Naše listy
měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
svazek 22 / číslo 6 / červen 2015

Vážení spoluobčané,
skončil nám první letní měsíc před prázdninami a počasí v posledních dnech bylo také letní.
Dětem začínají zasloužené prázdniny, a tak jim přejeme, aby bylo pěkné počasí a prázdniny si
pořádně užily. V uplynulém měsíci se v naší obci uskutečnila jedna z největších akcí roku, byla
to oslava Dětského dne na hřišti TJ Úslavanu Ždírec v sobotu dne 6. června 2015. Akce se
skutečně vydařila a jistě k tomu přispělo i pěkné počasí. Na hřišti se sešlo kolem 80 dětí s rodiči
a prarodiči. Všichni si to moc užili, a proto bych chtěl touto cestou poděkovat všem
pořadatelům. Zejména členům Tělovýchovné jednoty Úslavan Ždírec, ženám z Českého svazu
žen ve Ždírci, hasičům SDH Ždírec, Žďár a Smederov, myslivcům Mysliveckého sdružení
Chejlava Ždírec, rybářům Místní organizace Českého rybářského svazu Ždírec, zaměstnancům
obce a paní MUDr. Gabriele van Ruiten Hajnové a jejímu manželovi Harrymu van Ruiten, kteří
nám zapůjčili stany a přivedli oblíbené poníky. Poděkování patří samozřejmě i ostatním
občanům naší obce, kteří nezištně přiložili ruku k dílu a napomohli tak ke zdárnému průběhu
této velmi úspěšné akce. Další akcí v areálu TJ byl rockový Minifest, který se uskutečnil
v sobotu dne 13.6.2015. V červnu také ukončili naši nejmenší soutěž v národní házené,
podrobnosti se dočtete uvnitř novin.
Poslední veřejné zasedání zastupitelů
obce se konalo v pátek 19. června 2015. Na
zasedání zastupitelé projednávali mimo jiné
úpravy územního plánu obce, pronájem
hrobových míst na hřbitově ve Žďáru a
zajištění monitoringu projektu „Zateplení a
výměna zdroje tepla – OÚ Ždírec.“ Hlavním
bodem zasedání bylo schválení odkoupení
pozemků od Státního statku Jeneč, státního
podniku v likvidaci, od kterého bude obec kupovat pozemky pod příjezdovou komunikací
k areálu TJ Úslavanu Ždírec a pozemky pod hasičskou zbrojnicí na Smederově a pozemky okolo
zbrojnice. Jsme rádi, že se nám po několika jednáních se zástupci Státního statku Jeneč
podařilo vyjednat podmínky odkoupení pozemků, na které jsou ochotny přistoupit obě strany.
Kupní smlouva se připravuje, tak nebrání nic tomu, abychom splnili dlouho slibované vyřešení
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
24. července 2015 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

odkoupení pozemků. Další pozemky, zejména pod místními komunikacemi, by mohla od
Státního statku Jeneč naše obec dostat bezúplatně. Seznam pozemků jsme již odeslali a nyní
čekáme, jak dopadne vyjednání s Ministerstvem zemědělství, které přislíbilo pomoc při jejich
vydávání. Nadále pokračuje práce na přípravě projektu „Zateplení a výměna zdroje tepla - OÚ
Ždírec“ a jak jste si jistě někteří všimli, byl vypuštěn rybníček na Smederově, kde připravujeme
výběrové řízení na zhotovitele projektu „Oprava vodní nádrže v obci Ždírec část Smederov“.
V uplynulém období se uskutečnila na našem úřadu velmi významná událost, kdy nás
navštívil v doprovodu pátera Piotra Marka z farnosti v Blovicích Mons. František Radkovský –
biskup plzeňský. Bylo to velmi příjemné setkání, kterého se na přání Mons. Radkovského
zúčastnili někteří zastupitelé obce a zaměstnanci obecního úřadu. Při setkání byla oceněna
dobrá spolupráce obce s farností Blovice, založení tradice poutní slavnosti ve Smederově a
vánočních koncertů ve žďárském kostele. Při návštěvě jsme převzali od Mons. Radkovského
drobné dárky, včetně audio záznamu Bible - Nový zákon na CD, který je přednesen předními
českými umělci. Pokud bude mít někdo zájem o zapůjčení, je k dispozici na OÚ Ždírec. Za naší
obec jsme také Mons. Radkovského obdarovali drobnými dárky, a to knihou o Plzeňském kraji,
malovanou mapou našeho okolí a deštníkem, na kterém je znak naší obce.
V následujícím období nás čeká práce na územním plánu, příprava opravy rybníčku na
Smederově, příprava žádosti na Státní pozemkový úřad o vydání pozemků a práce na změně
vyhlášky o odpadech, která je údajně v rozporu se zákonem. Pokud se jedná o připravované
společenské akce, tak smederovský klub hasičů připravuje na sobotu 4. července od 14:00
hod. zábavné dětské odpoledne k začátku prázdnin, kde jsou pro děti připravené různé
soutěže a malé překvapení. Všichni jste srdečně zváni. Ostatní informace o konání kulturních,
sportovních a společenských akcích najdete uvnitř novin.
Vzhledem k prázdninovému období nebudeme vydávat za měsíc červenec Naše listy, a
proto bych chtěl všem našim občanům a hlavně dětem popřát příjemné prožití prázdninových
dnů.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce

