Naše listy
měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
svazek 25 / číslo 3 /březen 2018

Vážení spoluobčané,
uplynulý měsíc počasí nepřipomínalo nástup jara, ale zima nám ukázala, že se ještě nechce
vzdát své vlády. Na jarní počasí si tedy budeme muset počkat na následující měsíc, na který
nám meteorologové slibují spíše letní počasí. Přes nepříznivé počasí se v naší obci konalo
několik kulturních a společenských akcí, které si v krátkosti připomeneme. Nejprve to byla
oslava MDŽ, která proběhla 3. března 2018, jak ve Ždírecké hospodě, kde jí uspořádaly ženy z
Českého svazu žen Ždírec, tak na Smederově, kdy ji uspořádaly smederovské ženy z Klubu SDH
Smederov. Jako starosta obce jsem byl pozván na obě akce, ale z časových důvodů jsem se
zúčastnil pouze oslavy MDŽ ve Ždírci, kam byly pozvány i ženy ze Smederova. Své přítomnosti
jsem využil k seznámení přítomných žen s připravovanými projekty obce na příští období a ke
krátkému shrnutí toho, co se nám
v minulosti
podařilo
i
nepodařilo
zrealizovat. Dále jsem všem přítomným
ženám poděkoval za jejich práci, kterou
dělají pro naše občany, zejména při
organizaci a pořádání kulturních a
společenských akcích. Jako poděkování za
celoroční práci byly ženám předány
drobné dárky z dílny šikovných rukou a
kytička od naší obce. V uplynulém měsíci
dále proběhly výroční valné hromady Mysliveckého sdružení Ždírec a Místní organizace
Českého rybářského svazu Ždírec, kterých jsem se rovněž zúčastnil ze stejného důvodu, jako
oslavy MDŽ. Současně jsem přítomným členům obou spolků poděkoval za to, že v naší obci
působí takové organizace, které sdružují naše občany a přispívají tím jak k obohacení
kulturního a společenského života, tak k výchově naší mladé generace. Všem členům a
funkcionářům společenských organizací za jejich celoroční práci ještě jednou tímto moc
děkujeme, a věříme v další velmi dobrou spolupráci. V neděli 25. března 2018 ženy z Českého
svazu žen ve Ždírci uspořádaly pro naše děti, dnes již tradiční, Kreativní odpoledne. Ženy
připravily pro děti řadu úkolů, kde mohly děti prokázat svoji dovednost a vyrobit si drobné
dárky pro radost. Byla to velmi zajímavá akce, při které se opět ukázalo, že naše děti jsou velmi
šikovné a nesedí jen u počítačů, což je hlavní cíl akcí,
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek 13. dubna 2018 od 19.30 hodin
v Klubu SDH Smederov.

