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BŘEZEN 2014

Vážení spoluobčané,
další měsíc v novém roce nám utekl jako voda. Březen byl ve znamení příjemného počasí, které bylo
v některých dnech spíše letní. Přesto byl opět ve znamení řady kulturních, společenských a
sportovních akcí, které Vám krátce připomenu. Na první březnový den jsme naplánovali dnes již
tradiční Vepřové hody. Hlavním pořadatelem měl být obecní úřad. V důsledku infekčního
onemocnění jednoho z hlavních aktérů jsme museli od pořádání ustoupit a pořádání akce bylo
nabídnuto nájemci hospody panu Kubíkovi, který nabídku přijal a vepřové hody uspořádal. Průběh
vepřových hodů se musel obejít bez prodeje výrobků před hospodou a tradiční atrakce polní
kuchyně, kde se v minulosti připravoval ovar a zabijačková polévka. Akce byla i bez toho velmi
úspěšná, a za to bych chtěl panu Kubíkovi poděkovat. Jak budou tradiční vepřové hody v naší obci
v budoucnu pokračovat, uvidíme. Nechte se překvapit a ze své zkušenosti mohu jen říci, že tradice
bude určitě zachována a není ani důležité, kdo v ní bude pokračovat. Důležitá je spokojenost našich
občanů, a to že jsme schopni pro ně takovou akci uspořádat. Další úspěšnou akcí pro ženy byla
oslava Mezinárodního dne žen. Oslava se uskutečnila 8. března jak ve Ždírecké hospodě, kde ji
pořádaly ženy ČSŽ Ždírec, tak v klubu hasičů na Smederově, kde jí uspořádaly smederovské ženy.
Ve Ždírecké hospodě se dále v březnu konaly výroční členské schůze Mysliveckého sdružení
Chejlava a Místní organizace Českého rybářského svazu Ždírec. Obě organizace v naší obci dobře
pracují a podílejí se na obohacení společenského života našich občanů, proto jsem členů obou
organizací za jejich práci pro občany poděkoval a vyslovil přání v dobré spolupráci pokračovat i
v letošním roce. V sobotu 22. března naší obec navštívil pan Ing. Kňourek z Rodinného vinařství
Petr Kňourek Březí u Mikulova. Ochutnávka vín se konala ve Ždírecké hospodě a pro dobrou náladu
všem přítomným zahrálo DUO Ondruškovi. Ochutnávka se velmi povedla a za její uspořádání patří
poděkování zejména našim hasičům. Jako nejlepší akci měsíce bych si dovolil vyhlásit přátelské
utkání v národní házené, které se konalo v neděli 30. března na hřišti TJ Úslavan. Při utkání se
střetla družstva Ždírce a Blovic. Nebylo by na tom nic mimořádného, pokud by v utkání
nenastoupila naše přípravka, tedy naše děti, které celou zimu pilně trénovaly a v neděli nastoupily ke
svému prvnímu zápasu s dětmi z Blovic. Měl jsem velkou radost při sledování utkání, jak děti
bojovaly o každý míč a měly radost, pokud se jim podařilo vstřelit gól. Myslím si, že je to krok
správným směrem, přitáhnout děti ke kolektivnímu sportu a tím je učit odpovědnosti k druhým a
radosti z pohybu. Moc děkuji organizátorům za jejich obětavou práci.
Poslední veřejné zasedání zastupitelů obce se konalo 14. března ve Ždírecké hospodě. Účast
našich občanů na zasedání byla dobrá. Na veřejném zasedání se mimo jiné schvalovalo přijetí dotací
od Plzeňského kraje, o které jsme požádali začátkem letošního roku. Obec dostala dotaci na
„přístavbu a stavební úpravy hasičské zbrojnice ve Ždírci – II. etapa“ ve výši 230.000,- Kč. Další
dotace byla poskytnuta na zpracování „Územního plánu Ždírec“ ve výši 158.000,- Kč. Jak je vidět,
tak se nám daří získat alespoň nějaké peníze na naši činnost. Příprava žádostí a jejich podání sice
zabere mnoho času, ale určitě se to vyplatí a máme z toho radost. V minulých dnech jsme ve
spolupráci s hasiči SDH Ždírec požádali o další dotaci od Plzeňského kraje, která by měla sloužit
k dovybavení naší Jednotky sboru dobrovolných hasičů. Naše jednotka není špatně vybavena, ale je
stále co zlepšovat a připravit se na všechny možnosti, zejména technických zásahů, které jsou
v současné době častější. Proto jsme požádali o doplnění materiálu, který by sloužil zejména při
zdolávání povodní. Sportovci TJ Úslavanu Ždírec také v oblasti dotací nezaháleli a požádali o dotaci
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
11. dubna 2014 v Klubu hasičů na Smederově od 19.30 hod.

