Naše listy
měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
svazek 27 / číslo 02 / únor 2020

Vážení spoluobčané,
celý únor se tvářil spíše jako jarní měsíc, jen poslední únorové dny napadlo trochu
sněhu, který vzápětí hned roztál.
V únoru se uskutečnilo i několik kulturních akcí. V sobotu 8.2. proběhla ve Ždírecké
hospodě Výroční valná hromada TJ Úslavanu Ždírec. Sportovci na ní zhodnotili uplynulou
házenkářskou sezonu, Silvestrovský běh a připravili si plán práce na celý letošní rok. Další
sobotu 15.2. patřila Ždírecká hospoda členům SDH Ždírec. Nejprve uspořádali od 14.
hodin Dětský maškarní bál s bohatou tombolou a soutěžemi. Večer pak zábava
pokračovala tradičním Hasičským bálem, kde k tanci a poslechu zahrála místní kapela
Ungrovanka. Připravena byla opět bohatá tombola a i dámská volenka. Chtěla bych tímto
poděkovat všem pořadatelům za jejich práci.
Poslední veřejné zasedání zastupitelů obce bylo v pátek 14.2. ve Ždírecké hospodě.
Na programu jednání bylo seznámení s podáním žádosti o dotaci z dotačního programu
PSOV PK 2020, Projekty obcí, na zhotovení finálního asfaltového povrchu ve Ždírci do
nové zástavby. Dále jsme podali žádosti o dotaci na modernizaci sběrného místa ve Ždírci,
a o dotaci na založení zeleně při obecním úřadu ve Ždírci a to na Státní fond životního
prostředí ČR. Dnes již víme, že dotaci na založení zeleně při obecním úřadu ve Ždírci se
nám podařilo získat a to ve výši 100% nákladů, což je 72.500,- Kč. Probíhala také diskuse
s hasiči nad technickými podmínkami pro nový dopravní automobil. Tyto byly sestaveny
a odeslány k posouzení na Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje. K dnešnímu dni byly
technické podmínky schváleny a zaregistrovány HZS ČR a v nejbližší době vypíšeme
výběrové řízení na dodavatele vozidla. Dále byla schválena výměna netěsnících oken
v bytě 2+kk nad Ždíreckou hospodou a zhotovitel projektové dokumentace na „Stavební
úpravy podkrovní části budovy Ždírecké hospody“.
Na přelomu měsíce ledna a února byl dokončen nový bezdrátový rozhlas. Proběhlo
již několik pravidelných hlášení a byla bych moc ráda, kdybych měla zpětnou odezvu na
jeho slyšitelnost a srozumitelnost.
V pondělí 10.2. došlo k výjezdu naší zásahové jednotky k vyvrácenému stromu,
který ohrožoval nemovitost E315 na Smederově.

Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek 20. března 2020
od 19.30 hodin ve Ždírecké hospodě.

Strom byl nebezpečně nakloněn nad chatou a
byl v těsné blízkosti elektrického vedení. Naši
hasiči si s ním za pomoci traktoru a pana
Ladislava Synáče hravě poradili a strom
bezpečně odstranili. Všem, kdo se zásahu
zúčastnili bych chtěla moc poděkovat.
Celý únor pokračovaly problémy
s dodávkou vody. Jedna havárie se nám
podařila najít a opravit, ale stále dochází na
řadu k úniku. Chtěla bych moc poprosit všechny odběratele obecní vody, aby prověřili
stavy vodoměrů, zda k úniku nedochází v jejich nemovitosti. Omlouvám se i za
přerušované dodávky vody, při hledání úniku je třeba jednotlivé úseky vodovodu
vypnout. Děkujeme za pomoc a za pochopení. Závěrem bych vás ráda pozvala na veřejné
zasedání zastupitelů obce, které se uskuteční v pátek 20.3.2020 od 19.30 hodin ve
Ždírecké hospodě.
Bc. Lenka Vrátníková, starostka obce

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje občanům, že dne 10.03.2020 od 7:30 do 15:30 hod.
proběhne ve všech částech obce plánované přerušení dodávky elektřiny. Děkujeme za
pochopení.

