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Vážení spoluobčané,
v posledním čísle Našich listů jsem vítal příchod jara s tím, že se zima
ještě hlásí ke své vládě. V současné době nás sužují vedra, která
odpovídají letnímu počasí. Hlavně, aby to vydrželo a nepřišel výrazný
mráz, jako v loňském roce, kdy nás o úrodu ovoce připravily dva
mrazivé dny. Měsíc duben začal vítáním jara v podobě Velikonočních
svátků. Děti ve všech našich obcích opět udržely tradici a několikrát
obešly obce při křístání. Je
dobré, že se tato tradice udržuje
(viz. fota).
Významnou událostí uplynulého měsíce v naší obci bylo také
vítání nových občánků. Podrobnosti najdete uvnitř listů. V průběhu
měsíce dubna se uskutečnily dvě koordinační schůzky na přípravu
velkých akcí v naší obci. Jednalo se o přípravu Dětského dne, který
se bude konat na hřišti TJ Úslavan Ždírec v sobotu dne 2. června
2012. Schůzky se zúčastnili představitelé všech společenských
organizací, které se budou podílet na přípravě a uskutečnění této velké akce. Na další schůzce projednávali
hasiči z našich obcí přípravu na oslavu výročí založení jejich sborů. V letošním roce to bude oslava výročí
105 let od založení SDH Žďár, 70 let SDH Ždírec a 65 let SDH Smederov. Oslavy proběhnou ve dnech 22.
a 23. června 2012, kdy se v pátek 22. června 2012 uskuteční slavnostní schůze hasičů ve Ždírecké hospodě a
v sobotu dne 23. června 2012 proběhne na hřišti TJ Úslavan Ždírec Okrskové hasičské cvičení spojené
s oslavou výročí založení sborů dobrovolných hasičů. Poslední událostí v obci bylo stavění MÁJKY na
hřišti (viz. foto) a slet čarodějnic na různých místech naší obce. Podrobnější informace najdete opět uvnitř
listů. V dubnu obdržela naše obec od firmy ASEKOL certifikát za odběr vysloužilých elektrospotřebičů,
kde je výčet uspořené energie za odevzdání elektroodpadu. Je to poděkování všem našim občanům, kteří se
naučili s odpadem nakládat a pomáhají nám při jeho třídění. O sběru elektroodpadu v naší obci vyšel i
článek v Plzeňském deníku. Celé jeho znění včetně poděkování a
certifikátu je umístěné na našich Internetových stránkách.
Veřejné zasedání zastupitelů obce se uskutečnilo dne 13. dubna
2012 v klubovně hasičů SDH Smederov. Na zasedání se projednával
prodej obecních pozemků a přítomní občané byli seznámeni s činností
obecního zastupitelstva od posledního veřejného zasedání. V diskusi
občané upozornili na některé nedostatky, které by měla obec v budoucnu
řešit. Řadu připomínek se nám podařilo do dnešního dne vyřešit. Byl
také vznesen dotaz na využití polností nad cestou ve Smederově ve
směru na Blovice, kdy se šíří po obci „zaručená“ zpráva, že by zde měla
být sluneční elektrárna. Na veřejném zasedání jsem občanům slíbil, že se vlastníka pozemků zeptám, zda je
„zaručená“ zpráva o elektrárně pravdivá. Vlastníkem pozemků jsem byl ujištěn, že nemá v plánu na
pozemcích nad obcí Smederov stavět sluneční elektrárnu. Podle jeho vyjádření bude pozemky užívat jako
louky. Další diskuse se vedla okolo výstavby mateřské školy ve Ždírci. Je pochopitelný tlak rodičů malých
dětí na vybudování školy, další otázkou je vybudování inženýrských sítí v místech, kde bylo vybudování
školy plánováno. Na zasedání byl zveřejněn výčet činností, které obecní úřad učinil pro vybudování
vodovodu, kanalizace a cesty, včetně žádosti o dotaci na tyto sítě. Dotaci obec nedostala, tak budeme muset

Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
11. května 2012 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

udělat sítě z vlastních prostředků, což představuje investici za 2,8 mil. korun. Dál má obec v plánu opravu
obecní budovy na Žďáře, což je investice za cca 0,6 mil. korun. Na tuto investici obec získala v letošním
roce výhodnou dotaci od Plzeňského kraje ve výši 0,3 mil. korun. Dále jsme získali v letošním roce dotaci
od Plzeňského kraje ve výši 0,3 mil. korun na technické zhodnocení vozidla hasičů T 148 CAS 32. Zda se
nám podaří v letošním roce zrealizovat všechny uvedené akce, není zatím zřejmé. Budeme si muset vzít
úvěr od banky, neboť obecní pokladna nedisponuje takovými prostředky, aby se všechno zaplatilo bez
úvěru. V neposlední řadě máme záměr rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Ždírci, která je v havarijním
stavu, a to bude také nemalá investice. Na zbrojnici máme již stavební povolení, už schází jen peníze a může
se stavět. Dotace na hasičskou zbrojnici jsme nezískali, financování budu možná opět na obci. Několik
jednání ohledně financování přístavby hasičské zbrojnice proběhlo na Krajském úřadu Plzeňského kraje.
Zatím není nic jisté, naději na získání části finančních prostředků od kraje na rekonstrukci však do budoucna
máme.
V měsíci květnu proběhne v naší obci pravidelná sbírka ošacení a dalších věcí, kterou pořádá OS
DIAKONIE Broumov. Budeme rádi, pokud se opět naši občané do sbírky zapojí. Podrobnosti o sbírce se
dočtete uvnitř listů.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce

Vítání nových občánků
Po roce se ve Ždírci opět vítali nově narození občánci. Na rozdíl od roku 2009,
kdy se ve Ždírci narodilo 9 dětí, v loňském roce přibyly do obce jen 2 narozené
holčičky. Po přivítání všech starostou obce panem Bc. Bohuslavem Vrátníkem a
jeho proslovu k nově narozeným dětem, přednesly ždírecké děti, které
navštěvují MŠ v Nepomuku a ZŠ v Blovicích básničky. Rodiče vítaných dětí
složili slavnostní slib a podepsali se do knihy narozených dětí. Maminky dostaly
květiny, tatínkové keramické kočárky se jménem dítěte a děti dostaly hodnotné
dárky, včetně peněžitého daru od obce do začátku života. Do života jsme uvítali
Adélku Netušilovou a Alžbětku Klímovou (na foto zleva). Jsme rádi, že se obec
rozrůstá o nové občany a doufáme, že budeme moci za rok opět přivítat do
života nové děti. Děkujeme Janu Ptáčníkovi za krásné fotografie a dětem za
přednesené básničky.

Rybáři informují.
Jak jsem psal v posledním čísle ždíreckých novin o
nadcházejících náročných úkolech, které jsme si
uložili splnit na výroční schůzi, tak zostra začalo
jejich naplňování. Sotva se zklidnily rozčeřené vlny
nedávné výroční schůze, započali jsme konec března s největší akcí
letošního roku. Jedná se o celkovou opravu výpustní kaverny pod
rybníkem Huťským, aby konečně snad bylo vypouštění rybníka bez
problémů. Tato akce byla velmi náročná na koordinaci a její technické
a materiální zabezpečení. Práce byly o to složitější a náročnější, že se prováděly při napuštěném rybníku a za
velmi nepříznivého počasí. O to více si zaslouží poděkování všichni Ti, kteří se na těchto pracích podíleli a
svým obětavým přístupem pomohli dílo dokončit. Za dobrou přípravu a zajištění se zasloužili br. referenti p.
Zdeněk Mašek a Václav Řežábek. Po materiální stránce nám opět velmi pomohl p. Václav Kozák. Odborné
provedení celé akce kvalitně provedl p. Jiří Skalický za pomoci našich členů L. Mráze, J. Kapouna, M.
Synáče, M. Kuleho, P. Stříbrného, P. Baláže, L. Langa a J. Sedláčka. Tradičně též děkujeme za pomoc
Ždíreckým hasičům a starostovi obce p. B. Vrátníkovi.
Ač není členem naší MO, velmi oceňujeme a děkujeme, p. Ladislavu
Synáčovi za odvedené služby, bez kterých bychom těžko akci zajistili.
Celá akce je těsně před dokončením, zbývá provést terénní úpravy a
zakrytí. Hodnotu a kvalitu odvedené práce osobně ocenil též majitel
rybníka Huťský p. ing. Wágner.
Ještě jednou děkuji za provedenou práci a přeji nám všem, aby toto
dílo dobře sloužilo.
Petrův Zdar.
Miroslav Krňoul, jednatel MO ČRS

