslechu hraje skupina ORIENT. Připravena
bude bohatá tombola, občerstvení bude zajištěno. Všichni jste srdečně zváni.
Oznámení
Objednáváme zimní brambory na uskladnění i krmné od 1.9.2011 do 30.9.2011. Pytle si přineste
s sebou. Stanislav Ungr, Myť 30, tel. 724 079 329
UPOZORNĚNÍ
soukromým řemeslníkům a mikropodnikům v obcích do 2 000 obyvatel
Během letošního října bude v rámci Programu rozvoje venkova vypsáno Opatření III. 1. 2.
Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje. Finanční podporu bude moţné získat na Zakládání
a rozvoj mikropodniku. Podpora je určena na výstavbu či rekonstrukci provozovny včetně zázemí
pro zaměstnance a na nákup výrobních technologií, vybavení i výpočetní techniky.
Ţádat mohou řemeslníci a mikropodniky z oblasti stavebnictví, opravy a údrţby motorových
vozidel, velkoobchody i maloobchody, různé opravny počítačů i výrobků osobní potřeby a
zpracovatelské mikropodniky – např.: truhlářství, výrobny potravin, výrobny a úpravny textilií či
obuvi, zpracovatelé plastů atd.
Pro další informace sledujte stránky www.szif.cz nebo volejte GARANTA CZ, Praţská 84/15,
Plzeň, 725 005 891, 602 469 038

TJ ÚSLAVAN ŢDÍREC
Druhý prázdninový měsíc se nesl ve znamení chladného počasí, a
proto nás velmi potěšilo, kdyţ se na poslední letošní námi
pořádanou zábavu na parketu přeci jen vyjasnilo a bylo poměrně
teplo. Zahrála nám osvědčená kapela EGES, která přilákala opět
velmi slušnou návštěvu 120-ti lidí.
Rád bych touto cestou poděkoval realizačnímu týmu ve sloţení L. Vrátník ml., Jaroslav a Jan
Nygrýnovi a M. Krňoul ml. za obětavou práci v kiosku, a všem ostatním, kteří se jakýmkoli
způsobem podíleli na pořádání prázdninových akcí.

Naši házenkáři začali novou sezónu jiţ v neděli 28.8. na půdě Hromnic, kde prohráli 15:22. Další
utkání sehrají doma 4.9. od 16:00 hodin s týmem Vřeskovice B. Přijďte je podpořit svými
hlasivkami.
Nohejbalisté začínají podzimní část soutěţe v pátek 2.9.2011 od 17:00 hodin s týmem Letin.
Jan Havel, předseda TJ Úslavan Ţdírec
HROMNICE : ŢDÍREC 22 : 15 ( 10 : 9 ) - 29. 8. 2011
V prvním utkání nové sezóny 2011 - 2012 jsme nastoupili v nové, silně omlazené, sestavě. Svůj
první zápas za muţe si zahráli bratranci Kotousové a vedli si velice slibně.
Jsem rád, ţe se uskutečnil přestup Jakuba Kotouse z Blovic, a také Honza Kotous se po dosaţení
potřebného věku dočkal prvního zápasu za muţe. Z nejmladších hráčů si vede dobře i Ondra Stehlík
na kraji obrany. Do Blovic naopak odešel Lukáš Synáč.
V Hromnicích nás čekala prověrka od zkušených domácích hráčů. Nezachytili jsme začátek zápasu a
soupeř získal náskok aţ 5 branek. Pak domácí nechali odpočívat jejich nejlepšího střelce Rumla a
my dotáhli na ztrátu na rozdíl jediné branky. Tak skončil i poločas. Pak zase nastoupil jejich střelec,
který nám celkem vstřelil 15 branek, a my jsme ho uţ nedokázali uhlídat. Ke konci zápasu nám uţ
docházeli síly a domácí hráči si zápas plně kontrolovali. Nedařily se nám ani pokutové hody. Ze tří
moţností sníţit náskok jsme nevyuţili ani jednu.
Sestava:
branka: Kuba Fiala
obrana: Míra Krňoul, Petr Šlajs, Pavel Zrno, Ondra Stehlík
útok: Martin Řeţábek ( 8 ), Zikmund Pospiszil ( 6 ), Jakub Kotous ( 1 ), Jan Kotous
V neděli 4.9. hrajeme doma s muţstvem Vřeskovic. Začínáme hrát v 16.00 hod., přijďte nás všichni
podpořit svými hlasivkami!!
Za TJ Úslavan Ţdírec Václav Řeţábek
4.9.2011 – Neděle
11.9.2011 – Neděle
17.9.2011 – Sobota
18.9.2011 – Neděle
25.9.2011 – Neděle
2.10.2011 – Neděle

