Naše listy
měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
svazek 26 / číslo 05 / květen 2019

Vážení spoluobčané,
v květnu nás potrápily ranní mrazíky a chladné počasí, konec měsíce již naznačoval
blížící se léto. Měsíc květen byl bohatý na kulturní události. V sobotu 11.5.2019 jsme
v budově obecního úřadu přivítali děti narozené v roce 2018, a to Rozárku Baránkovou
ze Žďáru, Matyáška Babora ze
Ždírce a Nicolku Synáčovou ze
Smederova. Po krátkém pásmu
básniček v podání Elišky s
Petříkem Nekolných a Adélky s
Honzíkem
Sedlákových
a
proslovu starostky obce, jsme
nově narozeným občánkům
předali drobné dárky a
maminkám kytičky. Doufám, že
se jim bude v naší obci dobře
žít. Zároveň bych chtěla poděkovat dětem za jejich přednes básniček. Ten samý den
odpoledne proběhla pod vedením žen z ČSŽ Ždírec na terase Ždírecké hospody již
tradiční Prodejní výstava přebytků květin a zeleniny. Všichni si mohli za symbolické ceny
nakoupit sazenice rajčat, paprik či květin. Chtěla bych tímto poděkovat všem
pořadatelkám. V pátek 24.5.2019 proběhla poprvé i v naší obci celorepubliková Noc
kostelů. V průběhu dne se v kostele sv. Václava konaly celkem tři komentované
prohlídky. Kdo se přišel podívat, určitě neprohloupil. V sobotu 25.5.2019 uspořádali
rybáři z ČRS MO Ždírec rybářské závody na Smederově pro všechny své členy. Naši hasiči
se zúčastnili hasičských závodů, a to v sobotu 18.5.2019 a v sobotu 25.5.2019. Více
informací o jednotlivých akcích se dozvíte uvnitř Našich listů. V pátek 24.5. a 25.5.2019
se konaly v naší obci volby do Evropského parlamentu. Dle předpokladů nebyla volební
účast tak vysoká jako u jiných voleb, ale přesto byla v naší obci 28,65%. Chtěla bych
tímto poděkovat volební komisi za jejich bezchybnou práci. Podrobné výsledky voleb
jsou uvnitř Našich listů. Ve středu 29.5.2019 proběhla na hřišti TJ Úslavanu Ždírec

Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat ve čtvrtek 27. června 2019
od 19.00 hodin ve Ždírecké hospodě.

brigáda na přípravu celého areálu před dětským dnem. Brigádníků se sešlo dost, hlavně
z řad členek Českého svazu žen, takže byla práce rychle hotová. Chtěla bych tímto všem,
kdo si udělal čas a přišel pomoci, moc poděkovat. Poslední veřejné zasedání zastupitelů
obce se konalo ve čtvrtek 23.5.2019 ve Ždírecké hospodě. Na programu jednání bylo
schválení znění a uzavření Smlouvy s psím útulkem v Borovně či schválení koupě
pozemku pod rybníčkem ve Ždírecké ZOO. Hlavním bodem jednání byl výběr zhotovitele
na akci „Stavební úpravy budovy obecního úřadu ve Ždírci“, kdy byla odsouhlasena a
schválena firma Miroslav Lodl – LMSTAV.CZ z Blovic za celkovou částku 1.135.106,- Kč.
Dále jsme vybrali zhotovitele na akci „Výměna topení v budově obecního úřadu ve
Ždírci“ a to firmu Veskom, spol. s r.o., Praha za celkovou částku 495.987,47 Kč.
Zastupitelé obce také schválili navýšení příspěvku na obědy pro občany od 65 let věku,
kteří mají bydliště v Obci Ždírec na 20,- Kč a pro zaměstnance Obce Ždírec na 45,- Kč a to
od 1.6.2019.
Ve čtvrtek 30.5.2019 proběhlo ve Ždírecké hospodě vyhodnocení odevzdaných
dotazníků. Místostarostka obce Mgr. Petra Řežábková si připravila prezentaci se všemi
výsledky a připomínkami. Zastupitelé obce je poté probrali s přítomnými občany.
V současné době je vypsáno výběrové řízení na dodavatele „Variantní studie
odkanalizování a zásobování pitnou vodou obce Ždírec“, v nejbližších dnech budeme
vypisovat výběrové řízení na akci „Okamžitá výměna elektrických rozvodů v budově OÚ
Ždírec“. Budeme dále poptávat zhotovitele na opravu místních komunikací ve Ždírci,
Žďáře a Smederově. V neposlední řadě, budeme poptávat zhotovitele bezdrátového
rozhlasu v celé obci. Podali jsme žádost o dotaci na pořízení nového dopravního
automobilu pro JSDHO Ždírec. Nákup automobilu by byl spolufinancován ze státního
rozpočtu z investiční dotace pro jednotky SDH obcí. Podali jsme také žádost o dotaci na
Plzeňský kraj z dotačního titulu „Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje
2019“, z kterého bychom chtěli uhradit 90% příspěvek prodejně ve Ždírci. Podařilo se
nám získat přívěsný vozík za automobil od HZS Plzeňského kraje. Ten bude předán
v nejbližší době a poté bude sloužit naším hasičům.
Příští veřejné jednání zastupitelstva obce proběhne ve čtvrtek 27. června ve
Ždírecké hospodě. Všichni jste na něj srdečně zváni.
Bc. Lenka Vrátníková, starostka obce
Plánované přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovoluje informovat o plánovaném přerušení dodávky
elektřiny v naší obci. Odstávka proběhne ve všech částech obce 01.07.2019 od 7.30 do
15.30 hodin.

USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 23. května 2019, které se
konalo ve Ždírecké hospodě
Zastupitelstvo obce schvaluje níže uvedené návrhy usnesení:
1. Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje volbu ověřovatelů zápisu: paní Mgr. VP a pan MŠ.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje znění smlouvy a uzavření Smlouvy o zajištění řádné péče a
umístění opuštěných a toulavých psů na území Plzeňského kraje pro rok 2019 se Storgé, z.s.,
Víceúčelové zařízení a útulek pro psy Borovno, Lučiště 17, 335 6 Spálené Poříčí, IČO:
22878068, DIČ: CZ22878068.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje koupi a znění kupní smlouvy na pozemek parcelní č. 153/27
v k.ú. Ždírec u Blovic, obec Ždírec, vedeného jako vodní plocha, vodní nádrž umělá, který je ve
vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky,
s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního bytu č. 2 - 1 + KK o podlahové výměře 32
m2, který je součástí stavby občanské vybavenosti na adrese Ždírec č.p. 49, 336 01 Blovice,
která je součástí pozemku stavební parcely č. 151/1 v k.ú. Ždírec u Blovic, obec Ždírec, zapsané
na LV č. 10001 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální
pracoviště Plzeň-jih, jako nebytový prostor za částku 500,- Kč měsíčně a uzavření nájemní
smlouvy s NŽ, nar., bytem .
6. Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s. a schvaluje
příspěvek ve výši 3.000,- Kč na její provoz.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele akce a znění smlouvy o dílo na akci „Stavební
úpravy budovy obecního úřadu ve Ždírci“ firmu Miroslav Lodl – LMSTAV.CZ, Pobřežní 113, 336
01 Blovice, IČO:73383511, DIČ: CZ7708082063 za částku 938.104,- Kč bez DPH což je
1.135.106,- Kč s DPH.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele akce a znění smlouvy o dílo na akci „Výměna
topení v budově obecního úřadu ve Ždírci“ firmu Veskom, spol. s r.o., Dolnoměcholupská
522/12a, Dolní Měcholupy, 11101 Praha 10 za částku 409.907,- Kč bez DPH což je 495.987,47
Kč s DPH.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. PJA-V-19/2019 uzavřenou s Úřadem práce České
republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha, IČO: 72496991 a přijímá příspěvek na
pracovníka ve výši 60.000,- Kč.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytování příspěvku na obědy ve výši 20,- Kč včetně DPH
na jeden oběd pro občany od 65 let věku, kteří mají bydliště v Obci Ždírec s platností od 1.
června 2019.
11. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytování příspěvku na obědy pro zaměstnance obce ve
výši 45,- Kč na oběd a znění Vnitřní směrnice O poskytování příspěvku na stravování
zaměstnanců Obce Ždírec č. 1/2019 s platností od 1. června 2019.
12. Zastupitelstvo obce schvaluje III. úpravu rozpočtu Obce Ždírec na r. 2019. Návrh změny
rozpočtu je přílohou zápisu.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v obci Ždírec
Počet voličů v zapsaných v seznamu: 377
Vydané úřední obálky:

