Naše listy
měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
svazek 22 / číslo 3 / březen 2015

Vážení spoluobčané,
měsíc březen na svém konci naznačil, že se blíží apríl a počasí bylo skutečně aprílové. Časté
střídání deště, sněžení a silného větru nám také přineslo komplikace v podobě výpadku
veřejného osvětlení v části Ždírce a v Myti. Nyní musíme zjistit, kde se nám dráty veřejného
osvětlení v důsledku silného větru střetávají a závadu odstranit. Věřím, že se nám to podaří i s
přispěním našich občanů. Uplynulý měsíc byl ve znamení řady kulturních a společenských akcí,
které si nyní v krátkosti připomeneme. Nejprve to byla oslava MDŽ, která proběhla jak ve
Ždírecké hospodě, kde jí uspořádaly ženy z Českého svazu žen Ždírec, tak na Smederově, kdy ji
uspořádaly smederovské ženy s podporou místních sponzorů. Obě akce byly opravdu
vydařené a svědčí o tom i poděkování smederovských žen, které najdete uvnitř novin a článek
v Plzeňském deníku, který byl zveřejněn v minulých dnech a který podrobně informoval o
oslavě na Smederově. Ženy si oslavu svého
svátku určitě zaslouží a chtěl bych jim i touto
cestou poděkovat za jejich každodenní práci,
kterou dělají v zaměstnání, ve svých rodinách
a ještě si najdou čas na pořádání akcí v naší
obci. Děkujeme. Další akcí uspořádanou pro
naše nejmenší byla beseda s pracovníky z
Ekocentra ze Spáleného Poříčí. Beseda se
uskutečnila ve Ždírecké hospodě v neděli 15.
března a můžeme říci, že byla velmi vydařená.
Sice jsme očekávali trochu větší zájem dětí,
ale kdo přišel, určitě nelitoval, neboť kromě zajímavého povídání pracovnic centra, se mohly
děti seznámit s řadou živých zvířat. Některá zvířata si mohly děti pohladit a dokonce i
pochovat viz. obrázek. Je velmi prospěšné učit děti, jak se mají chovat v přírodě a ke zvířatům.
To jsou informace, které na internetu nezískají. Možná, že si je přečtou, ale přímý kontakt se
zvířetem s vhodným komentářem zasvěcené osoby je určitě nenahraditelný. Je to možná i
otázka na rodiče dětí, které na přednášku nepřišly, co v té době děti dělaly?, hrály na počítači
tzv. „střílečky“?, nebo ještě něco jiného? Je to každého věc jak děti vychovávají, ale!
Další poměrně velkou a již tradiční akcí v naší obci byla „Ochutnávka Moravských vín“,
která se uskutečnila v sobotu 21. března ve Ždírecké hospodě. Je mi jasné, že se nejednalo
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
10. dubna 2015 v Klubu hasičů na Smederově od 19.30 hod.