které pro děti pořádáme. Ve výčtu událostí v obci nesmím opomenout tradiční velikonoční
křístání, které proběhlo ve všech částech naší obce, kdy naše děti poctivě několikrát obešly
celou ves a za to se dočkaly zasloužené odměny v podobě cukrovinek, velikonočních vajíček a
ani tentokrát nechyběla finanční odměna. Jsme rádi, že se tato tradice v naší obci udržuje a
velké poděkování patří všem dětem a jejich rodičům, neboť v letošním roce dětem nepřálo
počasí, ale i přesto obešly všechny části naší rozlehlé obce. V rámci velikonočních oslav se ještě
v Klubovně SDH Smederov uskutečnilo Velikonoční posezení, o kterém se stejně jako o
ostatních akcích dočtete uvnitř novin. Poslední den měsíce v sobotu 31. března 2018 se na
hřišti TJ Úslavanu Ždírec uskutečnily závody psů Agility, které pořádala paní Mgr. Hana Jánská
ze Smederova. Počasí nebylo moc přívětivé, ale „psíkaři“ jsou připraveni na vše, tak se snad
nepříznivé počasí podepsalo jen na menší účasti diváků. Přesto se jednalo o velmi vydařenou
akci, kterou si všichni účastníci závodů pochvalovali, a to jak z důvodu velmi dobře
připraveného areálu TJ, tak pro bohaté občerstvení, které připravili členové TJ Úslavanu
Ždírec. Jsme rádi, že jsou v naší obci pořádané takové akce, které jí dělají dobré jméno, a proto
děkujeme všem občanům, kteří se na přípravě a pořádání této akce podíleli.
V uplynulém měsíci se veřejné zasedání zastupitelů obce nekonalo. Přesto jsme
nezaháleli a práce pokračovala na již
rozdělaných projektech a na přípravě
nových projektů. Pokračuje práce na
rekonstrukci požární nádrže ve Žďáru,
kde je již téměř dodělaný pravý břeh
nádrže a hráz. Práce bude pokračovat
pokládáním lomového kamene na
levém břehu nádrže a úpravou terénu.
Termín dokončení zatím není znám, je
to hodně závislé na počasí. Velká část
práce je již hotová, tak se můžeme těšit na její dokončení. Současně pokračuje práce na
opravě místní komunikace na Oborách, kde firma osadila obrubníky. Nyní bude probíhat
úprava povrchu a položení konečné vrstvy baleného asfaltu. Co se týče připravovaných
projektů, tak probíhá výběrové řízení na zhotovitele opravy cesty v horní části obce Myť. Jedná
se o cestu od hlavní cesty III/11745 k Fořtovně, kterou čeká vyrovnání a položení nového
povrchu v celé délce. Dále výběr zhotovitele přeložky kanalizace na stavebním pozemku Na
Planinách. Oba projekty chceme dokončit do poloviny letošního roku. V současné době rovněž
probíhá stavební řízení ohledně celkové rekonstrukce obecní budovy Žďár 28, kde počítáme
s celkovou opravou budovy včetně nového sociálního zařízení, nového vytápění a čističkou
odpadních vod. Také nás v nejbližší době čeká vyjednávání s Lesy České republiky, pro které
máme již zpracovanou žádost o odkoupení části rybníčku na Oborách, který chceme za využití
dotace vyčistit a upravit. V uplynulém měsíci jsme dále podali žádost na Krajský úřad
Plzeňského kraje o dotaci na další vybavení naší Jednotky sboru dobrovolných hasičů, kde je
možné z dotace čerpat finanční částku do 60.000,- Kč. Naše obec do žádosti o dotaci zařadila

věci v celkové výši 75.000,- Kč s tím, že část nákladů bude financovat z vlastních prostředků.
Uvedené finanční prostředky investujeme jak do nového vybavení osobními ochrannými
pomůckami našich hasičů, jako jsou nové pracovní oděvy, zásahové rukavice, tak do věcných
prostředků potřebných pro jejich činnost, jako jsou nové hadice, výsuvný žebřík s lanem a
nové savce. Vynaložené investice se nám určitě vyplatí, neboť hasiči jsou taková obecní
„armáda“, která je jako jediná schopná v obci řešit krizové situace, které vznikají při požárech,
povodních a jiných živelných pohromách. Proto musíme hasičům vytvářet podmínky pro jejich
práci, aby mohli plnit svoji úlohu. Na vhodných podmínkách pro plnění úkolů musíme pracovat
v době „míru“, aby nás nenadálá krizová situace nepřekvapila a byli jsme připraveni.
V následujícím období nás tedy čeká pokračování na rozdělaných projektech. Ještě
čekáme na rozhodnutí Plzeňského kraje, kam jsme podali žádost o dotaci z PSOV Plzeňského
kraje 2018, Projekty obcí, na zateplení budovy obecního úřadu a podle toho budeme na
projektu pokračovat. Dalším rozpracovaným projektem je zakoupení krytého sezení a
interaktivní cedule z dotace Plzeňského kraje dotačního titulu PSOV PK 2018 Integrované
projekty 2018, kterou jsme podali prostřednictvím Mikroregionu Úslava. Uvedený mobiliář
máme v úmyslu umístit v prostoru u Ždírecké hospody nebo u prodejny potravin
Západočeského konzumního družstva ve Ždírci. V oblasti dalších služeb našim občanům
zjišťujeme možnost zakoupení nádrže na vodu, kterou by bylo možné umístit na kontejner a
ten na kontejnerový nosič za traktor. Chceme tím vyhovět řadě našich občanů, kteří nemají
jinou možnost, jak si opatřit užitkovou vodu a vodu do bazénů. Při dovozu vody našim
občanům předpokládáme jen malý paušální poplatek, aby této služby využívali i občané, kteří
mají vodu z obecního vodovodu. Tím chceme snížit spotřebu kvalitní upravené pitné vody
z obecního vodovodu.
Příští veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek 13. dubna 2018 od 19,30
hod. v Klubovně SDH Smederov, na které všechny naše občany srdečně zveme.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce

SDH Ždírec
SDH Ždírec oznamuje, že se v sobotu dne 21.4.2018 od 09.00 hodin uskuteční ve Ždírci a Myti
sběr kovového odpadu. V případě potřeby hasiči pomohou s vynesením. Za Vaše příspěvky
děkujeme.
Inzerce
Ždírecká hospoda přijme brigádníka či brigádnici na pozici číšník/servírka. Nástup možný dle
dohody. Více informací na tel. čísle 775 071 352.

Zprávy Českého svazu žen
Ačkoliv březen nezačal zrovna příjemným počasím, 3. březen se vydařil a oslava MDŽ ve
Ždírecké hospodě proběhla zdárně. Sešlo se cca 45 žen, které pozdravila předsedkyně ČSŽ A.
Vítková a také starosta obce B. Vrátník. Vtipnou kulturní vložku si připravily Bl. Fialová a A.
Pilousová. Pak si všichni přítomní pochutnali na výborném obědě a jako sladká tečka ke kávě
byl na všech stolech připraven výběr
nejrůznějších bábovek, které upekly
některé členky svazu. Bohatá tombola
byla do posledního lístku vyprodána a
všichni napjatě očekávali losování.
Mezitím ještě byly všechny přítomné ženy
obdarovány krásným petrklíčem a
dárkovým překvapením ve velké krabici.
Uvnitř čekala ručně vyrobená nákupní
taška a sbírka receptů s velikonoční
tématikou. U vydávané tomboly nebyla
nouze o zábavu a tak doufejme, že se
letošní oslava líbila všem. Děkujeme za
bohatou účast, zvláště pak ženám ze
Smederova, které to do Ždírce mají přece jenom nejdále.
Poslední březnovou neděli uspořádaly ženy další díl "Kreativního odpoledne" pro děti.
Vzhledem k času konání bylo téma jasné - "jaro a velikonoce". Na 8 stanovištích si děti mohly
vlastnoručně vyrobit (za odborného dohledu žen) a ozdobit kraslice dle vlastní fantazie, dále
vyrobit různé druhy zápichů do květináčů. Opět si mohly ozdobit perníková vajíčka a zajíčky
bílou cukrovou polevou, vyrobit minikošíčky s velikonoční přízdobou, nebo udělat pískované
obrázky. Dětí se sešlo kolem 25, bylo znát, že chřipková epidemie ještě nebyla zcela zahnána
na ústup.
V měsíci dubnu na nás čeká pouze
jedna akce, a to "Slet čarodějnic", který se
uskuteční v případě příznivého počasí
opět 30. dubna 2018 od 18:00 hod. v
parčíku u myťské lávky. Tímto zveme
všechny a především pak děti k hojné
účasti.
Český svaz žen pořádá autobusový
zájezd do Karlínského divadla na
představení muzikálu z písní Karla Gotta
„Čas růží“, které se bude konat v sobotu
dne 26. května 2018 od 19:00 hodin.
Autobus bude odjíždět v 15:00 hodin ze
Ždírce. Zájemci se mohou přihlásit na OÚ Ždírec nebo telefonicky na č.: 728 342 888 - paní
Zdeňka Vrátníková.
Za ČSŽ - M. Kolevová

Český rybářský svaz
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz, http://www.mocrszdirec.estranky.cz/
Rybáři informují
V sobotu 24. března se konala ve Ždírecké hospodě Výroční členská schůze naší místní
organizace. Program byl pestrý. Předseda Jiří Tolar zhodnotil ve své zprávě činnost organizace
za minulé čtyřleté období. Poté byly na řadě volby do výboru MO a do dozorčí komise na další
čtyři roky. Výbor MO byl zvolen v nezměněném složení. Dále byla předána ocenění některým
členům od naší MO, Západočeského ÚS a Rady ČRS.
V plánu práce na letošní rok máme kromě jiných důležitých úkolů také oslavy 80 let od
založení naší MO Ždírec. Dohodli jsme se, že
toto výročí oslavíme v létě u naší Rybárny.
Termín je stanoven na 21. července. Rovněž se
budou konat již tradiční dětské rybářské závody
a pro dospělé je připraveno posezení
s chytáním ryb. Všechny podrobné informace o
těchto akcích budou včas na našich vývěskách a
na
našich
stránkách
http://www.mocrszdirec.estranky.cz.
Na rybnících pod Smederovem se již od zimy
čile pracuje. Provedlo se odbagrování a v současné době probíhá oprava hrází. Za tuto práci je
třeba poděkovat našim brigádnickým referentům - panu V.Řežábkovi a P.Stříbrnému a dále
všem členům, kteří na brigády chodí.
Tento důležitý úkol je třeba mít včas hotový, protože jaro přidává na síle a rybníky musí být
včas napuštěné.
Petrův Zdar!
Za MO ČRS Ždírec Miroslav Krňoul

