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Vážení spoluobčané,
v uplynulém měsíci nám příroda ukázala, že nemusí dodržovat roční období, kdy po zimě
nastalo rovnou léto. Počasí je tedy velmi teplé, a to přináší i problém s nedostatkem vody.
Vzhledem k tomu, že v minulých dnech výrazně vzrostla spotřeba vody z obecního vodovodu,
která je ovlivněna teplým počasím, musí obec vyhlásit zákaz používání vody z obecního
vodovodu na zalévání, napouštění bazénů a mytí aut. Uvedené opatření jsme v minulosti
vyhlašovali v letních měsících, ale k omezení odběru vody z obecného vodovodu musíme
v letošním roce přistoupit již v těchto dnech, neboť by se nám mohlo stát, že bude nedostatek
vody pro běžnou potřebu v domácnosti. To by si jistě nikdo z nás, uživatelů obecního
vodovodu, nepřál. Proto je potřeba s vodou šetřit a případně využívat zdroj užitkové vody,
který je na Oborách. Současně s tímto bych chtěl požádat naše občany, kteří odebírají vodu na
Oborách, aby pro vodu nejezdili v brzkých ranních hodinách a ve večerních hodinách, aby tím
nerušili klid občanů, kteří zde bydlí.
Poslední veřejné zasedání zastupitelů obce se konalo v Klubovně SDH Smederov v pátek
13. dubna 2018. Hlavními body jednání bylo schválení Závěrečného účtu a Účetní závěrky
Obce Ždírec za rok 2017. Dále zastupitelé projednali výběr zhotovitele na přeložku kanalizace
ve Ždírci a opravu místní komunikace v části obce Myť. Projednána a schválena byla II. úprava
rozpočtu Obce Ždírec na r. 2018. V průběhu zasedání zastupitelů byli přítomní občané
seznámeni s činností zastupitelů od posledního veřejného zasedání a s připravovanými
projekty, které mají být realizovány v letošním roce. Občané byli informováni o tom, že byla
zahájena oprava místní komunikace na Oborách, a že je před dokončením oprava požární
nádrže na Žďáru. Dnes již můžeme říci, že požární nádrž byla dokončena a nyní nás ještě čeká
kolaudace celé stavby a vyhodnocení dotace od Plzeňského kraje, který nám poskytl dotaci ve
výši 400.000,- Kč. Celkové náklady na opravu požární nádrže činily 1.692.245,- Kč a podle
našeho názoru odvedla firma SENEA spol. s r.o. velmi dobrou práci. Aby bylo dílo úplné,
podařilo se nám část pozemku mezi požární nádrží a hasičskou zbrojnicí vyasfaltovat, vyměnit
vrata hasičské zbrojnice a dále máme v plánu opravit její fasádu. Po těchto úpravách
plánujeme slavnostní předání opravené nádrže a hasičské zbrojnice žďárským hasičům. O
termínu slavnostního předání vás budeme informovat.
V uplynulém období jsme mimo jiné nainstalovali na dětské hřiště ve Ždírci nové
cvičební prvky pro mládež a dospělé bez rozdílu věku, které jsme zakoupili na konci loňského
roku. Cvičební prvky slouží nejen k protažení těla, ale i ke zlepšení fyzické kondice. Chataři
z chatové oblasti Na Vozké vybudovali za pomoci dobrovolníků z Myti a finanční podpory Obce

Ždírec novou lávku přes řeku Úslavu. Chtěl bych jim touto cestou poděkovat, neboť lávka
slouží i pro naše občany, kteří do těchto míst chodí často na procházky a stará lávka byla již
v havarijním stavu.
V následujícím období nás čeká dokončení opravy cesty na Oborách, přeložky kanalizace
ve Ždírci a dokončení práce na stavebním povolení na rekonstrukci obecní budovy u bývalé
školy Žďár 28. Dále připravujeme výběrové řízení na zhotovitele zateplení budovy obecního
úřadu a podání žádosti o dotaci na výměnu zdroje tepla v budově obecního úřadu. V květnu se
veřejné zasedání zastupitelů obce konat nebude. Pokud budete mít nějaké návrhy na zlepšení
naší práce, případně na další projekty, které by naši občané uvítali, projednáme je na
červnovém zasedání, nebo můžete přijít a projednat je osobně na obecním úřadu.
Z kulturních, společenských a sportovních akcí nás čeká jedna z větších akcí, kterou je
Dětský den, který se bude konat v sobotu 2. června 2018 od 14 hod. na hřišti TJ Úslavan
Ždírec. Akci připravují všechny složky, které působí v naší obci, a všichni věříme, že bude i
v letošním roce velmi dobrá účast zejména dětí. Pro zahrádkáře ženy z Českého svazu žen ve
Ždírci připravily již tradiční prodejní výstavu květin a zeleniny, nazvanou „Malé Čimelice“, která
se uskuteční na terase Ždírecké hospody v sobotu 12. května 2018 od 13 hodin. Další
připravovanou akcí jsou rybářské závody, které pro členy MO připravují u Rybárny pod
Smederovem místní rybáři na sobotu 26. května 2018.
Závěrem jen krátce o odpadech. Jak jsme vás v minulosti informovali, obec zakoupila
mimo jiné traktor, nosič kontejnerů a kontejner na bioodpad. Abychom kontejner využili, byl
přistaven ke sběrnému dvoru, kam je možné bioodpad ukládat. Do kontejneru patří zbytky
ovoce a zeleniny, listy a nať ze zeleniny, odpad ze zeleně v domácnosti, zbytky pečiva a
obilovin, travní hmota, plevel, listí, jemné nebo drcené větve do průměru větví 4 cm, hobliny a
piliny. Budeme rádi, pokud budete dodržovat zásady ukládání tohoto odpadu, který bude dále
využit v kompostárně a nebude končit na skládce, kde je jeho likvidace velmi finančně
nákladná.
Příští veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v průběhu měsíce června, termín
bude v čas oznámen.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce
Výpis z USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 13. dubna 2018, které se konalo
v Klubovně SDH Smederov
Přijatá usnesení zastupitelů Obce Ždírec
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
- Určení zapisovatele zápisu – zapisovatelem zápisu byl určen pan Václav ŘEŽÁBEK.
- Kontrolu usnesení z posledního veřejného zasedání zastupitelů obce.
- Zprávu starosty obce o činnosti od posledního veřejného zasedání zastupitelů.
- Rozbor hospodaření Obce Ždírec k 31.3.2018.