o výchovnou akci, která by přispěla k rozvoji našich osobností, ale byla to akce určitě zajímavá
a přišlo i hodně lidí. Za uspořádání ochutnávky patří poděkování našim hasičům. Následující
sobotu 28. března se ve Ždírecké hospodě sešli rybáři s Českého rybářského svazu Místní
organizace Ždírec na výroční členské schůzi. Uvedená organizace řadu let úspěšně působí
v naší obci a členové organizace nám pomáhají při pořádání řady akcí. Zúčastnil jsem se
členské schůze, a to jako člen organizace a také jako zástupce obce, kdy jsem všem přítomným
poděkoval za jejich práci a zejména za pomoc při pořádání akcí pro děti. Zejména jsem
poděkoval za uspořádání dětských rybářských závodů, které se uskutečnily v loňském roce, a
velmi mne potěšilo, že jsou rybářské závody pro děti v plánu práce pro členy organizace i na
letošní rok. Mimo to mají rybáři také v plánu účast na Dětském dnu, při kterém již několik let
prezentují svoji činnost.
Poslední veřejné zasedání zastupitelů obce se konalo v pátek 6. března ve Ždírecké
hospodě. Zasedání mělo několik bodů programu, nejdůležitějšími body bylo schválení přijetí
finanční podpory z „Fondu solidarity Evropské unie na krytí povodňových škod z června 2013
na území Plzeňského kraje“, o kterou jsme žádali v září loňského roku v celkové výši
122.573,50 Kč. Finanční prostředky byly vynaložené na akci „Oprava místní komunikace na
pozemku parc. č. 290/2 v k.ú. Smederov“, jednalo se o opravu cesty ze Smederova ke
žďárskému kostelu a na akci „Oprava propustku pod místní komunikací na pozemku parcelní č.
418/2 v k.ú. Ždírec u Blovic, obec Ždírec“. Peníze jsme již na náš účet obdrželi, a tak můžeme
hodnotit naši žádost o dotaci jako úspěšnou. Dalším důležitým bodem zasedání bylo schválení
nové Obecně závazné vyhlášky Obce Ždírec č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Obce Ždírec.
Naše obec měla platnou vyhlášku, která upravovala oblast manipulace s odpady, ale musela
přistoupit ke schválení nové vyhlášky, která upravuje nakládání s kovovým odpadem a
biologicky rozložitelným odpadem. O změně vyhlášky jsme informovali již v minulém čísle
novin, vyhláška je zveřejněna na úřední desce obce a na elektronické úřední desce. Co nám
přinese nová vyhláška, ukáže čas. V každém případě umožníme všem našim poplatníkům,
neboť vyhláška se netýká jen našich občanů, ale i majitelů nemovitostí, kde není nikdo
přihlášen k trvalému pobytu a majitelů rekreačních objektů, ukládat biologicky rozložitelný
odpad, větve stromů a kovový odpad na určená místa. V případě biologicky rozložitelného
odpadu se jedná zejména o rostlinný odpad ze zahrad: listí, tráva, plevel, zbytky ovoce a
zeleniny a slupky, skořápky vajíček a ořechů, sáčky od čaje. Tento odpad bude možné ukládat
do kontejneru, který bude umístěn za obecním úřadem v době od začátku dubna do konce
listopadu kalendářního roku. Větve ze stromů bude možné ukládat u hřiště, vedle kurtu u
areálu TJ Úslavan Ždírec. Pro ukládání větví bude vyhrazené místo označeno a větve zde bude
možné ukládat každou sobotu v době od 8 hod. do 12 hod. Kovový odpad je možné ukládat na
oploceném místě pro ukládání tříděného odpadu u budovy obecního úřadu v době jeho
otevření. Pro tento účel bude upravena a zveřejněna provozní doba oploceného místa pro

ukládání tříděného odpadu u Obecního úřadu Ždírec. S ostatními body jednání se můžete
seznámit uvnitř novin z Výpisu USNESENÍ.
V uplynulém měsíci jsme také úspěšně ukončili akci výstavby hasičské zbrojnice ve
Ždírci, kdy byla celá stavba bez závad zkolaudována. Všem občanům a firmám, které se na
stavbě hasičské zbrojnice podíleli, patří za jejich činnost poděkování. Nyní se ještě snažíme ve
spolupráci se stavebním odborem a s odborem životního prostředí v Blovicích zapsat po
kolaudaci geometrický plán zaměření stavby a oddělení pozemků na katastrálním úřadu, ale
věřím, že se nám to v krátké době podaří a dílo bude dokonáno. V termínu se nám podařilo
podat žádost o dotaci v rámci Operačního programu Životního prostředí na zateplení, výměnu
oken a změnu vytápění budovy obecního úřadu. Žádost jsme podali poslední možný den, kdy
jsme v rekordním čase shromáždili veškeré podklady pro podání žádosti. Nyní musíme počkat
na vyjádření, zda dotaci dostaneme a v případě úspěšné žádosti musíme projekt zrealizovat do
konce listopadu r. 2015, což je jedna z podmínek získání dotace. Obec také v březnu požádala
o bezúplatný převod několika pozemků v k.ú. Smederov, kde jsme v souvislosti s žádostí o
dotaci zjistili, že části pozemků pod místními komunikacemi a část hráze vodní nádrže je ve
vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, jak jsme vás již v minulosti
informovali. Žádost probíhá úspěšně a již na příštím veřejném zasedání budeme projednávat
smlouvu o bezúplatném převodu několika pozemků. Dále průběžně jednáme s Lesy České
republiky o směně pozemků pod požární nádrží ve Žďáru a se Státním statkem Jeneč, státním
podnikem v likvidaci o vydání pozemků ve správním území naší obce. Od Státního statku Jeneč
jsme na základě naší žádost obdrželi seznam pozemků, který nám nabízí k odkoupení, nyní
musíme rozhodnout, které pozemky jsou pro naší obec do budoucna důležité a zahájit jednání
o jejich odkoupení. Bezúplatný převod od Státního statku Jeneč není možný, proto musíme
zvážit, jaké pozemky a za jakou cenu odkoupíme. O jednání vás budeme průběžně informovat
jak v novinách, tak zejména na veřejných zasedáních zastupitelů obce.
Činnost obce se tedy v následujícím období soustředí na možnost získání dotací na výše
uvedené projekty, současně průběžně zjišťujeme informace o možnosti získání dotace na
opravu cesty na Smederově, která je ve špatném stavu a kterou jsme slíbili opravit za
předpokladu, že bude možné na opravu čerpat nějakou dotaci.
Poslední den v měsíci byl zprovozněn v obci Borovno útulek pro opuštěné, ztracené a
týrané psy, na jehož provoz naše obec také přispěje, jak jsme vás v minulosti již informovali. Je
dobře, že takové zařízení v našem regionu vzniklo a přejme provozovatelům útulku firmě
Storgé, o.s., Lučiště 17, aby se jim dařilo. Pokud bude mít někdo z našich občanů zájem se na
činnost útulku podívat, určitě to provozovatelé uvítají. Podrobné informace o jejich činnosti
najdete na internetových stránkách www.utulekpropsy.unas.cz.
V následujícím období připravujeme pro naše občany ve spolupráci s ženami a hasiči
Vepřové hody, které se budou konat před Ždíreckou hospodou v sobotu 4. dubna od 10 hodin.
Připravujeme tradiční vepřové pokrmy, které částečně zpracujeme na místě v polní kuchyni.
V nabídce budou jitrnice, jelita, polévka, ovar a tlačenka. Pokrmy můžete ochutnat na místě a