ZDK Ždírec oznamuje
Do 25.3.2020 je možné si objednat kuřice (kuřice 149,-Kč, kohouti 139,-Kč). Rozvoz
se uskuteční od 13.4. do 22.4.2020.

Zasílání elektronického vydání Našich listů a hlášení místního rozhlasu
Nově nabízíme našim občanům zasílání Našich listů a hlášení místního rozhlasu
elektronickou formou místo tištěné podoby. V případě zájmu, nahlaste vaši e-mailovou
adresu na OÚ (tel.: 728545722, e-mail: podatelna@obec-zdirec.cz).

Změna jízdního řádu
Z důvodu zpožďování spojů jsou od 1. března upraveny ranní školní spoje Smederov,
Žďár, Ždírec → Blovice. Autobus bude jezdit ze zastávky Smederov v 6:58 → Žďár 7:01 →
Ždírec 7:03 → Blovice žel. stanice příjezd 7:15.

USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 14. února 2020, 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: pan PS a pan VV.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci a o zřízení věcného práva č. UZSVM/P/30436/2019-HMSU na pozemek parc. č. 2/38, ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 221 m2 v k.ú. Ždírec u Blovic, obec Ždírec, zapsané na listu
vlastnictví č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň-jih., od
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,
180 00 Nové Město, Praha 2, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků Obce Ždírec a znění kupní smlouvy na prodej
pozemků paní KŠ, nar. , bytem S, a to : - stavební parcely č. 34, zastavěná plocha a nádvoří, o
výměře 137 m2 v k.ú. Žďár u Blovic za cenu 390,- Kč za m2 vč. DPH a pozemkové parcely parc. č.
142/6, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 276 m2 v k.ú. Žďár u Blovic za cenu 40,- Kč za m2
vč. DPH. Celková cena za oba pozemky je tedy 64.470,- Kč vč. DPH.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele projektové dokumentace na projekt „Stavební úpravy
podkrovní části budovy Ždírecké hospody“ pana Ing. VS, bytem 5. května , 336 01 Blovice, IČO:
za celkovou cenu 83.630,- Kč dle cenové nabídky ze dne 10.2.2020.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele demolice starých dveřních zárubní, dozdívání otvorů,
úpravy ostění, dodávky nových dveří a klik (celkem 14 ks) do budovy obecního úřadu firmu ML,
P 113, 336 01 Blovice, za částku 148.000,- Kč bez DPH.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele nivelace v celém objektu, dodávky podlahových krytin
(zátěžové PVC a dlažba) v budově obecního úřadu firmu ML, P 113, 336 01 Blovice, za částku
180.000,- Kč bez DPH.
8. Zastupitelstvo obce volí členem kulturního výboru pana JK, Ždírec – Myť a to od 1.3.2020.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje „Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn za rok 2019“.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje I. úpravu rozpočtu Obce Ždírec na r. 2020. Návrh změny rozpočtu
je přílohou zápisu.
11. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace a znění smlouvy o poskytnutí účelové dotace
na zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje v roce 2020 pro Plzeňský kraj se sídlem
Škroupova 18, 306 13 Plzeň ve výši 25.025,- Kč.
12. Zastupitelstvo obce schvaluje výměnu oken v bytě 2+kk nad Ždíreckou hospodou, Ždírec č.p. 49
do celkové částky 50.000,- Kč.
13. Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení výběru plateb za spotřebovanou elektrickou energii v bytě
2+kk nad Ždíreckou hospodou, Ždírec č.p. 49 do výměny netěsnících oken.

