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Vážení spoluobčané,
měsíc březen se nesl ve znamení přicházejícího jara. Málokdo z nás čekal, že s jarem
přijde i něco daleko nepříjemnějšího a závažnějšího. Ještě začátkem března uspořádaly
členky Českého svazu žen ve Ždírci již tradiční oslavu Mezinárodního dne žen. Oslava
proběhla v sobotu 7. března ve Ždírecké hospodě. Byl připraven bohatý program,
zakončený tombolou a spousta dárků pro každou ženu. Bylo přichystáno i chutné
občerstvení. Žen byla plná hospoda a zábava trvala až do večera. Od 19. hodin pak
pokračovala oslava MDŽ v klubu hasičů na Smederově. Další informace o obou akcích se
dozvíte uvnitř Našich listů. Chtěla bych poděkovat všem pořadatelkám a pořadatelům za
jejich práci. V ten den jsme ani netušili, že tato oslava bude na delší dobu poslední.
Vzhledem k postupující epidemii koronaviru Covid-19 se v následujícím týdnu
nejdříve uzavřely všechny školy, byl vyhlášen Nouzový stav na celém území České
republiky, který nakonec vyústil do karanténního opatření pro celou Českou republiku se
zákazem vycházení mimo nezbytných úkonů a zákazem shromažďování. Určitě všichni
naši občané sledovali rychle se měnící opatření, která naše vláda dělala. V této nelehké a
pro nás neznámé době jsme se ale dokázali semknout a společnými silami jsme začali
bojovat. Kvůli nedostatku ústních roušek jsem oslovila místní členky Českého svazu žen i
ostatní ženy, které nám významně pomohly se šitím roušek pro naše zaměstnance úřadu,
paní prodavačku v krámě i obsluhu ze Ždírecké hospody, tak aby mohli pokračovat ve své
práci bez ohrožení nákazou. Volné roušky jsme ihned roznášeli našim seniorům. Poté se
nám podařilo objednat 500 ks roušek od firmy VKUS Klatovy, které jsme dodali všem
trvale hlášeným občanům. Podařilo se nám zajistit také desinfekční prostředky, které
dodáváme hlavně na OU, do krámu a do hospody. Další desinfekce vyrobila v omezeném
množství paní místostarostka Mgr. Petra Řežábková a ty budou rozneseny našim
seniorům v nejbližší době. Chtěla bych poděkovat pracovníkům Obecního úřadu, všem
švadlenkám za roušky, paní Kateřině Matouškové z prodejny ve Ždírci za to, že funguje
prodejna, manželům Turečkovým za dodávání obědů a všem, kteří nám dobrovolně
pomáhají nebo svou pomoc nabízí.
Chtěla bych také znovu zopakovat opatření, která byla v souvislosti s epidemií
vydána Obecním úřadem:
- ruší se veškeré společenské a kulturní akce, ruší se přání k životním jubileím našich
občanů, ty proběhnou po ukončení karantény

- ruší se plánovaná veřejná zasedání zastupitelů obce
- je zavedena speciální linka na objednání donášky nákupů potravin, drogerie a léků pro
naše seniory – tel. č. 722 621 254 – nebojte se zavolat, jsme připraveni Vám kdykoli
pomoci
- Ždírecká hospoda nabízí donášku obědů pro občany obce Ždírec za cenu 60,- Kč za oběd
- z karanténních důvodů je uzavřena Ždírecká ZOO a vstup do prostor ZOO je zakázán
Prosíme všechny o dodržování pravidel karantény a co nejmenší kontakt s okolím,
aby se situace co nejdříve mohla vrátit do normálního stavu. Stále máme k dispozici
pratelné roušky, kdyby měl někdo ještě zájem, přijďte si pro ně nebo zavolejte,
domluvíme se na předání.
Obecní úřad i v době karantény omezeně funguje dál. Úřední hodiny jsou každé
pondělí a středu od 8.00 do 10.00 hodin pro řešení vašich naléhavých záležitostí. Přesto i
tak upřednostňujeme raději telefonickou a e-mailovou komunikaci.
Podařilo se nám zjistit a opravit závadu na vodovodu. Máme objednáno i vyčištění
vrtu na Rafandě, ale kvůli epidemii jsme termín čištění posunuli. Byly vysazeny ovocné
stromy okolo obecního úřadu ve Ždírci, na které jsme získali dotaci od Státního fondu
životního prostředí ČR. Podali jsme žádost o dotaci z dotačního programu „Zachování
prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2020“ na dotaci „Dotace na provoz prodejny
v obci Ždírec 2020“. Dále jsme podali žádost o dotaci z dotačního titulu „2020 Příspěvek
na nákup nového dopravního automobilu“, kdy by nám Plzeňský kraj mohl přispět částkou
až 300.000,- na nákup automobilu pro JSDHO Ždírec.
Na závěr bych vám všem chtěla popřát hlavně pevné zdraví, které je v dnešní době
nejdůležitější. A znovu opakuji, pokud kdokoli z vás bude potřebovat pomoc, která bude
v našich silách, neváhejte se na nás obrátit, rádi vám pomůžeme.
Bc. Lenka Vrátníková, starostka obce

