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Váţení spoluobčané,
měsíc květen byl opět bohatý na dění v naší obci. Ženy ČSŽ Ždírec uspořádaly 14. května 2011 prodejní
burzu přebytků zeleniny, květin a výrobků dovedných rukou. Dne 17. května dále uspořádaly besedu s Mgr.
Hnojskou o historii Ždírce a okolí. O podrobnostech obou akcí se dočtete uvnitř Našich listů. Na Smederově
hasiči v klubovně uspořádali 14. května 2011 májovou zábavu, při které jim zahrála hudební skupina Duo
B&B. V měsíci květnu proběhla v našich obcích
sbírka použitého ošacení pro Občanské sdružení
Diakonie Broumov. Sešlo se mnoho věcí, které
jistě poslouží potřebným. Je zřejmé, že převážná
většina našich občanů chápe potřebu pomáhat
lidem, kteří se ocitnou v nouzi, a toho si velice
vážíme. Za přispění do sbírky všem občanům
děkujeme. Do dubnového čísla Našich listů se
nám nepodařilo vměstnat zprávu o důležité
společenské akci, která proběhla na obecním
úřadu. Dne 9. dubna 2011 jsme přivítali naše nové
občánky, kteří „přišli“ na vítání s rodiči a blízkými
příbuznými. Po přivítání všech starostou obce,
rodiče dětí složili slavnostní slib. Maminky
dostaly květiny, otcové keramické ozdoby se jménem dítěte a děti dostaly hodnotné dárky od sponzorů,
včetně peněžitého daru od obce pro začátek. Jsme rádi, že se obec rozrůstá o nové občany. Jen tak dál. Na
fotografii sedí zleva Marie Maršálková s dcerou Amálkou, Petra a Václav Váňovi s dcerou Kateřinkou,
Romana a Milan Jenčovských se synem Danielkem a Hana a Petr Zrnovi s dcerou Kristýnkou.
Dne 13. května se konalo ve Ždírecké hospodě veřejné zasedání zastupitelů obce. Na zasedání byla
předložena zpráva starosty obce o činnosti zastupitelstva od posledního veřejného zasedání a zprávy
jednotlivých výborů. Dále byl projednán prodej obecního pozemku a žádosti o odkoupení dalších obecních
pozemků. Byl schválen i nákup dětského domečku se skluzavkou, který bude umístěn na dětské hřiště ve
Ždírci. (Před uzávěrkou Našich listů byl domeček se skluzavkou přivezen, tak se budeme snažit o jeho brzké
zprovoznění, jako dárek dětem ke Dni dětí.) Při diskusi jsme s občany hovořili o rozšíření osvětlení a
zlepšení rozhlasového vysílání obecního rozhlasu. V současné době tyto věci řešíme a to prodloužením
veřejného osvětlení k rodinným domkům nad panem Ptáčníkem a k lávce na Smederov, zesílení rozhlasu na
Smederově a v Myti. Hovořilo se i o výsadbě nových kaštanů do kaštanové aleje ze Žďáru na Smederov,
které poskytl pan M. Mašek, a které vysadily ženy ze Žďáru za vydatné pomoci pana P. Vrátníka. Všem
tímto za jejich činnost děkujeme. Při diskusi přišla řeč i na výstavbu mateřské školky ve Ždírci. Výstavba je
závislá na dotacích a na vybudování inženýrských sítí, jak bylo konstatováno i v minulém čísle Našich listů.
V současné době probíhá stavební řízení ohledně komunikace, vodovodu a kanalizace, stavební povolení již
máme na veřejné osvětlení, zjišťujeme možnost čerpání dotací na tyto stavby.
V následujícím období se chystáme se složkami v obci uspořádat Dětský den na hřišti TJ Úslavanu
Ždírec, který se bude konat v sobotu 4. června 2011 od 13 hodin. Pozvání na tuto akci je uvnitř Našich listů.
Naše činnost se bude nadále zaměřovat zejména na řešení chodu a vzhledu naší obce a získávání peněz na
projekty obce.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce Ždírec

Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
10. června 2011 ve Ţdírecké hospodě od 19.30 hod.

