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Vážení spoluobčané,
v uplynulém měsíci nám příroda opět připravila pravé aprílové počasí. Krásné slunečné dny se
pravidelně střídaly s mrazivými rány, kdy rtuť teploměru klesala hluboko pod bod mrazu, a
všichni jsme jen doufali, že nám neomrznou ovocné stromy, které ke konci měsíce nádherně
rozkvetly. Opět jsme v letošním roce, stejně jako ve stejném období loňského roku,
zaznamenali výrazné omrznutí ovocných stromů. Zejména třešní a meruněk. Nedá se nic dělat,
příroda si nedá poručit, tak jen doufejme, že nám něco vydrželo a již nepřijdou „zmrzlí muži“
v polovině května.
Uplynulý měsíc byla v naší obci zahájena jarní část sportovních soutěží v Národní házené
mužů a mladších žáků. Jsme rádi, že se udržuje házenkářská tradice a zejména nás těší, že se
soutěže zúčastňuje družstvo mladších žáků. Podrobnosti o soutěžích najdete uvnitř novin.
Uplynulý měsíc byl rovněž bohatý na společenské akce. Ženy z Českého svazu žen ve Ždírci
uspořádaly pro děti Kreativní odpoledne, při kterém si děti
ověřily své dovednosti a odnesly si svoje výrobky, jako dárky
pro radost. Klub hasičů Smederov uspořádal pro občany
Velikonoční posezení s tradiční soutěží o nejlepší nádivku.
Opět se jednalo o velmi vydařenou akci. Poslední dubnový
den uspořádaly ždírecké ženy „Slet čarodějnic“ u myťské
lávky, sportovci TJ Úslavanu Ždírec a členové Klubu SDH
Smederov stavění májky na házenkářském hřišti a u hasičské zbrojnice na Smederově. V dubnu
se také o Velikonocích křístalo a jsme rádi, že se tato
tradice udržuje ve všech našich obcích. (foto Ždírec –
starosta, foto Žďár - J. Nygrýn). Všem pořadatelům
těchto akcí děkujeme za jejich činnost, podrobnosti
najdete uvnitř novin.
V uplynulém měsíci se veřejné zasedání
zastupitelů obce nekonalo, přesto naše práce neustala.
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele dostavby
místní komunikace Ždírec – Obory, pokračují dokončovací práce na projektu „Ždírecká ZOO“,
jehož slavnostní otevření jsme naplánovali na sobotu 20. května 2017 od 14 hodin. Na
slavnostním otevření se budou mimo jiné prezentovat zástupci sponzorů projektu a hlavně
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek 12. května 2017 od 19.00 hodin
v Klubu SDH Smederov.