Zprávy ze Smederova
Eržika navštívila Smederov. V sobotu 3.3.2018 navštívila oslavu MDŽ ve Smederově
známá osobnost Eržika, která cestovala po jižním
Plzeňsku. Ženy se zde sešly v hojném počtu, aby zde
oslavily svůj svátek. Akce se opět velice vydařila.
Poděkování patří starostovi obce Ždírec B.
Vrátníkovi za krásné květiny, firmě Jan Pondělík pekařství a cukrářství Dvorec s.r.o. za malované
perníčky s věnováním, Ivanu Kouteckému za
zpracování a projekci filmu z rybářského prostředí a
samozřejmě Miroslavu Škardovi za velice vzornou
obsluhu. Poděkování patří též ženám ze Ždírce,
které pozvaly ženy ze Smederova na oslavu MDŽ do
Ždírecké hospody. Děkujeme také všem sponzorům za podporu na dětském maškarním dni a
kreativním odpoledni.

V sobotu dne 31.3.2018 se konal již
devátý ročník soutěže o nejlepší
velikonoční nádivku. Sešlo se 18 vzorků z
toho 3 juniorské. Účast byla velice hojná.
Vítězkou byla A. Škardová, na druhém
místě D. Pondělíková a Vrbová a na třetím

místě M. Kubová, Oncirková, Sedláček. Všichni
výherci byli obdarováni cenami od firmy Jan
Pondělík - pekařství a cukrářství Dvorec s. r. o.
Samozřejmě opět nezklamal náš kameraman
Ivan Koutecký s překrásnou projekcí zážitků ze
Zanzibaru. Při takové návštěvě patří moc velký
DÍK obsluze a všem, kteří se na těchto akcích
podílejí. Během měsíce března se za podpory
Pavla a Dany Pondělíkových a Jiřího Matouška
došlo k zvelebení VYHLÍDKY na Oběšeném vrchu,
tuto vyhlídku jsme slavnostně pokřtili spolu s
občany Smederova a Blovic o velikonočním
pondělí v době od 14 do 18.00 hodin.
Foto a text zaslal Pavel Pondělík.