na sportovní činnost, kterou rovněž vyhlásil Plzeňský kraj. Nyní si jen přejme, abychom dotace dostali.
Ještě máme v plánu požádat o dotaci na měřič rychlosti, který chceme umístit u hlavní silnice v Myti. U
této dotace je termín podání žádosti do 21. dubna 2014.
Vzhledem k tomu, že nadále trvá suché počasí, znovu upozorňuji naše občany, na zákaz
vypalování trávy. Nejen, že za vypalování hrozí vysoké pokuty, ale hlavně je tím ohrožován život,
zdraví a majetek ostatních.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce
SLOVO OPOZICE
Ačkoliv nebyl leden tak mrazivý , tak diskuse na téma správa obce se ocitla v chladnějším
prostředí , dokonce by mohla být jednostranně vypovězena . Neboť nepíše –li druhá strana hřejivé
články v tomto zimním období , tak to soudržnosti obce nepomůže . Tak jsem také zvažoval , zda
psát i nadále , aby třeba v horkém létě , nebylo až moc horko . Ale ono je pořád o čem psát a i
já si rád přečtu jiné příspěvky v Našich Listech , zejména o bohaté kulturní činnosti v obci , která
zde má tradici a dosud se vždy našli nadšenci , kteří pěkné akce dali dohromady. Sportovní
činnost házená odolává jiným komerčně zajímavějším odvětvím sportu a zajistila si doslova
novou střechu nad hlavou . Snažil jsem se sportu pomoci bez ohledu na to , kdo si nakonec
připíše zásluhy o zlepšení .
Že nebude úplně nová hasičská zbrojnice ,ale bude se to řešit přístavbou staré zbrojnice , na to
mám stále odlišný názor i když jsem se podílel na výběru zhotovitele a shodl se s ostatními
členy komise na tom , že vybraná firma dává záruky kvalitní stavby . Pokud existuje ještě nějaký
nápad na vylepšení této stavby , věřím že jej firma uplatní i za cenu vyšších nákladů . V zájmu
kvality a funkce stavby budu hlasovat pro případné navýšení rozpočtu této stavby .
Ano , nová hasičárna mohla být magnetem i pro dostavbu společenského sálu , ale nyní je
potřeba se soustředit na variantu , která dostala přednost , tudíž na přístavbu a udělat ji co nejlépe
.
Do budoucna mi chybí výhled na čerpání dotací z Evropské unie . Nedávno jsem si přečetl , že
kdybychom dělali akci přes 5 miliónů Kč , tak bychom měli naději na dotaci z EÚ . Tu šanci
jsme u výstavby nad konzumem promarnili tím , že nové vedení obce nechtělo převzít připravené
projekty na školku a výstavbu kolem ní jako celek a celé dílo rozporcovalo na jednotlivé akce
na které jsme nedostali nic . Pokud chybí odvaha a rozumná dohoda , tak se vše vrací na začátek
. Nepůjdeme-li také cestou velkých projektů , jako třeba nedaleká obec Prádlo , kde v tomto
volebním období vybudovali kanalizaci s ČOV za 28 miliónů , tak nás sice může těšit a to mě
také , že máme nové potřebné nákladní auto , ale mohli jsme s ním také uvézt větší náklad , než
dosud vezeme . Že je potřeba ve velkých projektech přidat pro to hovoří i nový územní plán
obce , který obsahuje ambiciózní cíle . Po rozpačitém úvodu tvůrce plánu a diskuse kolem plánu ,
byl nakonec tento plán zpracován i za přispění MÚ Blovice do té podoby , že obdržel slušnou
dotaci od Plzeňského kraje na pořízení tohoto územního plánu . Využijeme obsahu územního
plánu obce na pořízení např. vodovodu do Žďáru či Smederova , když nevyšel ani ten kousek
pod tratí co už měl stavební povolení ?
Vlastimil Vrátník - zastupitel obce
Reakce na „SLOVO OPOZICE“
Nikdy v minulosti si nepamatuji, že by se někdo snažil veřejně rozdělit občany naší malé a krásné
obce a politikařil. Doufám, že „slovo opozice“ je pouze snahou jednotlivce znehodnotit práci řady
poctivých lidí, kteří něco pro obec udělají. Dnes jen skutečně krátce. Dotace ve výši nejméně 5 mil Kč
byla určena pouze na výstavbu komunikace, proto jsme nic nepromarnili. Takový projekt tady nemáme
a nebyl ani v plánu minulého vedení obce. O dotaci na Územní plán Ždírec jsme požádali sami a
schvalovali to zastupitelé obce na veřejném zasedání. Čistička odpadních vod pro obec je
v dlouhodobém plánu obce. Pořízení vodovodu do Žďáru či Smederova bylo zamítnuto již za
předchozího vedení obce. Na ostatní věci nebudu reagovat, není mi zcela zřejmé, co je tím myšleno, a
nerad bych rozvíjel nějaké teorie. Omlouvám se našim občanům za tyto články, nepíše se mi snadno.
Něco pokazit je snadné, obráceně je to složitější. Naší snahou, při které nám pomáhá velká řada našich
občanů, je něco udělat za podmínek, které máme.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce

Důležité informace pro obchodníky, prodejce a distributory lihovin
V návaznosti na již uveřejněné informace o povinnosti koncese k prodeji kvasného, konzumního
lihu a lihovin (BN č. 21 /2013 ze dne 6. prosince 2013), bychom rádi připomněli povinnosti
vyplývající ze zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu (dále jen „nový zákon o povinném
značení lihu“), který nabyl účinnosti 01.12.2013 a nahrazuje zákon č. 676/2004 Sb., o povinném
značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Záměrem nové právní normy je nastavení přísnějších parametrů a podmínek pro provádění
povinného značení lihu kontrolními páskami ke značení lihu a stanovení povinností při distribuci
lihu. Jeho účelem je zejména zamezit nelegální výrobě lihu a zajistit, aby nakládání s lihem
probíhalo v souladu s platnými právními předpisy, zejména s předpisy, které upravují nakládání
s lihem a spotřební daně, a tím omezit možnosti vzniku daňových a celních úniků a zajistit
potřebnou ochranu spotřebitelů lihu. Více informací najdete na našich internetových stránkách
www.obec-zdirec.cz .
Zprávy ČSŽ ve Ždírci
V březnu se naše ženy dočkaly tradiční oslavy MDŽ, kterou jako vždy uspořádal svaz žen. Ve
Ždírecké hospodě se tedy 8. března sešlo opět téměř 60 účastnic, které neodradilo ani nestálé počasí.
Zábavné odpoledne odstartovala uvítacím slovem předsedkyně svazu paní Anna Vítková, poté
pozdravil přítomné ženy i čestný host oslavy - starosta pan Bohuslav Vrátník - a pak už vypukla
očekávaná zábava. Během občerstvení se prodávaly lístky do oblíbené tomboly s heslem "každý
lístek vyhrává".
Zábavný program začal rozdáváním drobných dárků z
produkce naší dílny a také malé kytičky, které se opět
staly milým překvapením pro všechny zúčastněné ženy.
Dalším bodem byla zábavná soutěž na motivy televizního
pořadu "Kurňa, co to je?". Utvořené soutěžní dvojice
složené ze zástupkyň všech částí obce se předháněly ve
svých znalostech, aby nakonec zvítězilo družstvo z Myti.
Zábava to byla skvělá, že občas nebylo v sále slyšet ani
vlastního slova. Za vypracování scénáře celé soutěže patří
poděkování paní Jaroslavě Fialové z Myti.
Během odpoledne byla k dispozici i malá prodejní výstavka výrobků s jarními a velikonočními
nápady z dílny dovedných rukou (mimochodem velmi úspěšná). Na závěr dne pak proběhla tombola
a o další zábavu bylo tím pádem postaráno.
Věříme, že se i tentokrát oslava líbila všem ženám, a
budeme se těšit na setkání na některé z dalších námi
pořádaných akcí, ať už to bude slet čarodějnic a nebo
prodejní výstava zeleninových a květinových přebytků
a výpěstků. Děkujeme všem za hojnou účast :-)))
Čas běží jako bláznivý a každý rok je rychlejší nežli ten
předchozí. Náš svaz pořádá ročně stále stejný počet akcí,
ale s přibývajícím věkem už i nám pomalu ubývá sil a
elánu. A jelikož minimálně 70% všech akcí je zaměřeno na
děti, velice bychom uvítaly "mladou krev" do našeho
spolku z řad maminek a mladších spoluobčanek, které by
měly zájem o spolupráci a dobré nápady do budoucna.
Kontaktovat můžete kteroukoliv z nás a nebo přijít osobně na některou z našich pravidelných
členských schůzí, které se konají každé první pondělí v měsíci ve Ždírecké hospodě od 18:00
hodin. Věříme, že budete mít zájem o spolupráci, vždyť se jedná především o naše nejmenší.
Za ČSŽ - M. Kolevová