také si je můžete odnést domů. Na přání pořadatelů vás žádáme, abyste si přinesli na polévku
nádoby, které nebudou ze skla. V minulosti se stalo, že skleněná nádoba v důsledku teploty
polévky praskla a došlo k opaření pořadatele. Tak přijďte ochutnat a odnést si sebou
pochoutky z vepřového masa. V sobotu 4. dubna od 19 hod. se v Klubu hasičů Smederov
uskuteční Velikonoční posezení, na které jste pořadateli srdečně zváni. Součástí posezení bude
opět soutěž o Velikonoční nádivku, proto můžete přinést svůj vzorek a získat ocenění. Na hřišti
TJ Úslavan Ždírec začínají naši hráči sezonu Národní házené. Muži by měli odstartovat soutěž
první víkend v dubnu, v současné době jednají se Svazem Národní házené o možnosti
přeložení termínu zápasu, nebo úplného zrušení 1. kola z důvodu špatného počasí. Pokud se
zápas uskuteční, tak vás o tom budeme informovat v místním rozhlasu. Mladší žáci zahájí
soutěž utkáním s družstvem Kyšic, utkání se uskuteční v neděli 19. dubna od 14,30 hod. na
hřišti TJ Úslavan Ždírec. Přijďte povzbudit naše nejmenší hráče.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce
Výpis USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 6. března 2015, které
se konalo ve Ždírecké hospodě
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Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finanční podpory ve výši 122.573,50 Kč z Fondu
solidarity Evropské unie na krytí povodňových škod z června 2013 na území Plzeňského
kraje a znění smlouvy o poskytnutí dotace č. 4/EK/2015.
Zastupitelstvo obce ruší USNESENÍ č. 3 ze dne 14. června 2013 z veřejného zasedání
zastupitelů obce, které se týkalo „Zahájení jednání s žadateli o odkoupení pozemků parcelní
č. 222/4 a č. 223/4 v k.ú. Ždírec u Blovic, obec Ždírec s tím, že si žadatelé zajistí provedení
geometrického plánu na rozdělení pozemků a souhlasné stanovisko s geometrickým plánem
u Odboru stavebního a dopravního Mě.Ú Blovice. Po souhlasu s geometrickým plánem obec
provede další úkony k odprodeji pozemků.“
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou projektovou dokumentaci k umístění zemního
kabelového vedení 4x35 AYKY a znění „Smlouvy o umístění zařízení distribuční soustavy“
pro stavbu „Ždírec – p.č. 223/1/ – vNN/IP-12-0003367, kterou předložil za ČEZ Distribuce,
a.s., Ing. Václav Široký, projektant stavby.
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Ždírec č. 1/2015, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na území Obce Ždírec.
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Rallye klubu historických automobilů v AČR,
Komenského 720/5, 323 00 Plzeň a povoluje průjezd vozidel sportovní motoristické akce
GOLEMTECH – IV. PODBRDSKÁ Rallye Legend 2015 po místní komunikaci mezi obcemi
Smederov a Hradišťská Lhotka.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr vynětí pozemku parcelní č. 213 (v ÚP jako Ž 2a) a části
pozemků parcelní č. 217, č. 220 a č. 234/20 (v ÚP jako Ž 2b) v k.ú. Žďár u Blovic, obec Ždírec
z návrhu Územního plánu Ždírec jako zastavitelné plochy - smíšené venkovské obytné (části
pozemků ponechaných v ÚP pro zástavbu je vyznačena v přiložené katastrální mapě).
Zastupitelstvo obce schvaluje II. úpravu rozpočtu Obce Ždírec na r. 2015. Návrh změny
rozpočtu je přílohou zápisu.
starosta Obce Ždírec Bc. Bohuslav Vrátník