Zprávy Českého svazu ţen
Že byl květen dohatý na různá dění, nejen na pěkné počasí, Vám chceme představit touto cestou.
5. května 2010 byla na programu další z kulturních akcí našeho svazu, kterou byla návštěva představení
Zdeňka Izera v blovickém Lidovém domě. Účast na akci opět vysoká - cca 20 žen - a všem se představení
velmi líbilo.
V polovině měsíce května uspořádal ČSŽ dlouho očekávanou (v
pořadí již třetí) burzu přebytků zeleninových i květinových sazenic
včetně pokojových květin. Letošní ročník zpestřila velká výstava
kaktusů, orchidejí a bonsají, které laskavě zapůjčili především
manželé Lindovi, dále pak p. Bezděk, pí Laštovková, pí Fialová
Bl. a pí Vrátníková Zd., za což všem srdečně děkujeme. Zvláštní
poděkování patří také p. Jiřímu Vítkovi za doprovodnou výstavu
starých kuchyňských vah, které s velkou péčí renovoval, a zároveň
dokumentoval a předvedl i celý postup renovace.
Celá akce proběhla velice úspěšně, zájemců i pouhých
návštěvníků se sešlo
opět vysoko přes stovku, včetně těch, kteří náhodou jen projížděli
kolem a ze zvědavosti se zastavili. Skoro by se dalo říci, že letos
bylo přespolních návštěvníků více než domácích, a to je nám
velice líto. Akce to byla velmi vydařená a zvláště již zmiňovaná
výstava by obstála v nejedné konkurenční profesionální výstavě.
Největší podíl na přípravě měly kromě již zmiňovaných
vystavovatelů zejména pí Vítková a Vrátníková Zd. Nabídka
všech možných sazenic byla velká, a přestože byla poptávka také
na vysoké úrovni, na konci přece jen zbylo pár kusů květinových
sazenic, kterými jsme pak jako vždy osadily okrasné záhony v
okolí hospody.
17. května 2010 proběhla ve Ždírecké hospodě přednáška na téma
historie a historických událostí okolí Ždírce, kterou pořádal ČSŽ a
kterou přednesla pí Mgr. Hnojská z blovického muzea. Celý večer
byl velice zajímavý a nebylo to pouze strohé komentování historie,
ale všeobecná diskuze, kde každý z pamětníků přišel se svou
"troškou do mlýna". Některé údaje dokonce překvapily i
historičku Mgr. Hnojskou. A tak je nasnadě, že jsme se s pí
Hnojskou dohodly na dalším možné spolupráci ale hlavně na další
přednášce (tentokrát i o historii Žďáru a Smederova) někdy
koncem letošního roku.
Ale ani toto všechno ještě není konec květnovým aktivitám našich
žen. Zcela mimořádná událost se udála ve Žďáru, kde se pí
Vrátníková Věra a Nygrýnová Jiřina zapojily do výsadby mladých kaštanů kolem cesty od hřbitova ke
Smederovu, kde jich už chybělo nejméně deset. Vydatně jim pomohl i p. Pavel Vrátník a ještě také pí
Synáčová J. a Hoffmannová J. - všem díky!
A ještě několik informací k nejbližším akcím - jak již bylo dříve napsáno a je uvedeno i na plakátech ve
všech částech našich obcí - 4. 6. 2010 bude uspořádán Dětský den na hřišti TJ Úslavan Ţdírec, a to od
13.oo hod. Tentokrát se o programovou náplň odpoledne postarají nejenom ženy, hasiči a Obecní úřad, ale
také sportovci, rybáři i myslivci. V programu se objeví i jiná překvapení, která ovšem nebudeme
prozrazovat, ale můžeme ujistit, že se nikdo nudit nebude. Přijďte - uvidíte!
Na úplný závěr ještě několik slov o dlouho připravované akci, kterou je návštěva zahradnické výstavy v
proslulých Čimelicích koncem srpna t.r. Bude zajištěn autobus a vy si už dnes můžete rozmýšlet účast na
tomto zájezdu.
V příštích Našich listech přineseme upřesnění, tzn.: závazné přihlášky (podpořené nějakou finanční
zálohou), které budou směřovány na pí Kolevovou, přesný termín a časový rozvrh akce, konečný termín
přihlášení a další podrobnosti.
Budeme se těšit na hojnou účast zájemců.
Za ČSŽ Ždírec - Marie Kolevová

