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Vážení spoluobčané,
začátkem února nám zima ukázala svoji sílu. Během dvou hodin napadlo skoro 20
cm sněhu, což přineslo problémy nejen na silnicích, ale i s popadanými stromy. Sníh
vydržel necelý týden, ale následky kalamity se v lesích a na stromech likvidují dodnes.
Konec měsíce už byl v jarním režimu, tak doufejme, že už nám teplejší počasí vydrží.
V měsíci únoru se uskutečnilo několik kulturních akcí. První byla v sobotu 9.2.2019
Výroční valná hromada TJ Úslavanu Ždírec. Na této schůzi byli voleni noví zástupci do
výboru TJ Úslavanu a nový předseda. Novým předsedou byl zvolen pan Jan Kotous
z Myti. Přítomní členové poděkovali končícímu předsedovi panu Janu Havlovi a předali
jemu i oslavencům, kteří měli své výročí v roce 2018 věcné dary. Chtěla bych tímto
končícímu předsedovi poděkovat za vzornou spolupráci s obcí a novému předsedovi
popřát hodně sil a dobrých nápadů při vedení TJ Úslavanu. Jsem ráda, že se tradice
Národní házené bude udržovat i v dalších letech.
V sobotu 16.2.2019 uspořádal SDH Ždírec tradiční Hasičský bál. K tanci a poslechu
zahrála ždírecká kapela Ungrovanka, byla připravena dámská volenka i bohatá tombola.
Vzhledem k naplněnému sálu se Hasičský bál vydařil. Chtěla bych tímto poděkovat všem
pořadatelům za příjemnou atmosféru tohoto večera. Neděle pak patřila našim dětem,
kdy Obecní úřad za vydatné pomoci členek Českého svazu žen ve Ždírci připravil Dětský
maškarní bál. Na sále se sešlo celkem 29
dětských masek s doprovodem rodičů.
Ženy z kroužku šikovných rukou pomohly
připravit tombolu, paní Anna Vítková a
Zdeňka Vrátníková pomohly přímo na sále
s prodejem lístků do tomboly a s jejím
uspořádáním. Celým odpolednem pak
provedl a hudbu pouštěl Jan Maxa. Děti
odcházely spokojené a s úsměvem na
rtech. Chtěla bych všem, kteří nám
s organizací pomohli, moc poděkovat. Za dětský úsměv a pochvalu, že se jim u nás líbilo,
to opravdu stojí.
Další veřejné zasedání zastupitelů obce Ždírec se uskuteční v pátek 15. března 2019
od 18.30 v Klubovně SDH Smederov.

V únoru se veřejné zasedání zastupitelů obce nekonalo. Celý měsíc však probíhal
sběr dotazníků, které budou součástí Strategického plánu rozvoje obce. Všem, kteří jste
dotazník vyplnili a odevzdali, bych chtěla moc poděkovat. Jistě v nich najdeme dost
témat, která bude třeba vyřešit. Po jejich zpracování se více dozvíte na veřejných
zasedáních zastupitelů obce a v dalších Našich listech či na internetu.
Jak bylo v lednu schváleno na veřejném zasedání, tak se podařilo zhotovit
odvětrání kuchyně Ždírecké hospody. Pevně doufám, že bude trvale vyřešen problém
výpary zejména pak v zimních měsících. Byli jsme nuceni také vyměnit nefunkční
čerpadlo a dávkovač chloru v úpravně vody na Žďáře. Po instalaci nového dávkovače se
do jeho seřízení vyskytl problém s vysokou hodnotou chloru i u koncových uživatelů, za
což se omlouváme. Nyní by mělo být dávkování již nastaveno a chlor by se ve vodě u
koncových uživatelů měl vyskytovat jen v minimálním stopovém množství. Vzhledem
k technické závadě obecního vozidla, bylo vozidlo skoro celý měsíc únor v opravě.
Závadu se podařilo odstranit a nyní nás ještě čeká oprava plechových prvků a korby. Ta
by měla proběhnout v průběhu března a vozidlo by zase mělo sloužit několik dalších let.
Za komplikace, které oprava přinesla, se omlouváme a chtěla bych požádat občany o
schovívavost při svozu plastů po dobu další opravy. Nyní čekáme, zda nám budou
schváleny Plzeňským krajem žádosti o dotace na opravu budovy obecního úřadu a na
Variantní studii odkanalizování a zásobování pitnou vodou v Obci Ždírec, abychom mohli
vypsat výběrová řízení na jejich zhotovitele. Připravujeme dále žádost o dotaci na
Plzeňský kraj na měřič rychlosti, který bychom chtěli umístit na Smederově.
Projednáváme také pořízení nového bezdrátového rozhlasu, který bychom financovali
z vlastních zdrojů. Více se dozvíte na veřejných jednáních zastupitelů obce nebo
v dalších Našich listech. Vzhledem k množícím se stížnostem na nekázeň majitelů psů,
kteří po svých čtyřnohých miláčcích neuklízí exkrementy, jsme začali projednávat
pořízení stojanů se sáčky na tyto exkrementy případně i s košem na jejich odhození.
Doufáme, že toto opatření pomůže k tomu, aby naše obec byla více čistá.
Závěrem bych chtěla pozvat všechny ženy na Oslavu Mezinárodního dne žen,
kterou uspořádají členky Českého svazu žen ve Ždírci v sobotu 9. března ve Ždírecké
hospodě.
Bc. Lenka Vrátníková, starostka obce
Poděkování
Vážení spoluobčané,
k poslednímu únoru bylo možné odevzdat poslední vyplněné dotazníky týkající se
průzkumu spokojenosti a potřeb občanů v našich obcích. Chtěla bych vám všem, kteří
jste se podělili o své názory a připomínky, poděkovat. Z celkového počtu 378 vydaných
dotazníků (občané starší 15 let) se nám sešlo 145 odpovědí. Nyní bude probíhat fáze