Zprávy Českého svazu žen
Další měsíc letošního roku už je za námi a ani tentokrát nebylo možno určit, zdali to
byl měsíc zimní anebo už jarní. Neustálé výkyvy počasí se podepsaly i na naší všeobecné
přednosti odolávat všem obtížím a chorobám. Nicméně naše zdravé jádro stále odolává
a nikdo celý měsíc nezahálel.
Připravena je především nejbližší akce - oslava MDŽ, která proběhne v sobotu 7. 3.
2020 od 14:00 hod. ve Ždírecké hospodě. Program i malé občerstvení je zajištěno, nebude
chybět ani oblíbená bohatá tombola. Srdečně zveme všechny ženy k účasti!
A těsně před dokončením příprav je také Kreativní odpoledne pro děti s datem
konání 4. dubna 2020 od 14:00 hod. rovněž ve Ždírecké hospodě. Děti se budou bavit u
různých výtvarných aktivit, kterých je připraveno opět dostatek - tématem tohoto dílu
jsou "Velikonoce a jaro". Těšíme se na hojnou účast dětí i jejich doprovodu.
Za ČSŽ - M. Kolevová

Zprávy Českého rybářského svazu Ždírec
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz, http://www.mocrszdirec.estranky.cz/

Výroční členská schůze se koná 21.března 2020 od 17.oo hodin ve Ždírecké hospodě.
Za ČRS z.s. MO Ždírec - Miroslav Krňoul

Kronika vypráví ...
✔
V roce 1898 shořelo staré dřevěné obytné stavení č.pop.23 v Myti Františka
Kouby. Tím samým majitelem postaveno nové obytné stavení spolu s hostinskými
místnostmi, však na jiném místě, blíže ku okresní silnici č.pop.18 ještě téhož roku a
také hned obdržel koncesi na živnost hostinskou. Dle výroků pamětníků byl to první
případ požáru v osadě Myti.
✔
V červnu 1909 dostavil pan železniční rada František Křeček villu č.pop.15 o
jednom poschodí, ve které jest 7 místností s příslušenstvím. Při ville jest studna 22
m hluboká a oplocená zahrada ovocnými stromy vysázená. Na stavbě zaměstnaným
řemeslníkům platil 3.00 K denně, tesařům 3.00 K denně a pomocným dělníkům 2.40
K denně. Stavbu prováděl p.Ferdinand Kout, stavitel z Plzně.
✔
R.1913 postavena nákladem pana Václava Barocha, profesora v Praze, villa
č.pop.23 o 6 místnostech s příslušenstvím, kde pan profesor tráví letní školní
prázdniny. Při ville jest sudna 17 m hluboká a vzorně upravená oplocená zelinářskoovocnářská zahrada. Placeno bylo řemeslníkům 3.80 K denně a pomocným
dělníkům 2.40 K denně. Stavbu prováděl p.stavitel Václav Boček z Blovic, tesařskou
práci pan Řeřábek z Nepomuka. Cihly stály 1000 ks 36 K, 1q vápna 1,80 K.
Pokrývačskou práci prováděl p.Rous z Domyslic. Studnu kopali bři.Dobiášovéz Vísek
u Mirošov.
✔
Nákladem obce Ždírec-Myti postaven byl v r.1912 obecní chudinský domek o
2 světnicích, chodbě a sklepem pro obecní nemajetné a práce neschopné lidi.
Stavbu prováděl zednický mistr p.Václav Boček z Blovic a tesařskou práci František
Lohr z Drahkova. Celkový náklad činil kolem 3.100 K. Číslo popisné má 14 ve Ždírci.
Zajímavosti ze zápisů v kronice zapsané Bohumilem Bočkem zpětně v roce 1926 vybrala
bez úprav L. Krňoulová.

Zprávy Sboru dobrovolných hasičů Ždírec
Dne 15.2. pořádali členové SDH Ždírec karneval pro naše děti. Sešlo se celkem 38

krásných masek, jedna hezčí než druhá. O zábavu se postaral náš skvělý DJ Maxík a na
dětech bylo vidět, že si akci náramně užívaly. Připraveny byly zábavné hry od vytváření
mumií, poznávání znělek z večerníčků, po nejoblíbenější vláček a židličkovanou a
nechybělo ani zábavné tancování. Na děti také čekala bohatá tombola a nikdo neodcházel
s prázdnou. Není nic hezčího než vidět skotačící děti s úsměvy od ucha k uchu.
V ten samý den pořádali členové také bál pro dospělé. Večerem provázela kapela
Ungrovanka, tombola byla plná skvělých cen a pro náruživé tanečnice a tanečníky byly
připraveny tradičně květiny. Sál byl plný a účastníci se velmi dobře bavili až do časných
ranních hodin.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří na oba bály věnovali
krásné ceny a všem členům, kteří se podíleli na jejich organizaci.