Ždírecké jarní dvojzkoušky agility
Sobota 31. 3. 2018 patřila milovníkům agility. Na hřišti TJ Úslavanu
Ždírec proběhly Ždírecké jarní dvojzkoušky, kterých se zúčastnilo 56 týmů
(psovod + pes = tým). Závodilo se ve
výkonnostních kategoriích A0, A1, A2,
A3 a nově i v kategorii V - veteránů.
Počasí nám chtělo dokázat, že
jaro tedy rozhodně ještě nepřichází. Pršelo, foukalo, bylo
sychravo. V tomto počasí stávkovala i tiskárna. Přes
počáteční potíže jsme nakonec byli svědky 112 běhů a
mnohdy jsme viděli opravdu špičkové vedení psa přes
překážky. Parkury, které vymyslela rozhodčí Ing. Alice Boháčová, byly opět technické i běhavé
a tak krásně vynikla souhra psa a psovoda. Rozhodčí právem dostala od nás pohár „Královna
parkuru“. Všichni závodníci, kteří se umístili na prvních třech místech, obdrželi diplom, medaili
a věcnou cenu.
Psi byli rozděleni do výkonnostních kategorií A0, A1, A2 a V (veteráni) a do tří
velikostních kategorií S (small-malí), M (medium-střední) a L (large-velcí) a každý běžel dva
běhy (parkury). Smederovští „agiliťáci“ měli zastoupení v kategoriích LA0, LA1, LA2, SA1 a SV.
A jak se umístili?
 V kategorii LA0: 2x1. místo Marcela Hnízdilová + Aira (border kolie), 3. místo Martina
Šustrová + Bender (australská kelpie)
 V kategorii LA1: 2x1. místo Hana Jeřábková + Kessie (border kolie)
 V kategorii LA2: 4.+ 8. místo Renata Vilikovská + Roxy (border kolie)
 V kategorii SA1: 1.a 3. místo Ilona Vacková+ Ferda (kříženec)
 V kategorii SV: 2x1. místo Hana Janská + Ella (knírač malý)
Chci poděkovat starostovi obce Ždírec Bc. Bohuslavu
Vrátníkovi za podporu akce i za odpovědné udělení
zvláštních cen: PES RAKETA, PES SYMPAŤÁK, PES STŘELEC,
PES KLIĎAS A PES POHODÁŘ. Nebylo to vůbec lehké
rozhodování a dle mého názoru vybíral velmi odpovědně.
Poděkování si zaslouží i členové TJ Úslavanu Ždírec za
poskytnuté
zázemí,
zajištění občerstvení
pro závodníky a diváky. Svými věcnými cenami přispěly k
většímu zájmu o tyto naše závody, které jsou zatím v
plenkách, firma Jan Pondělík – pekařství a cukrářství
Dvorec, s.r.o a Prodejna chovatelských potřeb a krmiv ve
Smederově. Nesmím zapomenout ani na mnoho
dobrovolníků, kteří pomáhali při organizaci závodu.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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BŘEZEN 2018
Josef
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Jana
Petr
Zdeňka
Radomíra
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PTÁČNÍK
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ČIHÁK
VRÁTNÍKOVÁ
PTÁČNÍKOVÁ
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425
13
6
31
46
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6
9
24
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19
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9

Dne 18. 3. 2018 zemřel
ve věku nedožitých 67 let
pan Jiří HOFFMANN
ze Žďáru č.34.
Čest jeho památce!
.

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda
Rybárna Smederov
Lávka v Myti

27.4. – 19.30 – SDH Ždírec – výborová schůze
20.4. – 19.00 – MO ČRS Ždírec – výborová schůze
30.4. – 18.00 – ČSŽ Ždírec – Slet čarodějnic

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Blovice - Hradiště 1
Výstavy:Muzeum otevřeno:úterý-sobota 9-15 hod
11.11.-18.8.2018 – Plk. Karel Bečvář – k 100. Výročí
narození
15.2.-21.4. – Lidová architektura Plzeňského kraje
1.3.-20.5. – Jaroslav Šafařík – Šafara - výstava
Stálé expozice – Jak si kdo ustele, Stará škola aneb
škamna, kalamář a rákoska, Z tvorby Milana
Knížáka
Lidový dům Blovice
7.4. – 20.00 – Starý psi – taneční zábava
18.4. – 19.00 – Petr Spálený se skupinou Apollo Band
21.4. – 20.00 - Extra Band revival
26.4. – 16.00 – Václav Žákovec + Anička Volínová
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Nepomuk
14.4. – 8.00-12.00 – Farmářské a řemeslné trhy
14.4. – 10.00 – Pohádka – městské muzeum
14.4. – Otvíráme Nepomuk
14.4. – 21.00 – Zvláštňý škola – KD Dvorec
14.4. – 21.00 – Kabát revival Plzeň – sokolovna
20.4. – 21.00 –Elektroband Pavla Zedníka–KD Dvorec
25.4. – 17.00 – Přednáška Putování po evropském
kulturním dědictví a s fondy EU na téma Perly
Bulharska i Česka
27.4. – Jarní stopovačka

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
NAŠE LISTY – vydává a tiskne Obecní úřad Ždírec – IČO 00257478 – http://www.obec-zdirec.cz/ – tel.: 728 545 722, 724 134 458
E-mail: podatelna@obec-zdirec.cz (obec - úřední záležitosti), info@obec-zdirec.cz (starosta)
Redakční rada: Bc. Bohuslav Vrátník, Václav Řežábek, Bc. Lenka Vrátníková
Redakční rada nezodpovídá za kvalitu a obsah příspěvků. Registrace pod číslem MK ČR E 12352