studenti Střední školy Oselce ukázkami kovářské tvorby, uměleckého zpracování dřeva a
výstavou prací studentů školy. Pro děti je dále připraveno malování na obličej, různé hry,
soutěže a další překvapení. Bude zajištěno i drobné pohoštění pro děti i dospělé. Další
informace o projektu a slavnostním otevření najdete na internetových stránkách obce a na
stránkách http://www.zdireckazoo.cz/.
Z Plzeňského kraje nám přišla v dubnu dobrá zpráva, že byla naší obci poskytnuta z
dotačního titulu „Program stabilizace obnovy venkova Plzeňského kraje 2017 – Projekty obcí“
dotace ve výši 400.000,- Kč na rekonstrukci požární nádrže ve Žďáru. Naše obec žádala o
maximální výši dotace 500.000,- Kč, ale se schválením uvedené částky jsme spokojeni. Nyní
nás čeká vyřízení administrativy, která spočívá v dokončení projektu a výběru zhotovitele.
Příští veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek 12. května 2017 od 19 hodin.
v Klubovně SDH Smederov. Na zasedání budou přítomní občané seznámeni s činností
zastupitelů obce od posledního veřejného zasedání, s rozborem hospodaření obce k 30.4.2017
a mimo jiné zastupitele čeká výběr zhotovitele na opravu cesty na Oborách. Další body jednání
se budou týkat projednání bezúplatného převodu pozemku od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, pracoviště Plzeň, na obec. U úřadu jsme opětovně žádali o převod
některých pozemků ve vlastnictví státu, a bylo nám vyhověno. Jedná se o bezúplatný převod
pozemku u obecního úřadu, na kterém je umístěna čekárna na autobusy. Dále budou
zastupitelé jednat o prodeji obecního pozemku v k.ú. Smederov. Pokud vás zajímá dění v obci
a máte nějaký nápad, jak život v naší obci zlepšit, určitě budete na veřejném zasedání vítáni.
Závěrem se jen krátce zmíním o likvidaci odpadu v naší obci. Máme vybudovaný systém
shromažďování a likvidace odpadu, který má málo která obce v našem okolí. Některým našim
občanům to však ještě nestačí a udělají nám skládku, kde se jim to právě hodí. Někteří ukládají
směsný odpad u pytlů na plasty, jiní pohodí odpad před sběrný dvůr v době, kdy je zavřený.
V obou případech se jedná o založení černé skládky, neboť není v souladu s nastavenými
pravidly. Jsme velice rádi, že je takto neukázněných občanů stále méně a drtivá většina občanů
se snaží odpad třídit a dodržovat pravidla nastaveného systému a slušného chování, neboť
odpad, který je pohozen na nesprávném místě v nesprávnou dobu musíme uklízet a někdy na
to není ani moc pěkný pohled, natož to brát do ruky. Žádáme proto občany, kteří takto
s odpadem nakládají, že ten „někdo“, kdo to musí po nich uklidit, je také jen člověk. Moje
oblíbené krédo je „Nečiň druhému to, co nechceš, aby ostatní činili tobě“. Na lahve od
alkoholu, které někdo neustále vhazuje u hřbitova do popelnice, jsme si tak nějak již zvykli.
Lahve prostě z popelnice vyndáváme a vhazujeme do kontejnerů na sklo. Trochu nás to sice
stále mrzí, že se k nám někdo tak chová, asi zřejmě dnes již schválně lahve do popelnice
vhazuje, ale snad mu to dělá radost. Bereme to tedy jako dobrý skutek z naší strany, že lahve
vyndáváme a ukládáme na správné místo. Nerad končím svůj příspěvek jako pesimista, tak
závěrem děkuji všem našim slušným občanům, kteří třídí odpad a tím snižují finanční náklady
na jeho svoz a likvidaci.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce

Český rybářský svaz
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz, http://www.mocrszdirec.estranky.cz/
Rybáři informují:
V sobotu 27. května 2017 se bude konat Rybářské posezení s chytáním ryb na řece Úslavě.
Akce je určena pro členy naší MO Ždírec starších 15 let, kteří vlastní povolenku k rybolovu. Sraz
je v 6,00 hodin v Rybárně a začátek chytání bude v 7,00 hodin. Předpokládaný konec chytání je
v 11,00 hodin. Chytat se bude na jeden prut bez střídání místa, v souladu s rybářským řádem.
Úlovky budou vráceny zpět do revíru.
Těšíme se na hojnou účast, občerstvení je samozřejmě zajištěno.
Srdečně zve výbor ČRS z.s. MO Ždírec.
Zprávy Českého svazu žen
Po kladné odezvě na uspořádání kreativního odpoledne pro děti na konci minulého roku
připravily ženy druhý díl této nové akce.
Kreativní odpoledne, tentokrát na téma
"Velikonoce a jaro" se konalo hned 1. dubna za
nádherného téměř letního odpoledne.
Ženy pozvaly děti na malování a další jiná
zdobení kraslic i vajíček, vč. těch perníkových,
pletení pomlázky, výrobu a vlastnoruční
vymalování zápichů do květníků nebo váz,
sestavování papírových skládaček domácích i
prehistorických zvířat nebo letadel. Dále si
mohly samy vyrobit krásné obrázky z barevných písků, nebo ozdobné knoflíky s jarními motivy.
Účast byla dobrá (sešlo se minimálně 25 děti), i když oproti prvnímu dílu této akce bylo dětí
méně. Zřejmě na to mělo vliv i krásné teplé počasí.
Za týden nato uspořádaly ženy autobusový zájezd do Prahy na divadelní představení "Tři
letušky v Paříži", které se hrálo v Divadle R. Brzobohatého. Jednalo se o světoznámou komedii
z dílny francouzského dramatika Marca Camolettiho a také odezva v hledišti divadla to v plné
šíři potvrdila.
Zbytek měsíce byl věnován posledním přípravám na hladký průběh "Sletu čarodějnic" a
dalším akcím v měsíci květnu a červnu. Ačkoliv celá druhá polovina dubna byla nadmíru
studená a deštivá, přece jen se na nás štěstí usmálo a poslední den se ukázalo sluníčko a
modrá obloha, také teplota trochu stoupla a hlavně nepršelo! Takže na den "D" se slétlo opět
hodně čarodějnic, máme radost z toho, že se v poslední době stále rozrůstají řady
čarodějnického potěru i dorostu a zvyšuje se i zájem ze strany mladých rodin.