Rybáři informují.
Rybářská sezona je v plném proudu, v
našem revíru jsou již nasazeny kapři,
úhoří monté, počátkem června to bude štička, dále bude
ještě dosazen kapr a další. Svátkem všech rybářů býval
16.červen, kdy hlavní lovná sezona začínala. Většina
rybářů má tento den uložen ve svém srdci a
nezapomenutelné jsou přípravy, které vrcholily večer
v hospodě u Michálků, nebo u Sýkorů na Smederově a
odtud rovnou do revíru krásného toku Úslavy. Dnes nám
zákon umožňuje lovit celoročně, mladším rybářům toto
datum říká pouze, že od tohoto data se loví dravci, přesto
na původní ustanovení většina z nás vzpomíná s určitou nostalgií a úctou k rybám.
Ale rybařina není jen o lovu, je o nekončící celoroční práci, s výsledky předem nejasnými, hlavně u
chovu ryb. Ne všichni členové se na chodu organizace podílejí stejnou měrou, bylo tomu tak dříve,
je tomu tak nyní. Proto poděkování patří těm členům, kteří pro organizaci pracují a pomáhají tak
k vytvoření dobrého výsledku.
Odměny členům za odpracované brigádnické hodiny budou vyplaceny dne 17.6.2011 od 18.00 hod.
ve Ždírecké hospodě.
Petrův zdar.
Miroslav Krňoul, jednatel MO ČRS Ždírec
Pozdě, ale přece!
Sice s notným zpožděním, ale přece jen, se
nám podařilo sehnat fotografie z křístání
z letošních Velikonoc ve Žďáru. Křístání mělo
hojnou účast a děti si za krásného jarního
počasí vykoledovaly spousty sladkostí, vajíček
i peněz. A pak, že se ve Ždáru nic neděje!

Poděkování
Dne 21.5.2011 proběhl v obci Ždírec a Myť svoz železného odpadu. Výbor SDH Ždírec tímto
děkuje občanům za poskytnutí železného šrotu, a všem svým členům, kteří se podíleli na jeho svozu.
Zvláštní poděkování patří panu MVDr. Petru Punčochářovi, který poskytl SDH Ždírec techniku pro
svoz a panu Ladislavu Synáčovi ze Žďára, který zajistil svoz šrotu.
Za SDH Ždírec Ladislav Vrátník
TJ ÚSLAVAN ŢDÍREC
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19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo

TJ Litohlavy B
TJ Úslavan Ždírec
TJ Sokol Žerovice
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-
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Dne 11.5.2011 se narodila
Lence Klímové a Milanu Klímovi
ze Smederova dcera Alžběta.
Vítáme Alžbětku do života
a přejeme jen to nejlepší!
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Čest její památce!
DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

17.6.2011 – 19.00 – Rybáři – výborová schůze
24.6.2011 – 20.00 – SDH Ždírec – členská schůze

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI

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

Nepomuk

1.5.-4.9 – Stavebnice Merkur v historii a současnosti
16.4.-12.6. – Mlýny v povodí řeky Úslavy
16.4.-4.9. – Novoveské hračky
30.4.-31.12.- Staré časy malých dětí
Muzeum otevřeno : úterý – neděle 10.00 – 17.00 hodin

4.6. – 8.00 – 12.00 – Farmářský trh – nám. A.
Němejce
11.6. – Nefestík.cz – hudebně-filmově-divadelní
festival
4.6. – 8.00 – 12.00 – Farmářský trh – nám. A.
Němejce

Výstavy:

náměstí:

18.6. – 13.30-18.00 – Svátek dechovky – hrají Malá muzika
Nauše Pepíka, Moravanka Jana Slabáka

Žinkovy

18.-19.5. – Festiválek loutkových divadel
25.-26.6. -10.00 – 18.00 – Škoda by se divil
aneb místní legendy ožívají – prohlídky zámku a nádvoří

Důleţitá telefonní čísla:
Policie: 158
Hasiči: 150
Záchranná sluţba: 155

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