Provozní doba sběrného dvora u budovy obecního úřadu Ždírec, Ždírec 34:
Pondělí, středa: od 07:00 do 17:00 hod.
Úterý, čtvrtek, pátek: od 07:00 do 15:00 hod.
Sobota: od 08:00 do 12:00 hod.
Provozní doba místa určeného na ukládání větví (vedle kurtu za areálem TJ Úslava Ždírec):
Sobota: od 08:00 do 12:00 hod.
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PLZEŇSKÉHO KRAJE www.hzspk.cz
NĚKOLIK DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ O VYPALOVÁNÍ POROSTŮ a SPALOVÁNÍ HOŘLAVÝCH
LÁTEK NA VOLNÉM PROSTRANSTVÍ
Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platném znění zakazuje provádět vypalování
porostů fyzickým osobám, podnikajícím osobám i právnickým osobám. Při nedodržení tohoto
zákazu hrozí fyzické osobě za přestupek pokuta až do výše 25.000,-Kč, podnikatelským
subjektům hrozí za správní delikt pokuta až do výše 500.000,-Kč.
Při spalování hořlavých látek na volném prostranství (např. listí, klestí, shrabané trávy) jsou
právnické a podnikající fyzické osoby povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru.
Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny
předem oznámit Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje. Za nedodržení této
povinnosti může být uložena opět pokuta až do výše 500.000,-Kč.
Fyzickým osobám doporučujeme, aby spalování hořlavých látek rovněž předem oznamovaly
HZS. Vyhnete se situaci, kdy hasiči zbytečně vyjedou k domnělému požáru.
K oznámení nepoužívejte číslo tísňového volání, ale telefonní číslo 950 330 110, popř.
opakované pálení můžete hlásit po zaregistrování na webových stránkách paleni.hzspk.cz. Při
ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní
a také přijatá protipožární opatření a po ohlášení je samozřejmě třeba dbát pokynů příslušníka
sboru.
PÁLENÍ BIOLOGICKÉHO ODPADU
V zájmu bezpečnosti své i druhých při pálení biologického odpadu ( listí, klest, shrabaná tráva
apod. ) dodržujte tato pravidla:
Oheň venku nerozdělávejte při silném větru. Ohniště důkladně ohraničte (např. kameny), při
spalování je třeba mít po ruce dostatek vody popř. jiné hasební látky. Při rozdělávání ohně v
žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. Oheň po
celou dobu pozorně hlídejte, aby se nevymknul kontrole a nedošlo k jeho
nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru. Spalování odpadů by mělo probíhat na
bezpečném místě, v dostatečné vzdálenosti od objektů, lesa, stohů, seníků, polí. Zakázáno je
rozdělávat oheň na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi. Příjezdové
cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny. Nezapomeňte ohniště důkladně
uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě zcela vyhaslém
ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které poryv větru může znovu rozdmýchat a oheň
roznést do okolí. Povinnosti občanů a firem při pálení odpadů stanoví i další zákonné normy,
např. zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech nebo vyhlášky jednotlivých obcí.