Pro děti byla připravena řada soutěží
s patřičnými odměnami a zájem o ně byl
veliký.
Pak
následovalo
slavnostní
"odbouchnutí" čarodějnického dne a hned
nato už byl připraven minitáboráček ovšem s velkým množstvím špekáčků a
chleba vč. různých nápojů. Na všech
přítomných bylo vidět, že jsou s průběhem
akce spokojeni a už teď se budou těšit na
příští rok.
Na květen máme připravenou prodejní výstavu zeleninových a květinových přebytků,
která se bude konat v sobotu dne 13. května 2017 na terase Ždírecké hospody od 14.00 hodin.
Příjem přebytků začíná ve 13.00 hodin tamtéž. Zveme všechny občany k návštěvě této akce,
určitě bude opět z čeho vybírat.
Za ČSŽ - M. Kolevová

Zprávy ze Smederova
V sobotu 8.4.2017 ženy navštívily představení Tři letušky v Paříži v divadle Radka
Brzobohatého.
O Velikonocích se křístalo ve Smederově. Na Bílou
sobotu proběhla soutěž o nejlepší velikonoční nádivku v
hasičské klubovně ve Smederově. Tato sobota navazuje na
velkopáteční atmosféru půstu. Ženy na Bílou sobotu podle
tradice pekly mazanec, velikonočního beránka a nádivku,
zdobily velikonoční vajíčka. Hlavním jídlem na Bílou sobotu
byla velikonoční nádivka, také zvaná jako: hlavička,
velikonoční buchta, sekanice, sekanina, nebo velikonoční
snítek. Na stole nesměl chybět ani bílý ubrus. Výsledky
soutěže: 1.místo Věra Škardová, 2.místo Jitka Koutecká, 3.místo Albína Matoušková.
Pro výherce složil Pavel Pondělík tuto báseň:
ZAJÍČEK
Šel zajíček do světa, pro něho velká osvěta.
Byl z něho málem král, ale on se bál.
Proto se raději vrátil, aby se ve světě neztratil.
Je tu zpátky ze světa, nevzala ho mezi sebe porota.
Nádivka je každá dobrá, porotě však ta nejlepší chutná.
Zajíček již nemá jiné možnosti, jen Vám předá zabalené
sladkosti.
Po přednesu básně předal Pavel Pondělík odměny
výhercům a pro ostatní soutěžící byla též malá sladká odměna od firmy Jan Pondělík -pekařství
a cukrářství Dvorec. Ženy byly obdarovány květinou a krásným voňavým mýdlem od paní
Lindové ze Ždírce. Jako kulturní vložku v podobě chvilky poezie přednesly místní ženy pod
vedením Ludmily Škardové několik vtipných básní.