Výpis USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 19. června 2015
- Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení USNESENÍ č. 8 ze dne 6.3.2015 ve znění „Zastupitelstvo
obce schvaluje záměr vynětí pozemku parcelní č. 213 (v ÚP jako Ž 2a) a části pozemků parcelní
č. 217, č. 220 a č. 234/20 (v ÚP jako Ž 2b) v k.ú. Žďár u Blovic, obec Ždírec z návrhu Územního
plánu Ždírec jako zastavitelné plochy - smíšené venkovské obytné (části pozemků
ponechaných v ÚP pro zástavbu je vyznačena v přiložené katastrální mapě“.
- Zastupitelstvo obce schvaluje pověření SDH Ždírec, se sídlem Ždírec 34, IČO: 49183729
k nakládáním s tříděným komunálním odpadem - kovy za Obec Ždírec, se sídlem Ždírec 34,
IČO: 00257478.

- Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemků od Státního statku Jeneč, státního podniku
v likvidaci, Detašované pracoviště Třemošenská 622/11, 163 00 Praha 6, za cenu uvedenou ve
znaleckém posudku. Jedná se o následující pozemky:
Katastrální území Žďár u Blovic, obec Ždírec:
Pozemková parcela č. 73/15 - ostatní plocha - jiná plocha - o výměře 10 m2 - 13,50 Kč,
pozemková parcela č. 73/13 - ostatní plocha - ost. komunikace - o výměře 76 m2 - 3.080,Kč,
pozemková parcela č. 73/18 - ostatní plocha - ost. komunikace - o výměře 16 m2 - 640,- Kč,
pozemková parcela č. 73/19 - ostatní plocha - ost. komunikace - o výměře 54 m2 - 2.188,Kč,
pozemková parcela č. 89/4 - ostatní plocha - neplodná půda - o výměře 40 m2 - 54,- Kč.
Katastrální území Smederov, obec Ždírec:
Stavební parcela č. 62 - zastavěná plocha - o výměře 102 m2 - 15.036,- Kč,
pozemková parcela č. 201/18 - ostatní plocha - jiná plocha - o výměře 2437 m2 - 24.370,Kč,
pozemková parcela č. 201/46 - ostatní plocha - jiná plocha - o výměře 102 m2 - 1.020,- Kč
- Zastupitelstvo obce schvaluje poplatek za hrobové místo na hřbitově ve Žďáru a znění nájemní
smlouvy o nájmu hrobového místa na období od 1. ledna 2016 – 31. prosince 2025 za 1.000,Kč.
- Zastupitelstvo obce schvaluje firmu DOMOZA projekt s.r.o., IČO: 28145089, Teslova 1202/3,
301 00 Plzeň na zajištění monitoringu projektu a schvaluje znění příkazní smlouvy na zajištění
monitoringu projektu „Zateplení a výměna zdroje tepla – OÚ Ždírec“.
- Zastupitelstvo obce schvaluje nákup 30 ks. restauračních zátěžových židlí do Ždírecké hospody.