Rozpis dalších utkání
Ţdírec
Vřeskovice B
Všenice B Ţdírec
Ţdírec
Nezvěstice C
Dobřív
Ţdírec
Blovice B Ţdírec
Ţdírec
Chudenice

- 16.00 hodin
- 16.00 hodin
- 16.00 hodin
- 15.00 hodin
- 10.30 hodin
- 16.00 hodin

JUBILUJÍCÍ OBČANÉ SRPEN 2011
87
80
71
62
60

let
let
let
let
let

Olena
Vlasta
Věra
Milan
Jana

MILOTOVÁ
ŘEŘICHOVÁ
VRÁTNÍKOVÁ
VRÁTNÍK
KOLBABOVÁ

Ždírec
Ždírec
Ždírec
Ždírec
Myť

Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.

46
48
45
31
40
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†

Úmrtí
Dne 5.8.2011 zemřel
ve věku 72 let
pan Zdeněk BROŢ
z Myti č. 26.

†

Čest jeho památce!
DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

23.9.2011 – 19.00 – Rybáři – výborová schůze
30.9.2011 – 20.00 – SDH Ždírec – výborová schůze
1.10.2011 – 19.30 – ORIENT – taneční posvícenská zábava

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI

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

Nepomuk

Výstavy:

1.5.-4.9 – Stavebnice Merkur v historii a současnosti
16.4.-4.9. – Novoveské hračky
30.4.-31.12.- Staré časy malých dětí
15.9.-28,10 – Vlkov – Babiny, eneolitiské výšinné sídliště
15.9.-6.11. – Vztah Boženy Němcové k našemu regionu
22.9.-28.10. – Vzpomínka na Ing.Václava Hajšmana
Muzeum otevřeno : úterý – neděle 10.00 – 17.00 hodin
10.-11.9.- 2. blovická pouť spojená s farmářskými trhy
14.9. – 18.00 – 19.Haydnovy hudební slavnosti – kostel
23.-24.9. – Výstava hub – Lidový dům
27.9. – 19.00 – ABBA WORLD REVIVAL – Lidový dům

2.9. – 20.00 – Michal David – školní hřiště
9.9 – Plavba lodí Nepomuk – odjezd z náměstí 13.00
10.9. – 8.00 – 12.00 – Farmářský trh
27.9. – Divoké kočky – sál hotelu U Zeleného stromu

Spálené Poříčí – MUSIC SKLEP

3.9. – TRILOBITI – folk-rock
10.9. – ROCKotéka – DJ Sjetej
17.9. – PARADOX + APE TOWN
24.9. – Disco – DJ Reaggi
27.9. – GALLILEO + SIMON

BĚH NEPOMUKEM 2011
Připravili jsme pro Vás 1. ročník amatérského závodu pro všechny věkové kategorie.
Organizací tohoto závodu chceme nabídnout možnost místním běžcům, kteří se věnují sportu aktivně, srovnat své výkony s
ostatními.
Termín: 17. 9. 2011
Místo konání: UNIBRICK, areál STAVEBNIN NEPOMUK, START i CÍL
Startovné: ZDARMA
Dospělí: 5 000 m
Start : v 15:00 hodin Kategorie: muži, ženy
1. 15 až 18 let 2. 19 až 35 let 3. 36 let a více
Rychlá sportovní masáž nohou pro běžce ZDARMA, od 14:30 hod v administrativní budově Unibricku.
Děti: 1 000 m
Start:16:00 hod
Kategorie: chlapci, dívky
1. 0 až 5 let
2. 6 až 10 let 3. 11 až 14 let

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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