Zprávy Českého svazu žen ve Ždírci
Duben znamenal pro ženy měsíc relativního poklidu v očekávání měsíců
dalších. Výjimkou byl ale samozřejmě den poslední - Filipojakubská či
Valpuržina noc, zkrátka po našem "slet čarodějnic". Za ideálního letního
počasí (na rozdíl od let minulých) se slétlo k lávce za Mytí přes třicet
vyšňořených ježibab včetně čarodějnického potěru i dorostu. Po zahájení
následovala řada zajímavých soutěží a her s využitím veškerého
čarodějnického
materiálu
a
doplňků z řad nepříjemné havěti.
Za soutěže následovala vždy nějaká zajímavá odměna. Pak už
nastala dlouho očekávaná akce, kterou bylo opékání špekáčků na
sympatickém miniohníčku (hasiči by z nás měli radost).
Potom však už příroda řekla "dost" a přifoukala bouřkové a
dešťové mraky, které násilně přerušily slibně nastartovaný večer.
Nastal urychlený odlet, přesto některé sestry nestihly dolétnout
domů suché, i když zase s vědomím, že téměř májový deštík
zkrášluje a omlazuje - uvidíme příští rok! Veliký dík patří našim
vůdčím osobnostem - sestrám Anče a Zdeně - za vzorně
připravený program i občerstvení a různá překvapení.
V nejbližších dnech uspořádá ČSŽ další ročník prodejní a výstavní burzy přebytků zeleninových i
květinových sazenic. Akce vypukne v sobotu 12. května 2012 na terase Ždírecké hospody, a to od 14.oo
hodin - příjem nabídkového zboží bude od 13.oo hodin tamtéž. Věříme, že tato akce si už našla své
příznivce, kteří přijdou i letos a přivedou i další potencionální zájemce. Budeme se těšit.
Za ČSŽ Ždírec - M. Kolevová

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Astronomie nepřilákala z naší obce žádného zájemce. Jediný účastník čtyř hodinových přednášek byl
přespolní. Čtyři termíny jsme si promítali hodinové části astronomie, ve kterých obrazovou část doprovázel
odborný komentář. Komentář byl k dispozici i v textové podobě pro domácí opakování. Abychom zjistili,
zda bude zájem o další pokračování univerzity ve Ždírci je potřeba si do konce května 2012 vybrat jedno z
témat níže uvedených a nahlásit pořadateli MAS Activios na telefon 725 883 296, nebo mail: info@masaktivios.cz . Možné je též kontaktovat Vlastimila Vrátníka, Ždírec čp.5.
Vybírejte jedno z 10 níže uvedených. Téma, které obdrží nejvíce hlasů, bude uvedeno na podzim 2012. - 1.
Etika jako východisko z krize společnosti 2. Kouzelná geometrie 3. Lesnictví 4. Historie a současnost české
myslivosti 5. Pěstování a využití jedlých a léčivých hub 6. Podpora rozhodování a řízení 7. Vývoj a
současnost Evropské unie 8. Vývoj informačních technologií 9. Čínská medicína v naší zahrádce 10. Dějiny
oděvní kultury