Oznámení
Od 1.7. do 20.7. objednávám brambory rané. Od 25.7. do 20.8. objednávám obilí (pšenice,
ječmen), pytle s sebou. Od 10.9. do 10.10. objednávám brambory na uskladnění. Na krmné
brambory si přineste pytle. Stanislav Ungr, Myť 30, tel. 724 079 329

Český rybářský svaz
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz , http://www.mocrszdirec.estranky.cz/

V sobotu 11.7.2015 se budou konat u naší Rybárny pod Smederovem rybářské závody pro
místní děti. Prezentace závodníků bude od 8,30 hodin. Předpokládaný začátek závodů je
v 9,00 hodin. Připraveny budou věcné ceny, taktéž bude pro závodníky a jejich doprovod
zajištěno občerstvení. K hojné účasti dětí i rodičů (samozřejmě i prarodičů  ) zve výbor MO
ČRS Ždírec. Petrův zdar
Za MO Ždírec Miroslav Krňoul

Zprávy TJ Úslavan Ždírec
V měsíci červnu se dohrávaly zbylé zápasy soutěže mladších žáků v Národní házené. Po
prohře s družstvem Božkova 31:8 a družstvem Vřeskovic 12:1 se nám v posledních dvou
zápasech podařilo po tvrdém boji uhrát remízu, a to
s Nýřany 7:7 a s družstvem Kyšic 12:12. Začátkem měsíce
července by měla proběhnout schůzka vedení všech
družstev a budou se vyjednávat pravidla pro soutěž
mladších žáků, aby se nestávalo, že proti 8-10 letým
dětem hrají pomalu dospělí ve věku 15 let a výše.
Družstvo přípravky také v červnu nezahálelo.
Zúčastnilo se dvou turnajů. V sobotu 6.6.2015 jsme
vyrazili za horkého počasí do Kyšic. Po rozpačitém
začátku turnaje, kdy jsme v naší skupině prohráli 3
zápasy a uhráli 1 remízu, jsme v boji o konečné celkové
pořadí zabrali a naše družstvo skončilo na 7. místě.
Další sobotu 13.6.2015 jsme se vypravili do Nezvěstic. Opět vládlo horké letní počasí a
obdivujeme všechny zúčastněné děti, s jakým nasazením bojovaly o konečné umístění. Turnaje
se zúčastnilo 10 družstev starší přípravky a 6 družstev mladší přípravky. Tentokrát se nám
dařilo více a po 3 výhrách a jedné prohře bylo naše družstvo 2. ve skupině. V zápasech o
konečné pořadí jsme narazili na tvrdé soupeře, ale
naše výsledky stačily na krásné celkové 5. místo.
Děkujeme tímto dětem za skvělou reprezentaci
ždírecké házené a rodičům za skvělou podporu,
bez níž by to celé nešlo.
Na závěr házenkářské sezony byla pro děti
připravena „dohozná“ s malým překvapením. Vše
se uskutečnilo v sobotu 20.6.2015. I přes
nepříznivé počasí se s dobrou náladou sešli všichni
členové jak družstva přípravky, tak mladších žáků.
Po
malém
občerstvení se pod vedením trenérů manželů
Pospiszylových šly děti podívat na připravené
překvapení. Tím byla zbrusu nová šatna jen pro
děti, vybavená novým nábytkem a každý člen týmu
dostal od trenérů své tričko s číslem, jménem a
logem TJ Úslavanu Ždírec. Nadšení dětí nemělo
konce. Zábava byla v plném proudu až do nočních
hodin. Závěrem bychom chtěli poděkovat
manželům Pospiszylovým za celoroční trpělivost,
Zikymu a Pavlovi Zrnovi za vymalování nové šatny a výrobu laviček, Lucce Havlové za krásné
obrázky na stěnách nové šatny, panu Berglovi za finanční příspěvek na nová trička pro děti,
panu starostovi Bohuslavu Vrátníkovi za nákup maskota pro tým a všem rodičům za přípravu
příjemného odpoledne.

TJ Úslavan Ždírec pořádá dne 11.7.2015 od 20:00 na našem parketu taneční zábavu se
skupinou LORDS.
Dále pak dne 18.7. od 9:30 hod. pořádáme nohejbalový turnaj trojic. Všichni sportovci i
nadšenci jsou zváni.