MDŽ na Smederově
V sobotu dne 7.3.2015 se konala oslava MDŽ v hasičské klubovně ve Smederově. Oslavy se
zúčastnilo 15 žen, které dostaly sladký dárek s
kytičkou a přáním:" Ať Ti tento den přinese stejně
tolik štěstí a radosti, kolik lásky Ty sama rozdáváš
svým nejbližším". Ale ani 15 mužů nepřišlo zkrátka,
dárek ve formě vtipného občerstvení byl nečekaným
překvapením. V úvodu všechny přivítal zástupce
výboru
SDH
Smedero
v Pavel
Pondělík. Popřál ženám všechno nejlepší k jejich
mezinárodnímu svátku. A opravdu se bylo nejen na
co dívat, ale i co poslouchat, pro přítomné bylo
připraveno několik soutěží s odměnou. Po soutěži
následovala diskotéka. Úplnou tečkou na závěr byl
překrásný ohňostroj. Poděkování patří obsluze,
sponzorům a všem, kteří tuto akci podpořili. Foto a text zaslal Pavel Pondělík.
PODĚKOVÁNÍ
Jménem smederovských žen bych chtěla poděkovat organizátorkám MDŽ ve Ždírci za dárky,
pohoštění a příjemné odpoledne.
Ludmila Škardová
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji panu Pavlu Pondělíkovi za sladké dárky, kterými obdaroval ženy při oslavě MDŽ ve
Smederově.
Ludmila Škardová

Zpráva Obecního úřadu
Obecní úřad připravil pro uživatele internetu možnost poslechu hlášení místního rozhlasu ze
záznamu na našich stránkách http://www.obec-zdirec.cz/hlaseni-obecniho-rozhlasu/ .

Tančírna
Základní škola Blovice a dramaticko-taneční soubor žáků ZŠ Blovice Vás
srdečně zve na divadelní představení hry TANČÍRNA dne 11. dubna
2015 v 19.00 hodin v sále pohostinství Chocenice. Vstupné
dobrovolné.

Zprávy Českého svazu žen
Březen se ve svém úvodu postaral o první akci
měsíce, kterou byla oslava MDŽ ve Ždírecké hospodě
a kterou připravily ženy pro ženy. Příjemné počasí se
zasloužilo i o příjemnou atmosféru. Sešlo se cca 40
hostů, jejichž dobrou pohodu obstaraly členky svazu.
Akci zahájila předsedkyně paní Vítková
veršovanou zdravicí, jako čestný host pozdravil
přítomné ženy i starosta obce p. B. Vrátník a
poděkoval za práci, kterou ženy obci přinášejí. Pak následovalo malé občerstvení a prodej
lístků do oblíbené tomboly, kde nikdo nepřijde zkrátka. Hlavním bodem programu se pak stala
soutěž dvojic, které zastupovaly všechny čtyři části obce Ždírec, s názvem "Kdo to ví, odpoví".
Průběh vědomostních i manuálně-dovednostních otázek a úkolů sledovala přísná porota
i všechny přítomné ženy s napětím a hlasitým povzbuzováním. Nakonec se dvě družstva
(Smederov a Ždírec) umístily shodně na 1.-2.
místě a další družstva (Myť a Žďár) opět shodně
na 3.-4. místě. Ovšem velice hodnotné a zajímavé
ceny všechny uspokojily, protože kdo by rád
nevyhrál třeba sedací soupravu, letecký výlet s
pohledem na Alpy, loveckou soupravu či
automobilový výlet do Tater s tatrankou?
Závěr pak patřil předání drobných dárků
ženám - květina s malými drobnostmi z dílny
dovedných rukou potěšila všechny. Slavnostní
odpoledne se všem líbilo a nikomu se ani nechtělo odcházet domů. Už teď se těšíme na příští
rok!
Poslední březnovou sobotu jsme odjeli na
autobusový výlet do Prahy za účelem návštěvy
Divadla Radka Brzobohatého a představení "Klec
bláznů". Také měli všichni možnost a dostatek
volného času k procházce Prahou a nasání
velikonoční atmosféry, která byla zastoupena na
každém rohu. Představení nás doslova nadchlo,
čemuž nasvědčovaly i závěrečné ovace vestoje v
celém hledišti.
V nastávajícím měsíci nás čekají Vepřové hody dne 4. dubna, které pořádá OÚ spolu s
ČSŽ a SDH. Poslední duben je jako vždy věnován "sletu" místních čarodějnic a ježibab, který
startuje v 18:00 hod. u myťské lávky. Srdečně zveme všechny "sestry" na tento letecký den.
Za ČSŽ - M. Kolevová