Za SDH Ždírec - Petra Řežábková

S novým úřadem přichází také nová knihovna
Místní knihovna oznamuje, že bude otevřena od středy 1.dubna a
pak následně každou středu v čase od 15.00 - 17.00 hod. Přijďte se podívat
a vypůjčit si některou z knih z místní knihovny. Dále se
připravuje pohádkové čtení pro malé děti. Čas a datum bude upřesněn.
Zdeňka Vrátníková, knihovnice

Povinné čipování psů
Prosíme občany, kteří
doposud nenahlásili č. čipu či
tetování svého psa, aby tak
učinili. Povinnost opatřit psa
čipem ukládá majitelům novela
veterinárního zákona, a to od
1. ledna 2020. Těm, kteří toto
nařízení nesplní, hrozí pokuta až
do
výše
20 tisíc
Kč.
Neočipovaným psům nebude
z pohledu
zákona
uznána
platnost očkování proti vzteklině,
i když vaše zvíře očkováno bylo a má to řádně zaznamenané v očkovacím průkaze.
Povinnost nechat psa očipovat se nevztahuje na majitele zvířat s čitelným tetováním,
které bylo provedeno před 3. červencem 2011.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
85 let
84 let
83 let
80 let
78 let
77 let
74 let
73 let
68 let
63 let
60 let
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Josef
Jaroslava
Josef
Karel
Václav
Zdeněk
Helena
Josef
Bohumila
Libor
Antonín

FIALA
FIALOVÁ
SVÁŠEK
SLUKA
DOLEJŠ
TUPÝ
ZEMANOVÁ
SEDLÁČEK
TESAŘOVÁ
VOZKA
TIC

Myť
Myť
Žďár
Myť
Smederov
Smederov
Myť
Ždírec
Myť
Myť
Ždírec

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

50
50
8
49
16
31
60
30
46
25
58

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

7.3. – 14.00 – ČSŽ Ždírec – Oslava MDŽ
14.3. - 16.00 – MS Ždírec – Výroční členská schůze
21.3 – 17.00 – ČRS z.s. MO Ždírec – Výroční členská schůze
4.4. – 14.00 – ČSŽ Ždírec – Kreativní odpoledne pro děti

Klub SDH Smederov

7.3. – 19.00 – Oslava MDŽ

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Blovice - Hradiště 1
Muzeum otevřeno: úterý-sobota 9-15 hod.
Stálé expozice: Jak si kdo ustele; Stará škola
aneb škamna, kalamář a rákoska; Z tvorby
Milana Knížáka
17.3. – 17.00 – Koncert populární hudby
21.3. – 9.00 – Velikonoční jarmark
Lidový dům Blovice
7.3. – 20.00 – Disco ples
11.3. – 16.00 – Pohádkové čtení - knihovna
12.3. – 16.30 – Cestovatelská přednáška
Singapur
14.3. – 15.00 – Čiperkové
19.3. – 16.00 – Beseda Kláry Nevečeřalové –
kočičí psycholog
26.3. – 16.00 – Taneční podvečer s V.
Žákovcem
4.4. – 20.00 – Lucie Revival
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Nepomuk
13.3. – 20.00. – Sokolský ples – Sokolovna
Nepomuk
17.3. – Gruzie – přednáší Libor Drahoňovský –
Městské muzeum a galerie
21.3. – 22.3. – Flexible baleríny - dvoudenní
kurz výroby kožených barefoot – MC Beruška
4.4. – Velikonoční jarmark
4.4. – 10.00 – Čtyři pohádky – zahraje Divadlo
ŠUS – Městské muzeum a galerie
5.4. – 19.00 - Fantastická žena (komedie) Sokolovna Nepomuk
Spálené Poříčí
7.3. – 14.00 – Dětský maškarní bál – Sokolovna
7.3. – 20.00 – Maškarní bál – Sokolovna
28.3. – 13.00 - Jarní trhy

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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