Školní rok ve Školičce Barvínek je za námi a tak se můžeme zamyslet, co nám přinesl.
Ve školičce jsme se sešli v počtu 8 dětí a většina z nich chodila po celý rok. Program
Školičky byl vytvořen tak, aby se děti nenásilnou formou tzn. hrou, učily poznávat okolní
přírodu, naučily se žít v kolektivu dětí, uměly používat různé výtvarné techniky, nestyděly se
zazpívat písničku či zarecitovat básničku. Dokázaly dokonce zahrát divadlo Boudo budko. To
vše bylo možné, protože kolektiv dětí byl
malý, měli jsme dostatek času na individuální
potřeby každého dítěte. Děti se do kolektivu
začlenily velice brzy a bez větších problémů.
Pokud počasí dovolilo, byli jsme co nejvíce v
přírodě. Do dění jsme také přilákali rodiče a
příbuzné - malování na trička, otisky na tašky,
mikulášská nadílka, karneval, stopovačka.
Rodiče byli vždy vstřícní a ochotni nám
pomoci. Při všech těchto aktivitách nám vycházel
maximálně vstříc Obecní úřad ve Ždírci pod vedením
pana starosty Bohuslava Vrátníka. Všem děkujeme.
Školička Barvínek je otevřena pro všechny děti i přes
celé letní prázdniny. Více informací na tel. 734 582 878
nebo na www.skolickabarvinek.cz.
Bohužel, a je nám to opravdu líto, se zatím na
školní rok 2015/16 nepřihlásil dostatečný počet dětí,
abychom mohli Školičku otevřít. Doufáme ale, že během
prázdnin se ještě do Barvínka dětičky přihlásí, a my
budeme moci pokračovat v naší práci. Rádi bychom
strávili ve Ždírci i další roky.
Za celý kolektiv Školičky Barvínek
Dolejšová Monika, učitelka, tel. 734 582 878, www.skolickabarvinek.cz

Zprávy Českého svazu žen
První červnová sobota byla věnována
dětem a jejich Dětskému dni. Počasí bylo
(stejně jako v minulém roce) ryze letní a
všichni jsme se docela dost "ohřáli". Dětem to
naštěstí vadilo ze všech nejmíň, protože pobyt
na sluníčku u různých her a soutěží střídaly s
vodní sprchou připravenou od našich hasičů.
Všichni členové zúčastněných společenských
složek se postarali o bohatý program i neméně
bohaté odměny za ně. Ženy měly připraveny 4
oblíbené soutěže, sportovci učili děti házet míčem
na cíle v podobě zavěšených PET-lahví naplněných
vodou, u rybářů se opět lovily rybičky, ovšem letos
byly zastoupeny i ukázkové ryby živé a myslivci se
postarali o střelbu ze vzduchovek na různé cíle,
ale také vědomostní soutěž v poznávání zvěře
podle obrázků či trofejí. No a hasiči měli po celé
odpoledne instalovanou ochlazující vodní sprchu a
samozřejmě na závěr toužebně očekávanou
stříkanou pěnu, kterou museli několikrát
opakovat.
O občerstvení pro děti se postaraly ženy,
které si letos připravily změnu nabídky, a to
párek v rohlíku. Sportovci zase dětem nabídli
občerstvení limonádové a zmrzlinové, takže o
děti bylo postaráno ve všech směrech.
Děkujeme za bezvadnou spolupráci všem
zúčastněným organizátorům v čele s Obecním
úřadem a starostou obce, dále pak sportovcům,
hasičům, myslivcům i rybářům. Vysoká účast
více než 80 dětí a mnoha dospělých je zavazující,
ale už dnes se těšíme na ten příští Dětský den Vaše ženy.
Na měsíc srpen připravujeme opět
autobusový zájezd na květinovou výstavu do
jihočeských Čimelic. Podmínky přihlášek a
konkrétní termín zájezdu budou upřesněny a
vyhlášeny v místním rozhlase, popř. v příštím
vydání NL.
Za ČSŽ - M. Kolevová

Inzerce
Prodám kočárek (dvojkombinace) černo – zelený, 5 let starý, cena dohodou. Tel: 723 427 052

Zábavné dětské odpoledne Smederov
V sobotu 4. července 2015 od 14.00 hodin srdečně zveme všechny děti i jejich rodiče do
Hasičské klubovny Smederov na ZÁBAVNÉ DĚTSKÉ ODPOLEDNE K ZAČÁTKU PRÁZDNIN. Na
programu jsou soutěže a malé překvapení.