Poděkování
Rádi bychom tímto poděkovaly za vřelý, obětavý a hezký přístup Svazu žen na oslavě, která byla
uspořádána k MDŽ. Jejich šikovné ruce udělají druhým velkou radost.
Díky starší ženy ze Ždírce – Myti

Západočeské konzumní družstvo – COOP
prodejna Ždírec oznamuje svým zákazníkům, že
objednané kuřice se budou vydávat v pondělí dne
7.4.2014 ve 13.00 hodin před prodejnou.
Zprávy ze Smederova
Dne 8.3.2014 se slavilo MDŽ v HASIČSKÉ KLUBOVNĚ ve
Smederově. Oslava proběhla ve velkém stylu. Všechny ženy
dostaly dárky, ale ani muži nepřišli zkrátka. Pohoštění bylo
zajištěno od všech přítomných. SDH Smederov děkuje sponzorům,
obsluze a všem, kteří tuto akci podpořili. Text a foto zaslal Pavel
Pondělík.

TJ ÚSLAVAN ŽDÍREC
Po velmi mírné zimě opět propukne život na našem hřišti. Přípravka i muži již začali trénovat. Děti
odehráli první přátelák (podrobnosti dále). Muži se zúčastnili turnaje v Příchovicích. A první
mistrovské utkání sehrají naši muži v neděli 6. 4. s týmem Tymákov C na domácím hřišti, tradičně
od 16:00 hod. Předehrou bude přátelský zápas (možná menší turnaj) přípravek TJ Úslavan Ždírec a
Sokol Blovice, který začne v neděli 6.4. již od 9.30 hodin. O přesném čase začátku budeme ještě
informovat prostřednictvím místního rozhlasu a internetu. Občerstvení bude zajištěno. Přijďte naše
borce podpořit přítomností a hlasivkami. Další zápasy v dubnu: 13.4. doma s Dobřívem, 19.4. venku
s Blovicemi B, 20.4. doma s Nezvěsticemi C a 27.4. venku s Chudenicemi. Před každým domácím
zápasem našich dospělých házenkářů sehraje naše přípravka od 15:00 hodin tréninkový zápas mezi
sebou. Všichni jste srdečně zváni, přijďte podpořit naše nejmenší hráče. Nohejbalisté začínají jarní
část sezóny po Velikonocích 25.4. doma s týmem Čižice B. A další zápasy odehrají až v květnu
(podrobnosti v dalších Našich listech).
Jan Havel