Zprávy z TJ Úslavan Ždírec.
V měsíci dubnu se začnou rozehrávat všechny soutěže. V Národní házené mužů, mladších žáků
a přípravky odehrají vybrané turnaje. Svoji soutěž také rozehrají naši nohejbalisté. Dospělí by
měli začínat tuto neděli 5.4. o Velikonocích, ale vzhledem k počasí to není jisté. Druhý
dubnový domácí zápas odehrají pak v neděli 26.4. od 16.00 hodin s Dobřívem. Mladší žáci
odehrají první domácí utkání 19.4. od 14:30 hodin na našem hřišti U homolky s družstvem
Kyšic. Všichni fandové jsou srdečně zváni. O programu dalších zápasů Vás budeme informovat
na vývěsce, internetových stránkách a Obecních listech.
Jan Havel
Rybáři informují.
V měsíci březnu nás čekalo mnoho důležitých úkolů. Vzhledem k příznivému
počasí byly první jarní den provedeny výlovy rybníků Babinka a Ferdík.
Bylo provedeno odbagrování rybníku Brigádník, a následně byla svolána brigáda na vyvápnění
všech našich rybníků pod Smederovem. Děkujeme zúčastněným členům.
V sobotu 28.3.2015 jsme se sešli ve Ždírecké hospodě na výroční členské schůzi. Účast členů
byla nadprůměrná. Výroční zprávu přednesl předseda pan Jiří Tolar. K datu výroční členské
schůze má naše organizace 120 členů, z toho je 19 dětí do 15 let. Právě nárůst našich
nejmenších členů nás velmi těší. Přijaté usnesení z výroční schůze bude vyvěšeno na našich
vývěskách
a
rovněž
bude
na
našich
internetových
stránkách.
http://www.mocrszdirec.estranky.cz
Petrův zdar. Miroslav Krňoul, jednatel
OÚ Ždírec ve spolupráci s ČSŽ Ždírec,
SDH Ždírec a MS Chejlava
pořádá dne 4.4.2015 od 10.00 hodin
VEPŘOVÉ HODY
před Ždíreckou hospodou.
V nabídce budou JITRNICE, JELITA, POLÉVKA, OVAR a TLAČENKA
Všichni jste srdečně zváni.
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny –
obec Ždírec – Myť, část od trafostanice Ždírec – Myť směr k viaduktu vše, v úterý dne
28.4.2015 od 7.30 do 15.00 hodin. Děkujeme za pochopení. ČEZ Distribuce

Střípky z naší historie
Dolování železné rudy v polesí Chýlava
V době existence vsí Chýlavy a Šimína bylo na území dnešního chýlavského polesí
podstatně méně lesa než dnes. Zalesněny zůstávaly zřejmě pouze skalnaté a kamenité oblasti,
popřípadě zamokřené či písčité půdy. Po zániku vesnic část polností opět zarostla lesem, část
byla obdělávána poddanými z okolních vesnic, kteří z těchto pozemků platili vrchnosti nájem.
Území chýlavského polesí bylo využíváno nejen pro zemědělské účely, ale také jako naleziště
rud. Už někdy v ranném středověku bylo na okraji polesí z řeky Úslavy rýžováno zlato. Neurčité
jsou i zprávy o středověkém dolování mědi u Zelené skály. U Dubče se lámal vápenec. O silné
tradici dobývání rud v Chýlavě svědčí skutečnost, že ještě v první čtvrtině 20. stol. bylo vydáno
povolení k důlní činnosti v Chýlavě, nacházející se na polesí v Dubči.
Polesí Chýlava, hlavně u skalních výchozů, je rozryto jámami po povrchovém dolování. Je
téměř nemožné datovat tato historická díla. U skály poblíž rezervace je z kamení seskládáno
několik desítek kruhů o průměru asi 1m. Staré doly byly pod Bukovou horou mezi kótou 621 a
Ždírcem – Mytí, kde bylo v poloze „Na Vosinejch“ („Na Vosinách“) nalezeno na 100 jam a
opuštěné doly (jižně od prostoru „Jamovatá“). Komplex 12 jam po zaniklých hornických
pracích se nachází kolem Ždírce v lese nad Mytí za bývalou myslivnou.
Železářství v regionu ležícím jižně od Plzně volně navazovalo na podbrdskou železářskou
oblast. Nejstarším hamrem byl zřejmě hamr v Bohušově, vsi ve východním sousedství
městečka Blovic, který pracoval už někdy před rokem 1535. Existence tohoto hamru však není
zcela jasná. Byly to zřejmě Karlové ze Svárova, kteří využili odlehlosti svého panství od hlavních
komunikací i napojení na tržní okruh podbrdské železářské oblasti. Za tímto účelem vybudovali
novou železárnu, a to jižně od Blovic na řece Úslavě poblíž vsí Vlčic a Ždírce.
Upomíná tu na ni dosud osada Stará Huť a nedaleký Huťský rybník, zapsáno v deskách
zemských v roce 1618, který zásoboval tuto železárnu vodou. Byl tu rovněž na blízku příhodný
zdroj železné rudy, a to v polesí Chýlava. První písemná zpráva o osadě Huti (po vzniku osady
Nová Huť dostala název Stará Huť) pochází z roku 1644.