108

Odevzdané úřední obálky:

108

Platné hlasy:

107

Volební účast:

28,65 %

Pořadí Číslo
strany strany
1.
30
2.
9
3.
5
4.
26
5.
27
6.
28
7.
7
8.
24
9.
25
10.
6
11.
19
12.
3
13.
11
14.
12
15.
14
16.
21
17.
34
18.
39
19.
40
Celkem

Název strany

Platné hlasy

ANO 2011
Komunistická strana Čech a Moravy
Občanská demokratická strana
STAROSTOVÉ (STAN) s region. partnery a TOP 09
Česká pirátská strana
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)
Česká strana sociálně demokratická
HLAS
Svobodní, Liberland a Radostné Česko – Odejdeme bez placení
ANO, vytrolíme europarlament
PRO Zdraví a Sport
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
Sdružení pro republiku–Republikánská s.Českosl. Miroslava Sládka
ROZUMNÍ a Národní demokracie–STOP MIGRACI–NECHCEME EURO
NE-VOLIM.CZ
Moravské zemské hnutí
Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Alternativa pro Českou republiku 2017

31
19
10
8
7
7
5
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
107

Změna jízdního řádu
Od 29.6.2019 do 1.9.2019 bude jezdit každé úterý a čtvrtek autobus ze zastávky
železniční stanice Blovice ve 13:00 → Hradiště → Vlčice DPS → Vlčice → Stará Huť →
příjezd do Ždírce 13:12 → Žďár 13:14 → Smederov 13:17. Ze zastávky Smederov ve
13:18 → Žďár 13:21 → Ždírec 13:23 → Stará Huť → Vlčice → Vlčice DPS → Hradiště →
Blovice žel. Stanice příjezd 13:35.
Každý všední den jezdí autobus z Blovic, zast. obchodní dům ve 9:45 → Hradišťský
Újezd → Hradišťská Lhotka → Louňová → Smederov příjezd v 10:02 → Žďár 10:06 →
Ždírec 10:08.

Oznámení
Od 7. – 15. července přijímám objednávky na rané brambory. Od 5. – 18. srpna
přijímám objednávky na obilí. Od 9. – 22. září objednávám brambory na uskladnění a
krmné. Pytle vždy s sebou, hlavně zdravé.
Stanislav Ungr, Myť 30, tel.: 724079329

Zprávy Českého svazu žen Ždírec
S příchodem měsíce května ustoupily teplejší dny do pozadí a tu a tam se ještě
ohlásil přízemní mrazík, aby napáchal další škody na našich zahrádkách. Nicméně i
přesto uspořádaly ženy další pravidelnou prodejní výstavu zeleninových i květinových
přebytků a výpěstků na terase Ždírecké hospody. V nabídce byl široký sortiment rajčat,
paprik, cuket, okurek i další zeleniny. Nechyběly ani oblíbené a vyhledávané bylinky,
popř. různé letničky či trvalky. Návštěvnost byla úměrná počasí a srovnatelná i s
minulými roky, tzn., že i letos terasu navštívili jak domácí, tak především přespolní
zájemci.
Na konci května se ještě uskutečnila brigáda zástupců všech pořadatelů oslav
Dětského dne, aby uklidili a připravili prostory na hřišti TJ Úslavanu. Ženy byly opět v
převaze - z celkového počtu téměř 30 lidí se brigády zúčastnilo 16 žen.
Za ČSŽ - M. Kolevová

SDH Ždírec
Dne 18. května pořádalo družstvo SDH Hradišťské Lhotky každoroční závody v
klasické soutěži a v požárním sportu. Za obec Ždírec se zúčastnilo družstvo mužů a
družstvo žen. Muži se zúčastnili v obou kategoriích. Na cenu sud piva za 1. místo jsme
sice nedosáhli, avšak obsadili jsme 4. místo v klasické soutěži s časem 33,14 a krásné 2.
místo v požárním sportu s časem 47,43. Ženy obsadily místo 1. s časem 64,84. Celkem se
zúčastnilo pět družstev - SDH H. Lhotka, Kvášňovice, Přešín, Sedliště a Ždírec. Po
slavnostním vyhlášení vítězů se křtili noví členové SDH Ždírec - jmenovitě Jiří Vítek ml.,
Miroslav Podzimek a Ilja Žáček. Všichni byli řádně pokřtěni v požární nádrži.
Dne 25. května pořádalo družstvo SDH Přešín noční závod v klasické soutěži.
Závodu se zúčastnilo opět družstvo mužů SDH Ždírec spolu s družstvy SDH Čečovice,
Chlum, H. Lhotka, Pod Štědrým a Přešín. Závod byl velmi zajímavý a napínavý, jelikož byl
odstartován z kabiny vozu Avie v pozdních večerních hodinách za úplné tmy. Naše
družstvo skončilo na 3. místě. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem zúčastněným.