Přátelské utkání přípravek
Dne 30.3.2014 se od 10.30 hod. odehrálo na hřišti TJ Úslavanu Ždírec první přátelské utkání naší
přípravky národní házené. Soupeřem našeho týmu vedeného manželi Pospíszylovými z Vlčic byla
přípravka oddílu národní házené Sokola Blovice. Počasí přálo a tak se na našem hřišti sešli rodiče a
prarodiče hráčů, ale i další skalní příznivci tohoto sportu a našeho oddílu. Utkání přípravek se hraje
příčně v krajní třetině hřiště. I v rozestavění hráčů jsou drobné rozdíly, než na které jsme zvyklí.
Nehraje se systémem 1x3x3, ale 1x3, kdy všichni
útočí, ale rovněž i brání. Branková konstrukce je u
přípravek snížena na výšku 2 m. Kolem 10.30 hodin
bylo vše připraveno a tak už nic nebránilo
rozhodčímu Jiřímu Synáčovi ml., aby hvizdem do
píšťalky vyzval oba týmy k nástupu na hřiště. Po
nástupu proběhla zdravice, losování o míč a
společný pozdrav. Trenéři určili zahajovací sestavy,
pomohli s jejich rozestavením a dali pokyn
rozhodčímu, který mohl zahájit připravené utkání.
Ihned od začátku měl rozhodčí, ale i trenéři spoustu
práce s vedením svých svěřenců. Na obou stranách
bylo vidět na všech hráčích nadšení a zápal, se
kterým do zápasu vstupovali. Občas něco nevyšlo tak
jak mělo, ale trenéři na obou stranách střídaček měli
pro výkony svých svěřenců pochopení. Hráči byli
vydatně povzbuzování svými spoluhráči, ale i diváky.
Hnala je v před i touha dát si ve svém prvním zápase
gól. Gólů nakonec padlo do obou branek tolik, že na
koci utkání vyhlásil rozhodčí zaslouženou remízu. O
počet gólů v dnešním zápase vůbec nešlo. Důležité
bylo vzbudit u našich nejmenších zápal pro hru. To se
dnes určitě povedlo. Nadšení pro sport bylo vidět u
všech i po zápase, kdy oba týmy předvedly divákům
své naučené vítězné pokřiky. Ždírečtí hráči byli dále
po zásluze odměněni trenéry pamětním listem a
drobnou sladkostí. Když trenéři viděli nadšení a zájem o další zápas, nezbylo jim nic jiného než jej
dohodnout. Další utkání se odehrají na našem hřišti v neděli 6.4.2014 od 9.30 hodin. Utkání v tomto
termínu bude odehráno více, protože obě přípravky mají dostatek hráčů a je možno vytvořit více
týmů. Po odehrání zápasů přípravek bude následovat první předehrávané mistrovské utkání našich
mužů, kterým bude soupeřem tým Tymákova C. Zápas začíná již tradičně od 16.00 hodin.
Ladislav Vrátník

Morava za námi…. II.
Dne 22.3.2014 pořádali Ždírečtí hasiči v místní restauraci 2. ročník ochutnávky vín. I v letošním
roce u nás své produkty prezentoval pan Petr Kňourek se svým rodinným vinařstvím z Březí u
Mikulova. Začátek ochutnávky byl stanoven na 15.00 hodinu. V sále se sešlo celkem 74 místních i
přespolních účastníků. V průběhu ochutnávky byla možnost ochutnat a porovnat řadu kvalitních vín,
které si mohl každý od vinaře zakoupit za zvýhodněnou cenu. Této možnosti využili nejen
návštěvníci sobotního odpoledne. Před koncem oficiální prezentace začalo na sále pro návštěvníky
hrát DUO Ondruškovi ze Ždírce a zábava vydržela až do časných ranních hodin. Za jejich výkon a
hlavně trpělivost patří oběma veliké poděkování. Všem, kteří se akce účastnili a pomáhali
připravovat sál a zázemí patří naše poděkování.
Za SDH Ždírec Ing. Ladislav Vrátník starosta sboru