Pouťová zábava v Louňové
V sobotu 25.7.2015 se koná v Louňové pouťová zábava od 20,00 hod k tanci a poslechu hraje
MHS Plzeň.
Všichni jsou srdečně zváni.

Letní kina
Neurazy – začátky ve 21.30 hodin
3.7. – Babovřesky 3
4.7. – 7 trpaslíků
5.7. – Padesát odstínů šedi
8.7. – 96 hodin: Zúčtování
10.7. – Ghoul
11.7. – Jak jsme hráli čáru
15.7. – Tři bratři
17.7. – SpongeBob ve filmu: Houba na suchu
18.7. – Fotograf
22.7. – Intimity
24.7. – Asterix: Sídliště bohů
25.7. – Hodinový manžel
29.7. – Pohádkář
31.7. – Ovečka Shaun ve filmu

Spálené Poříčí – začátky ve 21.30 hodin
Retro léto – zámecký park
23.7. – Cesta do pravěku
24.7. – Páni kluci
25.7. – Limonádový Joe
26.7. – Starci na chmelu
27.7. – Chicago
28.7. – Mikulášovy patálie
29.7. – Milionář z chatrče

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
75 let
69 let
69 let
65 let
64 let
63 let
62 let
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Dne 13.6.2015 se narodila
Jasmína Žáčková, Myť 3.
Vítáme Jasmínku do života a
přejeme jen to nejlepší!

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

21.8. – 19.00 – Rybáři – Výborová schůze

Hřiště TJ Úslavan

11.7. – 20.00 – LORDS – taneční zábava
18.7. – Turnaj v nohejbalu
15.8. – 20.00 – Víla Análka – taneční zábava
29.8. – Ukončení prázdnin – dětské DISCO

Rybárna Smederov

11.7. – 9.00 – Rybářské závody pro děti – ČRS MO Ždírec,
registrace od 8.30

Klub hasičů Smederov

4.7. – 14.00 - Dětské odpoledne – začátek prázdnin
22.8. – 20.00 - Benátská noc – SDH Smederov

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Hradiště 1
(tel. 371 522 208)
Výstavy:Muzeum otevřeno:úterý-neděle 10-17 hod
11.6.-30.8. – Modely v lahvích a Svatý Jan na mostě
– Emanuel Hoda
do 30.9. – Osvobození jižního Plzeňska ve fotografii
1.5.-13.9. – Kdo si hraje, nezlobí II. Báječná autíčka
do 31.12. – Jak si kdo ustele, Velké prádlo našich
babiček, Staré časy našich dětí
Lidový dům
5.7. – 15.00 – za lávkou do Cecimy – Procházka se
soutěžemi pro malé děti
11.7. – 14.00 – 16.00 – Na Polance – Kamensko –
Pohádkový les – Děti mohou vycházet mezi 14. a
15. hodinou

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Nepomuk
4.7. – 13.00 – hřiště u ZŠ – Nepomucký chaos –
netradiční hasičská soutěž
10.7. – 20.00 – Malá letní scéha – Vojta „Kliďák“
Tomáško – folkový recitál
10.7. – 20.00 – Summer disco – hřiště u ZŠ
11.7. – Goalissimo Cup – turnaj v malé kopané
18.7. – Nepomucké pivní slavnosti
25.7. – 8.00 – 12.00 – Farmářské trhy
25.7. – Malá letní scéna – Pohádky pod
nepomuckým nebem
25.7. – Pohár města – turnaj dvojic v pétanque
25.7.- 17.00 – Svatojakubská pouť – kostel sv. Jakuba
Spálené Poříčí
6.7. – Setkání k výročí upálení mistra Jana Husa
11.7. – 16.00 – Folk na zámku
18.-26.7. – Mezinárodní kurz barokní hudby
18.-19.7. – Rybí hody – vinárna Joachim Lewidt
25.7. – Koncert účastníků kurzu barokní hudby

Policie: 158
Velitel SDH Miroslav Synáč st.: 728 957 917
Policie Blovice: 371 522 008
Záchranná služba: 155
Hasiči: 150
Záchranná služba Vlčice: 371 523 255, 377 672 111
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