Dne 30.4.2017 se konalo stavění máje spojené s
představením čarodějnic a čarodějů. Po postavení máje a rozdělání
ohně se opékaly špekáčky, když se setmělo, následovalo upálení
čarodějnic. Za hojné účasti se zábava protáhla do časných ranních
hodin. Poděkování patři jako vždy vzorné a obětavé obsluze
Miroslavu Škardovi a všem, kteří se aktivně na těchto akcích
podílejí.
Foto a text zaslal Pavel Pondělík.
Zprávy TJ Úslavan Ždírec
První domácí utkání mladších v jarní části soutěže s družstvem Nýřan skončilo remízou
13:13 (poločas 8:5). Branky dávali: Martin Pospiszyl – 1, Michal Šmíd – 10 a Adam Kohout - 2.
Druhé utkání na domácím hřišti s družstvem Rožmitálu nakonec skončilo těsnou prohrou
6:7 (poločas 4:2). Branky: Martin Pospiszyl – 2, Míša Šmíd – 4.
Poslední dubnový zápas mladších žáků se odehrál na hřišti TJ Sokol Tymákov a přivezli jsme
si výhru 7:19 (poločas 3:12). Branky: Martin Pospiszyl – 6, Michal Šmíd – 10 a Adam Kohout - 3. Ke
všem zápasům nutno dodat, že kvůli nemoci Vojty Vrátníka byly všechny zápasy odehrány se 3
útočníky, které nikdo nestřídal.
První domácí zápas mužů v jarní části soutěže s družstvem Hromnice skončil těsnou
prohrou 16:17 (poločas 9:8). Branky: M. Řežábek – 7, Jan Kotous – 2, Jakub Kotous – 2 a Z.
Pospiszyl – 5. Druhý zápas hráli muži v Nýřanech, kam odjížděli pouze se 7-mi hráči a druhou
polovinu zápasu dohrávali kvůli zranění pouze se 2 útočníky. Konečný výsledek je Nýřany – Ždírec
22:18. Poslední zápas se odehrál na domácím hřišti s celkem Všenic B a výsledek je prohra 17:22.

Inzerce:
PRODEJ P.B. PLYNU
Miroslava Brázdová, Dvorec – Kadeřnictví Prima, tel. 777 935 186
Miroslav Sedláček, Louňová 32, tel. 603 201 444
Po telefonické dohodě dovezu zdarma, 2 kg – 80,- Kč, 10 kg – 310,- Kč

SERVIS VELÍŠEK

Autorizovaný prodejce Husqvarna
Prodej a servis lesní a zahradní techniky
Stiga, Honda, Alko, Nilfisk, Oregon
Nepomuk U Sokolovny 556
Nepomuk 335 01
tel.605829811
email: pavelvelisek@email.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda
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Rybárna na Smederově

13.5. – 14.00 – ČRS Ždírec – Prodej přebytků
19.5. – 19.00 – ČRS MO Ždírec – výborová schůze
27.5. – ČRS MO Ždírec – Rybářské závody pro členy MO ČRS Ždírec

Ždírecká ZOO

20.5. – 14.00 – OU Ždírec – Slavnostní otevření Ždírecké ZOO

Hřiště TJ Úslavan Ždírec

3.6. – 14.00 – ČSŽ,TJ Úslavan,MO ČRS,SDH,MS a OU Ždírec – Dětský den

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Blovice - Hradiště 1
Výstavy:Muzeum otevřeno:úterý-neděle 10-17 hod
20.4.-31.10. – Paličkovaná krajka – procházka
s Karlem IV.
16.3.-21.5. – Klobouky našich prababiček
1.5.-10.9. – Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti
jižního Plzeňska na území plzeňské diecéze
do 31.12. – Jak si kdo ustele, Velké prádlo našich
babiček, Staré časy našich dětí
Lidový dům Blovice
4.5. – 19.00 – Pavlína Jíšová a BABABAND, Přelet
M.S. – májový koncert
6.5. – 16.00 – Oslavy osvobození města Americkou
armádou - náměstí
25.5. – 16.00 – Václav Žákovec a Anička Volínová –
taneční podvečer
27.5. – 20.00 – KATR – taneční zábava

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Nepomuk
5.5. – Konvoj Přátel 4.obrněné divize Prácheňsko
9.5. – 17.00 – Vliv psychiky na lidské zdraví – beseda
13.5. – 8.00-12.00 – Nepomucké trhy s živou
hudbou a pohádkou
16.5. – 17.00 – Na skok k protinožcům – beseda
19.-21.5. – Svatojánská pouť v Nepomuku
20.5. – 20.00 – Hasičská pouťová zábava – hraje
Minimax – Dvorec
30.5. – Celostátní happening základní uměleckých
škol ZUŠ OPEN – Malá letní scéna
Spálené Poříčí
4.5. – 9.50-10.20 – Konvoj historických vojenských
vozidel
8.5. – zřícenina Lopata – Jarní turistický pochod
9.5. – 18.00 – Špicberky - země ledu – beseda
13.5. – 19.00 – AKT – divadlo - sokolovna
Music Sklep:
13.5. – QUEENS OF EVERYTHING – HIGHLIGHTS
26.5 - 20.00 – IRON MAIDEN REVIVAL

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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