Družstva našich mužů a žen z SDH Smederov, Žďár a Ždírec se také připravují na
okrskové cvičení, které proběhne dne 22. června ve Zdemyslicích od 13:00. Přijďte nás
všechny podpořit!

Za SDH Ždírec - Pavel Řežábek

Zprávy Českého rybářského svazu Ždírec
V sobotu 25. května se konaly rybářské závody dospělých. Do
závodů se registrovalo 29 závodníků, což je dosavadní rekord za
uplynulé čtyři ročníky. Všichni se rozmístili dle vylosovaných čísel.
Přálo nám krásné počasí a vše probíhalo bez problémů. Aby
závodníci nestrádali, fungovala i roznášková služba s občerstvením podél řeky. Po
ukončení závodů byly vyhlášeny výsledky a předány věcné ceny. Vítězem se stal Jiří
Michálek ze Ždírce. Na druhém místě se umístil Pavel Vrátník ze Žďáru a na třetím místě
skončil Milan Mašek, který současně získal i cenu za největší ulovenou rybu. Po
oficiálním ukončení závodů se všichni účastníci i hosté sešli v pergole u Rybárny, kde
bylo připraveno pohoštění. Celý den se krásně vydařil a již teď se těšíme na další ročník.
O letních prázdninách uspořádáme dětské rybářské závody, a to 24. srpna. Podrobnosti
ještě budou upřesněny.

Za ČRS z.s. MO Ždírec - Miroslav Krňoul

TJ Úslavan Ždírec
V neděli 12. května 2019 od 16:00 hod. jsme se opět představili po dlouhé době
na domácím hřišti. Našim soupeřem byl celek Hromnic, který figuruje na 2. příčce
tabulky naší soutěže. Celé utkání bylo odehráno za chladného počasí. Od začátku utkání
jsme byli lepším týmem a postupně jsme si začali budovat náskok, který se zastavil na
poločasovém skóre 13:9. Druhý poločas měl stejný ráz jako první poločas a skóre se dále
pomalu navyšovalo a výsledné skóre se zastavilo na 24:18. Vyhráli jsme tak 2 utkání v
řadě a hlavně se nám konečně podařilo vyhrát na domácím hřišti a užít si výhru s
domácími fanoušky.
Soutěž OS 1. třídy, se přehoupla do své druhé poloviny a nás čekal venkovní zápas
v pátek 24. května na hřišti vedoucího celku Všenic. Tým Všenic není naším oblíbeným
soupeřem a to se ukazovalo i od prvních minut utkání. Sice jsme se soupeřem dokázali
držet krok první poločas, který skončil výsledkem (10:7), ale to bylo z naší strany bohužel
všechno. Od druhého poločasu začal být vidět rozdíl mezi námi a soupeřem, za které
opět výborně zachytal brankář. Utkání začali ovládat a nakonec družstvo Všenic vyhrálo
23:14. Průběh celého utkání byl velice podobný jako domácí utkání, které jsme prohráli
22:13.
Poslední květnový zápas se konal 29. května na domácím hřišti. Utkání s týmem
Tymákov C skončilo 25:17 (10:8).
Za TJ Úslavan Ždírec – Lukáš Láska
Úklid odpadků mezi Ždírcem a Srby
18.5. od 9:00 proběhla brigáda na úklid odpadků u cesty mezi Ždírcem a Srby.
Podařilo se uklidit značnou část této cesty i přesto, že se nesešlo mnoho občanů.
Nasbírali jsme plný přívěs za osobní auto viz. přiložená fotografie. Je až s podivem, co
všechno je možné podél silnice najít: od pneumatik, plen, doupěte zloděje kabelů až po
toaletní mísu. Nasbíraný odpad jsme odvezli k likvidaci na SÚSPK středisko Dvorec, kde
bych chtěl poděkovat za vstřícnou spolupráci. Takové akce plánujeme do budoucna jistě
opakovat. Rádi bychom se připojili k celosvětovému úklidovému dnu, který proběhne
v sobotu 21. září 2019. Proto prosím dobrovolníky, kteří by nám chtěli pomoci uklidit
zbývající část cesty o účast na další plánované brigádě. Sraz bude pro tentokrát 21. září
2019 v 10:00 před Ždíreckou hospodou. Detaily budou ještě upřesněny. O celosvětovém
úklidovém dni se můžete více dozvědět na stránkách http://www.svetovyuklid.cz/ .
Osobně se domnívám, že podobné akce rozhodně mají smysl. Planetu máme jenom
jednu, a pokud si ji zničíme, tak nám nikdo nedá novou. Pomoci může každý, i malá
pomoc se počítá.

