Naše listy
měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
svazek 24 / číslo 3 /březen 2017

Vážení spoluobčané,
uplynulý měsíc přišlo jaro a to nejen podle kalendáře, ale i počasí na konci měsíce bylo velmi
příjemné, jarní. Letošní zima byla po několika letech dlouhá a přinesla velké množství sněhu a
mrazu, proto se všichni jistě těšíme na sluníčko, které nás údajně v příštích dnech čeká.
V uplynulém měsíci se v naší obci uskutečnilo několik společenských akcí, nejprve to byly
oslavy Mezinárodního dne žen, které se uskutečnily ve Ždírci a na Smederově. Ve Ždírci oslavu
uspořádaly ženy z Českého svazu žen Ždírec a na Smederově ženy z Klubu hasičů Smederov.
Obě oslavy proběhly v sobotu 3. března 2017 a přítomné ženy se na nich dobře pobavily, čímž
udělaly největší radost pořadatelkám oslav. Ženám ještě dodatečně k MDŽ přejeme hodně
zdraví a elánu do další práce, pořadatelkám obou akcí děkujeme za jejich činnost. Dále se
v březnu konaly výroční členské schůze Mysliveckého sdružení Ždírec a Místní organizace
Českého rybářského svazu Ždírec. Obě organizace pomáhají obci při pořádání různých akcí,
zejména pro děti, a vedou naši mládež k zájmové činnosti, za což jim rovněž patří velké
poděkování. Do svého plánu práce na letošní rok opět zařadily pomoc při pořádání akcí pro
děti, tak se těšíme na další spolupráci. Zajímavou březnovou akcí bylo povídání o putování po
Apalačské stezce na východě Severní Ameriky, které si pro naše občany připravil Tomáš
Ondrušek. Besedu uspořádala v neděli 26. března 2017 ve Ždírecké hospodě Tělovýchovná
jednota Úslavan Ždírec. Přítomní občané určitě nelitovali, že na besedu přišli. Vyprávění o
„Vandru za velkou louží“ bylo velmi zajímavé a cestovatel byl za své vyprávění odměněn
bouřlivým potleskem. Podrobnosti o březnových akcích najdete uvnitř novin.
Poslední veřejné zasedání zastupitelů obce se konalo v pátek 10. března 2017 ve
Ždírecké hospodě. Na zasedání byli přítomní občané seznámeni s činností zastupitelů obce od
posledního zasedání a s rozborem hospodaření obce k 28.2.2017. V průběhu jednání
zastupitelé projednali a schválili mimo jiné vypracování Průkazu energetické náročnosti obecní
budovy Ždírecké hospody, přijetí finančního daru na rozvoj projektu „Ždírecká ZOO“,
poskytnutí dotace na rozšíření kapacity psího útulku v Borovně a výběr zhotovitele stavby
„Veřejné osvětlení v obci Ždírec – Obory“. Ostatní schválená usnesení zastupitelů obce najdete
uvnitř novin. Dále byli přítomní občané seznámeni s připravovanými projekty obce. Byla
zahájena příprava výběrového řízení na zhotovitele zateplení a výměnu zdroje tepla obecního
úřadu, byla zahájena práce na projektu rekonstrukce požární nádrže Žďár a příprava
výběrového řízení na zhotovitele projektu oprava místní komunikace v obci Ždírec – Obory.
Další informace pro občany se týkala nových dotací, které obec podala na Krajský úřad
Plzeňského kraje. Jedná se o dotaci na rekonstrukci požární nádrže Žďár z dotačního