Drůbež Červený Hrádek
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky snáškových plemen Tetra (hnědá),
Dominant (černý, modrý, žlutý, bílý a kropenatý), dále slepičky Green Shell. Cena 159,-Kč
až 215,-Kč/ks.
Prodej se uskuteční v úterý 28. dubna Ždírec – u autobus. zastávky u pily 14.30 hod.
Žďár – u autobus. zastávky v 14.40 hod.

Zprávy Českého svazu žen
Začátek měsíce března je každoročně spojován s oslavami svátku žen a nejinak tomu
bylo i letos. Přestože v sobotu 7.3. nepanovalo nijak vlídné počasí, neodradilo to naše

ženy od účasti na této oslavě, a dokonce letošní účast byla za všechny poslední roky ta
nejvyšší, když se ve Ždírecké hospodě sešlo 58 žen! Předsedkyně ČSŽ, pí A. Vítková,
přivítala všechny zúčastněné a seznámila je s odpoledním programem. Pro všechny bylo
připraveno malé občerstvení a káva. O program se postaraly některé členky s vlastním
zábavným příspěvkem. Další bod programu si vzaly za svůj pí A. Vítková a Zd. Vrátníková
za vydatného literárního přispění pí J. Fialové a uspořádaly zábavný kvíz jako soutěž mezi
zástupkyněmi jednotlivých obcí. Kvíz byl na téma "Poznej, o kom je řeč" a musíme říct, že
všechny čtyři soutěžící prokázaly bleskovou reakci na vtipné veršovánky. Vítězem se pak
staly všechny a také byly po zásluze odměněny. Poté následoval prodej lístků do tomboly
a její vyhlašování. Cen bylo téměř 150, takže si všechny ženy přišly na své a zábavy kolem
bylo víc než dost. Na závěr odpoledne pak ženy obdržely krásnou kytičku od Obecního
úřadu se zajímavými zápichy a k tomu ještě malý dárek z naší dílny dovedných rukou.
A to zřejmě byla na delší dobu poslední velká akce pořádaná ženami, protože mezitím se
rychle zhoršila celková situace u nás i ve všech dalších zemích s nástupem celosvětové
pandemie nového typu koronaviru a vláda proto vyhlásila stav nouze a zakázala veškeré
společenské, sportovní i kulturní akce, aby se co nejvíce zamezilo přenosu této
nebezpečné choroby. Tím pádem rušíme Kreativní odpoledne pro děti plánované na 4.
dubna, pravděpodobně i slet čarodějnic - ale to ještě budeme upřesňovat.
Přejeme všem pevné zdraví a chladnou hlavu bez paniky. Doufejme, že se vše v
dobré obrátí a že se zase někdy sejdeme za příjemnějších podmínek.

Za ČSŽ - M. Kolevová

Kronika vypráví ...
V srpnu roku 1915 byly opět konány přehlídky mužů do 50 let (ti pak byli voláni k
vojsku v lednu 1916). Tohoto času zakázalo c. a k. hejtmanství zpívati píseň „Hej Slované“.
Dne 12.prosince 1915 bylo zakázáno péci vánočky na vánoční svátky pro nedostatek
mouky. Byl již citelný i nedostatek piva, takže „litřík“ byl málokde a málokdy k dostání.
Prodávaly se různé náhražky (pivolín apod.) a později se i doma vařilo ovšem pochybné