II. Zastupitelstvo obce schvaluje níže uvedené návrhy usnesení:
- Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost, kterou podala paní BS o odkoupení částí pozemků
parcelní č. 189/19, č. 189/23 a č. 189/13 v k.ú. Ždírec u Blovic.
- Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace a znění smlouvy o poskytnutí účelové dotace
na zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje v roce 2018 pro Plzeňský kraj se sídlem
Škroupova 18, 306 13 Plzeň ve výši 26.015,- Kč.
- Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet Obce Ždírec za rok 2017- bez výhrad.
- Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku Obce Ždírec za rok 2017- bez výhrad.
- Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků Obce Ždírec a znění kupní smlouvy na prodej
pozemků:
a) pozemkové parcely parc. č. 86/7 – trvalý travní porost o výměře 830 m2,
b) pozemkové parcely parc. č. 447 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 93 m2,
oba v k.ú. Ždírec u Blovic KŠ za cenu 300,- Kč za m2 s DPH.
- Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele projektu Přeložka kanalizace na pozemku parcelní č.
202/25 v k.ú. Ždírec u Blovic“ a znění smlouvy o dílo se zhotovitelem, kterým je firma
Regionální služby s.r.o., Hradiště č. 123, 336 01 Blovice, IČO: 46887407, DIČ: CZ46887407
za nabídkovou cenu 197.731,87 Kč bez DPH.
- Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele projektu „Oprava místní komunikace v obci Ždírec
– Myť“ na pozemku parcelní č. 427/2 v k.ú. Ždírec u Blovic a znění smlouvy o dílo se
zhotovitelem, kterým je firma Silnice Horšovský Týn a.s., Nad rybníčkem 40, 346 01
Horšovský Týn, IČO: 45359164, DIČ: CZ45359164 za nabídkovou cenu 299.000,- Kč bez
DPH.
- Zastupitelstvo obce schvaluje návštěvní řád Volnočasové zóny „Ždírecká ZOO“.
- Zastupitelstvo obce schvaluje II. úpravu rozpočtu Obce Ždírec na r. 2018.

Český rybářský svaz
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz, http://www.mocrszdirec.estranky.cz/
Rybáři informují
V sobotu 26. května 2018 se bude konat Rybářské posezení s chytáním ryb na řece
Úslavě. Akce je určena pro členy naší MO Ždírec starší 15 let, kteří vlastní povolenku k
rybolovu. Sraz je v 6,00 hodin v Rybárně a začátek chytání bude v 7,00 hodin. Předpokládaný
konec chytání je v 11,00 hodin. Chytat se bude na jeden prut bez střídání místa, v souladu
s rybářským řádem. Úlovky budou vráceny zpět do revíru.
Těšíme se na hojnou účast, občerstvení je samozřejmě zajištěno.
Srdečně zve výbor ČRS z.s. MO Ždírec.