Co se dělo na Smederově
Tak jako v ostatních obcích i na Smederově chodily děti křístat
(viz.foto).
Dne 7.4.2012 pak proběhl na Smederově již 3.ročník soutěže o
velikonoční nádivku. Bylo dodáno celkem 12 vzorků nádivek,
degustační hodnocení provedla komise ve složení p. Poduška, p.
Brandl, p. Franko. Konečné pořadí bylo – 1. místo – Lenka
Podušková, 2. místo – Ludmila Škardová, 3. místo – Jarmila
Havířová
(na
foto
zprava).
Děkujeme za sponzorství firmě Jan
Pondělík – pekařství a cukrářství
Dvorec s.r.o., též děkujeme za
vzornou obsluhu R. Synáčovi a M.
Škardovi ml.
Poslední foto je z posezení u májky
dne 30.4.2012.

Kontrola a čištění komínů
Firma Pavel Jiránek - Ekotop (www.ekotopj.webgarden.cz) nabízí provedení kontroly spalinových
cest a čištění spalinových cest pro občany. Občané, kteří mají zájem o výše uvedené provedení
kontroly a čištění spalinové cesty (komínu), se mohou písemně přihlásit Obecnímu úřadu Ždírec na
telefonech 371 522 451, 724 134 458, nebo mailem na podatelna@obec-zdirec.cz, případně přímo u
pana Jiránka na tel. 739 050 883.
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TJ ÚSLAVAN ŽDÍREC
Výsledky 12. - 15.kola
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20:22 (11:11)
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26:18 (16:8)
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Tabulka soutěže OS I.tř.2011-2012
1. Dobřív
16 14 0 2 355
2. Hromnice
16 13 1 2 323
3. Kyšice B
16 12 2 2 332
4. Tymákov B
16 9 1 6 321
5. Vřeskovice B
16 9 0 7 258
6. Ejpovice C
16 7 2 7 316
7. Blovice B
16 7 2 7 262
8. Nezvěstice C
16 6 3 7 333
9. Osek B
16 4 1 11 246
10. Všenice B
16 3 2 11 248
11. Ždírec
16 2 1 13 275
12. Chudenice
16 1 3 12 304
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Vážení sportovní přátelé, s potěšením mohu říci, že se do házené ve Ždírci postupně zapojují noví a
mladší hráči. Minulý týden začal hrát Martin Vrátník v obraně, Martin Řežábek to také zkouší vzadu
a hra se viditelně zlepšila.
Bratranci Kotousové se v útoku také zlepšují. Ondra Stehlík házenou nikdy nehrál a v 17 letech to už
druhou sezónu válí za muže.
Sestava se ustálila v tomto složení:
Branka: Jakub Fiala
Obrana: Miroslav Krňoul, Martin Řežábek, Martin Vrátník, Jaroslav Nygrýn, Pavel Zrno
Útok: Zikmund Pospiszil, Václav Bořík, Jakub Kotous, Jan Kotous, Ondřej Stehlík
Občas vypomůže i veterán Miroslav Dolák.
Další zápas na domácím hřišti sehrají naši borci v neděli 6.5.2012 od 16.00 hodin s družstvem
Blovice B. Přijďte nás v tomto derby podpořit svými hlasivkami.
Václav Řežábek, vedoucí mužstva
Naši nohejbalisté začali v dubnu hrát nový ročník soutěže Plzeň-jih. Začali doma 20. 4. s týmem
Střížovice a 29. 4. hostovali v Zelené. Oba zápasy se nevydařily a prohrály v poměru 1 : 5.
Doufejme, že další zápas, který sehrají v pátek 4. 5. doma s Řenčemi, bude lepší a uhrají nějaké
body. Můžete je podpořit svojí přítomností, zápas začíná v 17:00 hod. Další domácí zápas se
uskuteční 18. 5. opět od 17:00 s týmem Háje.
Jan Havel, předseda TJ Úslavan

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální
služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové
ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ



Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní









VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických
důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
Do dne: 24. května 2012
místo: Obecní úřad Ždírec, Ždírec 34
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:

Diakonie Broumov tel. : 224 316 800, 224 317 203
Obecní úřad Ždírec tel. : 371 522 451
VÝLUKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD ČD PLATNÝ OD 15.5.2012, 8:00 hodin do 31.5.2012, 18:00 hodin
Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že od 15.5.2012, 8:00 hodin nepřetržitě do
31.5.2012, 18:00 hodin proběhne výluka v úseku Plzeň hl.n. – Nepomuk. Osobní vlaky budou nahrazeny
náhradní autobusovou dopravou v úseku Plzeň hl.n. – Nepomuk a opačně, vlaky Plzeňské linky z PlzněKoterova do Blovic a opačně, spoje náhradní autobusové dopravy pojedou dle výlukového jízdního řádu.
Podrobný výlukový jízdní řád najdete na stránkách Českých drah a na stránkách www.obec-zdirec.cz .
P - Plzeň - odjezd , Ž - Ždírec - příjezd

P

420 508 652 708 808 1008 1108 1208 1308 1408 1508 1608 1708 1808 1908 2108 2255

Ž

526 614 758 814 914 1114 1214 1314 1414 1514 1614 1714 1814 1914 2014 2143 2329














Ž - Ždírec - odjezd, P - Plzeň - příjezd

Ž 346 429 446 529 546 616 646 716 746 846 1046 1146 1246 1346 1446 1546 1646 1846 1946 2046
P 452 535 552 635 652 722 752 822 852 952 1152 1252 1352 1452 1552 1652 1752 1952 2052 2152
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- jede pouze v pracovní dny.
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82 let
Květoslava
FIALOVÁ
Myť
Čp. 37
81 let
Bohumil
MAŠEK
Myť
Čp.
1
73 let
Zdeňka
KOTOUSOVÁ
Ždírec
Čp. 44
70 let
Drahomíra
ŠPAČKOVÁ
Myť
Čp. 56
66 let
Ivana
TUPÁ
Smederov
Čp. 31
65 let
Václav
MICHÁLEK
Myť
Čp. 36
63 let
Jiří
TESAŘ
Myť
Čp. 46
61 let
Dobromír
KOLBABA
Myť
Čp. 40
61 let
Marie
MICHÁLKOVÁ
Myť
Čp. 36
60 let
Stanislav
KLAUS
Myť
Čp. 52
______________________________________________________________________________________________

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

18.5.2012 – 19.00 – Rybáři – výborová schůze
18.5.2012 – 19.30 – SDH Ždírec, Žďár, Smederov – příprava oslav výročí, porada
zásahové jednotky obce

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI

Muzeum jižního Plzeňska - Hradiště 1 (tel. 371 522 208)

Nepomuk

Do 30.9. – Chronometry ze sbírek muzea
Do 31.12. – Mlýny povodí řeky Úslavy, Staré časy malých
dětí, Vlkov – Babiny, Jak si kdo ustele, Velké prádlo našich
babiček
26.4.-3.6. – Když se ozve „Hoří!“ – výstava k 130.výročí SDH
Muzeum otevřeno : úterý - neděle 10.00 - 17.00 hodin

- tradiční jarní pochod – start nádraží Nepomuk
5.-6.5. – Petanque víkend - Sokolovna
12.5. – 8.00-12.00 – Farmářské trhy - náměstí
19.5. – 15.00 – Přednáška prof.V.Vlnase o sv.
Janu Nepomuckém
19.5. – 19.00 – Svatojánský koncert - kostel
Sv.Jana Nepomuckého
19.5.-20.5. – Tradiční svatojánská pouť

Výstavy:

Lidový dům:

1.5. – S perníkem turistickým chodníkem -

5.5. – 15.00 – náměstí – oslavy 67. Výročí osvobození
města americkou armádou
10.5. – 19.00 – Přelet M.S. – koncert folkové skupiny
5.5. – 8.00-12.00 – Farmářské trhy – náměstí

MUSIC SKLEP Spálené Poříčí, začátky ve 20.00
4.5. – SEARCH AND DESTROY + PROMISES
11.5. – MARY LONG
12.5. – DISCO – DJ REAGGI
18.5. – ODYSSEA classic
26.5. – ROCK party – DJ NEGR + RJ SJETEJ

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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