jakosti. Aby se ušetřilo petroleje, zaveden byl v roce 1916 letní čas, to jest hodiny se
postrčily o 1 hodinu ku předu tak, že dle nového letního času bylo 11 hodin a podle starého
12 hodin poledne. Zařízení toto nevyrušilo venkov s dosavadních zvyklostí, pracovalo se
jako jindy. Kdo však měl co činiti s úřady neb šel-li na vlak musil jíti podle nového času. V
tomto čase, když sedával jsem s panem Alfredem Bernasem, lesním správcem u fořtovny
Ždírecké, na kraji lesa u sochy sv. Jana, vyprávěl mi důvěrně, že stávají již československé
legie na Rusi, ač nechtěl jsem tomu z prvu věřiti. Takovéto zprávy přivážel pan prof. Baroch
Václav z Prahy, když přijížděl do Myti na dovolenou. Nařízen byl soupis osevních ploch.
Každý zemědělec musel udati jakou výměru má osetou a jakými plodinami. Při začátku
nového roku přišel komisař od c. a k. Hejtmanství, vypočítal každému mnoholi se mu mělo
uroditi na polích, mnoholi potřebuje pro svoji rodinu (dle stanovené dávky), kolik na osev
a ostatní musel odvésti státu. Úřady raději předpisovaly větší dávky obilí k dodání, a i
potom ještě znova obilí žádaly. Mlecí výkazy měly býti vystavovány pouze na 1 měsíc a
obce byly přikázány do určitých mlýnů. Ždírec - Myť p. Boh. Háčkovi v Podežďáře. Do
jiného mlýna se jeti mlýti nesmělo. Jelikož byl nedostatek tuků, vydaly úřady výkazní lístky
na tuk. Však ani na ty nebylo možno tuky dostati. Musilo se odváděti máslo a z každé
porážky vepře podle váhy 1,2 – 3 kg sádla zdejšímu hokynáři Václavu Michálkovi do Ždírce,
který jej dodal tukové sběrně. Byl vydán zákaz, by v den „Dušiček“ hroby osvětlovány
nebyly, jelikož je citelný nedostatek petroleje a i tento vydáván na lístky. Na podzim vypsán
kontigent bramborů. Aby požárem nebyly zničeny tak skrovné a vzácné zásoby potravin
bylo nařízeno ponocování v obci. Ve zdejší obci byl ustanoven ponocným Josef Michálek
ze Ždírce čp. 14. Poněvadž byl citelný nedostatek již kovů pro válečné vojenské účely,
prováděla se rekvisice zvonů. Ve Žďáře byl sňat z kostela 1 zvon, v sousedních vesnicích
též jako ve Lhotce Hrad, Újezdě Hrad. a j.j. Niklové 20-ti haléře byly staženy a nahrazeny
železnými.
Ze zápisu kronikáře Bohumila Bočka vybrala L. Krňoulová (zveřejněno bez úprav).

Zprávy ze Smederova
Letošní Mezinárodní den žen, který se po celém světě slaví už 111 let. Pro květináře
je to druhý nejdůležitější svátek v roce. Někteří berou tento svátek jako tradici, jiní ho vidí
spíše jako recesi. Smederovští tento svátek vidí jako tradici a společné posezení. A proto,
jako každý rok se 7.3.2020 konala oslava MDŽ v hasičské klubovně Smederova. Pro
všechny slečny, ženy, maminky, babičky, tetičky a děvčata bylo připraveno sladké
překvapení s věnováním “K MDŽ OD PONDĚLÍKA” od firmy Jan Pondělík-pekařství a
cukrářství Dvorec s.r.o. a krásná květina, která k tomuto svátku zajisté neodmyslitelně
patří. Jako vždy, Ludmila Škardová nezklamala a pro všechny přítomné předala žvýkačky

se jménem, které střádala několik měsíců a doplnila výrobky upletené z drátků. Na závěr
byl promítnut film o kulturních akcích a společenském dění v naší obci naším
kameramanem Ivanem Kouteckým. Poděkování patří všem, kteří se na této akci podíleli.
Přejeme všem v této době pevné zdraví. Smederovské ženy děkují za pozvání a příjemně
strávené sobotní odpoledne ve Ždírecké hospodě při oslavě MDŽ.

Foto a text zaslal Pavel Pondělík

Svážení plastů
Po dobu nouzového stavu nebudou sváženy plasty od domů až do odvolání.
Děkujeme za pochopení.

Pozor na energetické šmejdy! Nouzového stavu se nebojí, zneužívají ho!
Energetický regulační úřad zaznamenal několik případů, kdy tzv. energetičtí šmejdi
zneužili současné situace a nabízeli roušky proti podpisu, ve skutečnosti šlo ale o podpis
pod smlouvou o změně dodavatele. Další nabízejí po telefonu rekordně levné energie.
Takové nabídky však končí spíše vysokou pokutou než kýženou úsporou. ERÚ důrazně
varuje všechny spotřebitele, aby zvláště nyní nepřistupovali na nabídky podomních a
telefonických prodejců, které mají za cíl změnu dodavatele energie, ať už přímo nebo ve
formě aukce.
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Milí občané, milí sousedé,
dávám vám vědět, že od pondělí 23. března budou vždy v 18.00 hodin zvonit kostelní
zvony. Bude to znamení, že se v tu dobu modlím v kostele (a další věřící spolu se mnou ve
svých domovech) za všechny obyvatele města a okolních obcí, za jejich pokoj a bezpečí, za
jejich přátele i příbuzné, za překonání tohoto těžkého času, za naději pro nás všechny.
Pokud chcete, můžete se u vás doma jakkoli připojit – myšlenkou, zastavením, přáním
dobra. Podporujme se navzájem a všichni se opatrujte.
Váš farář P. Piotr Marek
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

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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