Zprávy Českého svazu žen
Práce žen v kroužku dovedných rukou v březnu neskončila tak jako jindy, nýbrž naopak
pokračovala i dále. Bylo zapotřebí připravit nějaké drobnosti, které budou prezentovány u
příležitosti 1. výročí otevření Ždírecké ZOO.
Závěr měsíce patřil jako každoročně "sletu čarodějnic". Počasí bylo přímo jarní, a tak
mohla podvečerní akce proběhnout bez problémů. Sešlo se nebo slétlo poměrně dost
účastnic, rozšířily se řady čarodějnického potěru a tak už zasloužilé ježibaby nemusí mít obavy
o své nástupkyně. Celkový počet
čarodějnického potěru se letos vyšplhal k
pětadvaceti a pro všechny byl připraven
bohatý soutěžní program i mimořádně
zajímavé odměny. Na závěr dne čekala na
všechny prima hostina i občerstvení pro
všechny věkové kategorie. Věříme, že se
akce líbila a příští rok (pokud počasí dovolí)
se opět slétneme v hojném počtu.
V měsíci květnu (konkrétně v sobotu
12.5.2018) bude opět uspořádána oblíbená
prodejní výstavka sazenic a přebytků jak
zeleninových, tak i květinových.
Připravujeme celkem širokou nabídku a věříme, že si každý návštěvník vybere vše dle
svého přání a možností. Příjem sazenic začíná již ve 12.00 hodin a následný prodej bude
zahájen o hodinu později - tj. ve 13.00 hodin.
V sobotu 26. 5. 2018 se uskuteční autobusový zájezd do Prahy na představení muzikálu
"Čas růží". Odjezd autobusu bude
následovný:
Ždírec - autobus. zastávka u pily
15.00 hodin
Žďár - autobus. zastávka
15.05 hodin
Smederov - u kapličky
15.10 hodin
Vstupenky obdržíte cestou do Prahy
přímo v autobusu.
Na 29. května svolává ČSŽ
dobrovolnice na brigádu při přípravě a
úklidu okolí hřiště TJ Úslavan ve Ždírci
(hrábě vezměte s sebou), kde se následně
bude konat "Dětský den", a to 2. června 2018 od 14.00 hodin. Program Dětského dne bude
opět bohatý a zveme na něj širokou veřejnost, především co nejvíce děti. Těšíme se na vás.
Za ČSŽ - M. Kolevová

Zprávy ze Smederova
V úterý dne 1.5.2018 několik
nadšenců ze Smederova uspořádalo
prvomájový výšlap na Oběšený vrch
spojený s opékačkou buřtů a příjemným
posezením u místní vyhlídky. Počasí nám
přálo.
Foto a text zaslal Pavel Pondělík.

Zprávy TJ Úslavan Ždírec
Začala nám jarní část soutěží v Národní házené. První utkání starších žáků ve Všenicích
skončilo prohrou 22:17. Naplánované druhé utkání na půdě Božkova se z důvodu nemocí hráčů
zatím nesehrálo. Na domácí půdě sehrálo družstvo starších žáků zatím jediné utkání a to s celkem
Kyšic. Toto utkání skončilo prohrou 23:30 (poločas 9:14), kdy branky dávali – Michal Šmíd – 4,
Tomáš Pospiszyl – 18, Martin Pospiszyl – 1.
První domácí zápas mužů v jarní části soutěže s družstvem Hromnice skončil prohrou 19:23
(poločas 9:13). Druhý zápas hráli muži v Nýřanech. Konečný výsledek je Nýřany – Ždírec 17:22
(poločas 8:14).

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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DUBEN 2018
Květoslava
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Dne 2. 4. 2018 zemřela
ve věku 90 let
paní Miroslava SYNÁČOVÁ
z Myti č.47.
Čest její památce!
.

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda
Rybárna Smederov
Hřiště TJ Úslavan

12.5. – 13.00 – ČSŽ Ždírec – Prodejní výstava květin, zeleniny a výrobků
25.5. – 19.30 – SDH Ždírec – výborová schůze
25.5. – 19.00 – MO ČRS Ždírec – výborová schůze
26.5. – 6.00 – MO ČRS Ždírec – Rybářské závody pro členy MO ČRS
Ždírec
2.6. – 14.00 – Dětský den

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Blovice - Hradiště 1
Výstavy:Muzeum otevřeno:úterý-neděle 10-17 hod
11.11.-18.8.2018 – Plk. Karel Bečvář – k 100. Výročí
narození
1.5.-30.9. – Secese: Ze života našich prababiček
31.5.-2.9. – Na zdraví! Příběh piva a blovických
hospod
1.3.-20.5. – Jaroslav Šafařík – Šafara - výstava
Stálé expozice – Jak si kdo ustele, Stará škola aneb
škamna, kalamář a rákoska, Z tvorby Milana
Knížáka

Nepomuk
12.5. – 8.00-12.00 – Farmářské a řemeslné trhy
18.-20.5 – Svatojánská pouť
18.5. – 20.00 – Pouťová retro party – sokolovna
19.5. – 14.00 – 10 let s Unibrickem – hrají Orion,
Turbo, Extra Band revival
25.5. – 18.00 – Noc kostelů – kostel sv. Jana
Nepomuckého
26.5. – 18.00 – Taneční zábava – hřiště Slavoj Dvorec

Lidový dům Blovice
21.5. – 19.00 – Koncert učitelů a žáků ZUŠ
31.5. – 16.00 – Václav Žákovec + Anička Volínová

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

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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