Jan Maxa, zastupitel obce
Výjezd malých motocyklů Morava 2019
6. – 9. června se uskutečnil již 12. ročník výjezdu malých
motocyklů. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 7 strojů
značky Jawa s jezdci Miroslavem Krňoulem, Jaroslavem
Nygrýnem, Janem Nygrýnem, Kamilem Kaslem, Radkem
Růžičkou, Martinem Řežábkem a Petrem Počáteckým. Sraz byl
před Ždíreckou hospodou a následovala cesta do autokempu
Milavy, Lesné u Znojma, muzea historických motocyklů
(Morava), autokempu Varvařov a zpět do Ždírce. Celkem jsme
ujeli 492 km a hlavně bez závad. Pánům Jiřím Vítkům děkujme
za doprovodné vozidlo. Doufám, že příští ročník bude stejně tak vydařený, jako ten
letošní.

Miroslav Krňoul

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
92 let
84 let
81 let
73 let
73 let
72 let
70 let
70 let
69 let
67 let
67 let
67 let
64 let
63 let
63 let

KVĚTEN 2019
Blažena
Marie
Danuše
Marie
Stanislava
Anna
Věra
Anna
Josef
Jaroslav
Jana
Jarmila
Dalibor
Ladislava
Jaroslava

KRŇOULOVÁ
MRÁZOVÁ
BOUČKOVÁ
KOLEVOVÁ
LANGOVÁ
PILOUSOVÁ
MICHÁLKOVÁ
VÍTKOVÁ
BUŠEK
NYGRÝN
KLAUSOVÁ
BOUČKOVÁ
KUBA
KRŇOULOVÁ
ZOCHOVÁ

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

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

31
22
425
28
29
20
35
53
14
38
52
16
30
56
15

DOMÁCÍ UDÁLOSTI

Ždírecká hospoda
Ždírecká ZOO
Klub hasičů na Smederově
Hřiště TJ Úslavan

15.6. – 20.00 – Taneční zábava – Pavel Justich
15.6. – 13.00 – Oslava II. výročí Ždírecké ZOO
29.6. – 14.00 – Zahájení prázdnin Smederov
29.6. – 20.00 – Taneční zábava - Lords

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Blovice - Hradiště 1
Muzeum otevřeno: úterý-sobota 9-15 hod.
30.5. – 30.9. – Dětství v zámeckém parku
do 9.6. – Z minulosti do budoucnosti –
Archeologická výstava
do 5.10. – Zrození kovu – příběh bronzu a železa
Stálé expozice: Jak si kdo ustele; Stará škola aneb
škamna, kalamář a rákoska; Z tvorby Milana
Knížáka
Lidový dům Blovice
12.6. – 18.00 – Přednáška Zelená Hora 1939-1945
spojená s představením knihy
14.6. – 19.00 – Smyčce A Vivaldiho
16.6. – 15.00 – Na kouzelném paloučku + speciální
hosté Jů a Hele z ČT
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Nepomuk
12.6. – 17.30 – Rodný dům A. Němejce –
Absolventský koncert Markéty Járové, host kapela
Railtale
15.6. – 08.00 – 12.00 - náměstí – Farmářský trh
s živou hudbou, zahraj Švejk Duo
15.6. – Pizzeria Marshall – Odyssea + Pohoda
21.6. – 20.00 – Malá letní scéna – ochotnický
spolek Tyjátr Horažďovice – Velké lhaní,komedie
21.6. – areál u školy – Kiss (HUN), Metallica (CZE)
28.6. – 20.00 – Malá letní scéna – King Swing
29.6. – 7.7. – 9.30 – 18.00 – Mimořádné prohlídky
zámku Zelená Hora s doprovodným programem

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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