JUBILUJÍCÍ OBČANÉ BŘEZEN 2014
90 let
82 let
80 let
79 let
77 let
69 let
67 let
65 let
64 let
64 let
63 let
63 let
62 let
61 let
61 let
60 let

Marie
Božena
Josef
Růžena
Marie
Ladislav
Stanislav
Jaroslav
Jarmila
Josef
Zdeněk
Jaroslav
Věra
Jiří
Jaroslava
Miroslav

BÁRTOVÁ
Smederov Čp.
SILOVSKÁ
Myť
Čp.
BOUČEK
Žďár
Čp.
HRABAČKOVÁ
Žďár
Čp.
BROŽOVÁ
Myť
Čp.
SYNÁČ
Žďár
Čp.
ŠINDELÁŘ
Myť
Čp.
KAPOUN
Myť
Čp.
HRABAČKOVÁ
Ždírec
Čp.
GUŘAN
Myť
Čp.
SÝKORA
Smederov Čp.
PTÁČNÍK
Ždírec
Čp.
KOVÁŘOVÁ
Myť
Čp.
SYNÁČ
Myť
Čp.
FLEISCHMANNOVÁ
Myť
Čp.
KRŇOUL
Ždírec
Čp.

26
28
425
13
55
6
62
31
46
59
6
9
24
47
41
56

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

18.4. – 19.00 – Rybáři – výborová schůze
25.4. – 19.00 – SDH Ždírec a Zásahová jednotka – výborová schůze

Park u lávky v Myti

30.4. – Slet čarodějnic – ČSŽ Ždírec

Klub hasičů Smederov

19.4. – Velikonoční posezení - SDH Smederov

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Hradiště 1 (tel. 371 522 208)
Výstavy: Muzeum otevřeno: úterý - pátek 9-15 hod.
do 31.12. – Jak si kdo ustele, Velké prádlo našich
babiček
6.2.-27.4. – Ve zdravém těle zdravý duch aneb
Proměny bílovického sportu v čase
27.2.-11.5. – Blovice v letopisech
22.3.-31.5. – F.J.Vacek Kamenický – 145.výročí
úmrtí
12.4. – 9.00-16.00 – Velikonoční jarmark
20.4. – 13.00-18.00 – Papírová neděle
27.4. – 9.00-15.00 – Ve zdravém těle zdravý duch Staročeská beseda

Nepomuk

Lidový dům

5.4. – 13.00-17.00 – Jarní trhy – Špejchar
5.4. – 20.00 – The Purple Eye + Mary Long – Music
Sklep
20.4. – 10.00 – 16.00 – Ekocentrum a záchranná
stanice – Den otevřených dveří – Den Země
26.4. – 20.00 – Lord Volture

3.4. – 19.00 – Trio Marinů – koncert
10.4. – 14.00 – Ungrovanka – Předvelikonoční
setkání seniorů
18.4. – 20.00 – Extraband
25.4. – 19.00 – Tančírna
26.4. – 19.00 – Sejf
29.4. – 19.00 – Koncert operetních melodií

5.4. – 8.00-12.00 – Farmářský trh – náměstí
5.4. – 8.00-13.00 – Velikonoční jarmark – Rodný
dům A.Nemějce
11.4. – 19.00 – Zpívaná – Sokolovna
12.4. – Clean Up the World
12.4. – 20.00 – ODYSSEA – Sokolovna
19.4. – 20.00 – Poker Tournament – Sokolovna
24.4. – 17.00 – Poutní místa Zelená Hora a Nepomuk
- přednáška

Spálené Poříčí

Důležitá telefonní čísla:
Policie: 158
Hasiči: 150
Záchranná služba: 155

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