Dne 2. dubna 2015 vzpomeňte s námi 1. výročí úmrtí naší milované maminky
a babičky paní Jarušky M O R A V C O V É ze Ždírce-Myti.
S láskou a velkou bolestí stále vzpomínají
děti s rodinami

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
83 let
82 let
80 let
78 let
70 let
68 let
66 let
65 let
65 let
64 let
64 let
63 let
62 let
62 let
61 let
60 let
60 let

BŘEZEN 2015
Božena
Josef
Růžena
Marie
Ladislav
Stanislav
Jaroslav
Jarmila
Josef
Zdeněk
Jaroslav
Věra
Jiří
Jaroslava
Miroslav
Jana
Petr

SILOVSKÁ
BOUČEK
HRABAČKOVÁ
BROŽOVÁ
SYNÁČ
ŠINDELÁŘ
KAPOUN
HRABAČKOVÁ
GUŘAN
SÝKORA
PTÁČNÍK
KOVÁŘOVÁ
SYNÁČ
FLEISCHMANNOVÁ
KRŇOUL
SILOVSKÁ
ČIHÁK

Myť
Žďár
Žďár
Myť
Žďár
Myť
Myť
Ždírec
Myť
Smederov
Ždírec
Myť
Myť
Myť
Ždírec
Ždírec
Smederov

Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.

28
425
13
55
6
62
31
46
59
6
9
24
47
41
56
19
23

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

Klub hasičů Smederov

4.4. – 10.00 - OU, ČSŽ, SDH, MS – Vepřové hody
17.4. – 19.00 – Rybáři – Výborová schůze
30.4. – ČSŽ Ždírec – Slet čarodějnic v parku v Myti
4.4. – Velikonoční posezení

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Hradiště 1
(tel. 371 522 208)
Výstavy: Muzeum otevřeno: úterý-sobota 9-15 hod.
16.4.-31.5. – Život na jižním Plzeňsku za 2.světové
války
12.3.-26.4. – Byli odhodlání bránit svou vlast
17.11.-6.4. – Připijme si vesele aneb K počátkům
slavností
19.2.-23.4. – Živá historie – putování za památnými
stromy jižního Plzeňska
do 31.12. – Jak si kdo ustele, Velké prádlo našich
babiček, Staré časy našich dětí
Lidový dům
11.4. – 19.00 – Country bál – hraje AHASVERŚ
13.4. – 19.00 – Koncert operetních a muzikálových
melodií
18.4. – 21.00 – Extra Band Revival
25.4. – 20.00 – SEJF po roce – taneční zábava
28.4. – 19.00–Zdeněk Troška–z Hoštic do Babovřesk
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Nepomuk
14.4. – 18.00 – Zelená Hora a Žinkovy – blýská se na
lepší časy – beseda
17.4. – 20.00 – Trautenberg – rockový koncert –
Hotel Dvorec
18.4. – 8.00 – 12.00 – Farmářský trh
18.4. – 10.00 – Myší pohádka – divadlo pro děti
24.4. – Četnická stanice Vrčeň za Protektorátu –
přednáška
25.4. – 20.00 – Jiří Schmitzer – kytarový recitál –
Hotel U Zeleného stromu
Spálené Poříčí
11.4. – 11.30 – 19.00 – Od vína k vínu – pochůzková
neomezená degustace
11.4. – 20.00 – Fleret – Sokolovna
25.4. – basebalové hřiště – Jarní T-ballový turnaj

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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