vyhodnocování, s jehož výsledky vás seznámíme. Děkujeme, že vám není směr naší obce
lhostejný a pomůžete nám tak v rozhodování, jakou cestou bychom se měli dále ubírat.
Mgr. Petra Řežábková, místostarostka obce
Hledáme kronikáře/ku
Hledáme nového kronikáře/ku pro naši obec. Požadujeme průběžnou evidenci
obecních událostí do obecní kroniky. Nabízíme finanční ohodnocení a zajišťujeme
materiální podporu pro vedení kroniky obce. Kronika byla do současnosti vedena
písemnou formou. Více informací zájemci získají u starostky obce paní Bc. Lenky
Vrátníkové, tel. 724 134 458, e-mail: info@obec-zdirec.cz.
Zprávy Českého svazu žen Ždírec
V únoru se konečně přihlásila zima, alespoň co se množství sněhu týkalo. Nicméně
ani tentokrát nevydržel sníh po celý měsíc a naopak se postupně začalo oteplovat nad
dlouhodobý průměr.
Ale ani tyto výkyvy počasí nemohly ovlivnit pracovní aktivitu žen, takže oslava
MDŽ ohrožena není a bude se konat dne 9. března 2019 od 14:00 hod. ve Ždírecké
hospodě. Zveme proto všechny ženy k příjemnému posezení i pobavení - budeme se na
vás těšit.
Za ČSŽ - M. Kolevová
Zprávy Českého rybářského svazu Ždírec
Výroční členská schůze se koná 23. března 2019 od 17.00 hodin ve
Ždírecké hospodě.
Za ČRS z.s. MO Ždírec - Miroslav Krňoul

Zprávy Sboru dobrovolných hasičů Ždírec
SDH Ždírec děkuje všem sponzorům za pěkné dary, kterými přispěli k bohaté
tombole na hasičský bál, který se konal 16. 2. ve Ždírecké hospodě. Děkujeme všem,
kteří se bálu zúčastnili přímo, nebo si zakoupili vstupenky. Poděkování patří našim
pokladníkům u vstupu Vladimíru Kulemu a Bohuslavu Silovskému, pokladníku SDH Janu
Ptáčníkovi a dále všem členům sboru, kteří se zasloužili o zdárný průběh bálu.
Nakonec bych rád poděkoval paní Janě Turečkové za výbornou obsluhu. Bál se vydařil a
to je dobře!
Za SDH Ždírec starosta sboru Stanislav Ungr
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DOMÁCÍ UDÁLOSTI

Ždírecká hospoda

9.3. – 14.00 – Český svaz žen Ždírec - MDŽ
16.3. – 16.00 – MS Ždírec – Výroční členská schůze
23.3. – 17.00 – MO ČRS Ždírec – Výroční členská schůze

Klub SDH Smederov

9.3. – 19.00 - SDH Smederov – MDŽ

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Blovice - Hradiště 1
Muzeum otevřeno: úterý-pátek 9-15 hod.
do 16.3. - Loutková laboratoř I. - Výstava prací
studentů Gymnázia Blovice, které vznikly ve
spolupráci s Muzeem loutek Plzeň
od 21.3. – 9.6. – Z minulosti do budoucnosti –
Archeologická výstava, vernisáž 21.3. od 17.00
19.3 a 26.3. – 17.00 – Absolventský koncert ZUŠ
Blovice
30.3. – 9.00 – 15.00 – Velikonoční jarmark
Stálé expozice: Jak si kdo ustele; Stará škola aneb
škamna, kalamář a rákoska; Z tvorby Milana
Knížáka
Lidový dům Blovice

Nepomuk
9.3. – sokolovna – MDŽ
15.3. – sokolovna – Bál Sokol Nepomuk
23.3. – sokolovna – Bál Pionýr Nepomuk
do 15.3. – Městské muzeum a galerie - Výstava
fotografií členů Fotoklubu Stod
29.3. – 5.5. – Toulky krajinou – Josef Černý –
výstava obrazů
Spálené Poříčí
17.3. – 17.00 – sokolovna – Lída a Obluda –
hudební pohádka pro malé i velké
30.3. – 19.00 – sokolovna – Chlap na zabití –
komedie v podání divadelního spolku Osada
z Horní Břízy

9.3. – 15.00 - Čiperkové – akce pro děti
23.3. – 20.00 – Lucie Revival – taneční zábava
28.2. – 16.00 - Taneční podvečer Václav Žákovec,
Anička Volínová
30.3. – 20.00 – Disco Ples
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