titulu „Program stabilizace obnovy venkova Plzeňského kraje 2017 – Projekty obcí“, kde jsme
požádali o částku 500.000,- Kč a o dotaci z dotačního programu „Podpora jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2017“, kde jsme na vybavení našich hasičů
požádali o dotaci ve výši 60.000,- Kč. Na měsíc duben jsme nenaplánovali veřejné zasedání
zastupitelů obce. Další veřejné zasedání se uskuteční v květnu v klubovně hasičů na
Smederově, kde občany podrobně seznámíme s projektem Ždírecké ZOO, který jde do finále.
Kdo nebude na zasedání, tak se může již nyní s projektem seznámit na místě v lese na
Oborách, nebo při slavnostním otevření, které předběžně plánujeme na 20.5.2017. Termín
slavnostního otevření a květnového veřejného zasedání ještě potvrdíme v příštím čísle našich
novin.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce
Výpis USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 10. března 2017,
které se konalo ve Ždírecké hospodě
Přijatá usnesení zastupitelů Obce Ždírec
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
- Určení zapisovatele zápisu – zapisovatelem zápisu byl určen pan Václav ŘEŽÁBEK.
- Zprávu starosty obce o činnosti od posledního veřejného zasedání zastupitelů.
- Kontrolu usnesení z posledního veřejného zasedání zastupitelů obce.
- Rozbor hospodaření Obce Ždírec k 28.2.2017.
- Seznámení s přípravou podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ na projekt „Ždírecká ZOO“.
- Seznámení se změnou čísel položek rozpočtové skladby 1351 - Obvod výtěžku z provozování
loterií a 1355 - Odvod z výherních hracích přístrojů na nová čísla položek 1381 – Daň
z hazardních her, 1382 – Zrušený odbod výtěžku z provozování loterie a 1383 – Zrušený
odvod z výherních HP.
II. Zastupitelstvo obce schvaluje níže uvedené návrhy usnesení:
- Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec.
- Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu: pan Radek SYNÁČ a pan Vlastimil
VRÁTNÍK.
- Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti obce o odkoupení pozemku p. č. 2/24 v k.ú.
Ždírec u Blovic od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště
Plzeň.
- Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji, Škroupova 18, 306
13 Plzeň na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v roce 2017 ve výši
23.100,- Kč.
- Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s firmou AZ TOWE, Pražákova 1008/69, 639
00 Brno-jih na vypracování Průkazu energetické náročnosti obecní budovy Ždírecké hospody,
Ždírec 49 za cenu dle cenové nabídky ve výši 5.652,- Kč bez DPH (6.839,- Kč vč. DPH).
- Zastupitelstvo obce schvaluje znění darovací smlouvy a přijetí finančního daru od firmy
BYZKON s.r.o., Příčná 98, 289 11 Vrbová Lhota ve výši 10.000,- Kč na rozvoj projektu
„Ždírecká ZOO“.

- Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy a znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace Obcí Ždírec, Ždírec 34, 336 01 Blovice jako poskytovatel, firmě Storgé, z.s., Lučiště
17, 335 61 Spálené Poříčí jako příjemce ve výši 5.000,- Kč na financování rozšíření kapacity
ustájení psů Víceúčelového zařízení Borovno – útulek pro psy.
- Zastupitelstvo obce schvaluje znění smlouvy o dílo a výběr zhotovitele stavby „Veřejné
osvětlení v obci Ždírec – Obory“ firmu ELEKTROMONTÁŽE – TOUŠ s.r.o., Úherce 68, 330
23 Nýřany za cenu ve výši 115.346,- Kč bez DPH.
- Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet Obce Ždírec za rok 2016 – bez výhrad.
- Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku Obce Ždírec za rok 2016 – bez výhrad.
- Zastupitelstvo obce schvaluje revokaci USNESENÍ zastupitelstva Obce Ždírec č. 7 ze dne
11.11.2016 a schvaluje znění dohody a uzavření dohody o zajištění podmínek pro předškolní
zařízení mezi zřizovatelem Mateřské školy Blovice, Městem Blovice se sídlem Masarykovo
náměstí 143, 336 01 Blovice, IČO: 00256455, a Obcí Ždírec se sídlem Ždírci 34, 336 01
Blovice, IČO: 00257478.

Zprávy Českého svazu žen
První březnová sobota byla určena k oslavám MDŽ, které se u nás již staly dlouholetou a
stále oblíbenou tradicí. Nejinak tomu bylo i letos, kdy se naší akce zúčastnilo minimálně 45 žen
a dívek. Po uvítacím proslovu předsedkyně svazu vystoupila amatérská pěvecká skupina, aby
zazpívala vtipné veršování z dílny naší
nadané básnířky, pí. Jarky Fialové. Pak
následovala vědomostní soutěž ve
znalostech našich obcí i historii, která
byla navedena na téma: "Ždírec - kde
domov můj". Zástupkyně všech čtyř obcí
bojovaly ze všech sil a všechny byly
výborné. Za svou účast a umístění v
soutěži obdržela každá z nich výjimečný
dárek. Pak už následovala volná zábava s
chutným občerstvením a samozřejmě
nechyběla ani bohatá tombola. Počet cen
sice rok od roku stoupá, ale zájem o lístky je také stále větší.
Na závěr dostaly všechny přítomné krásný petrklíč, který zakoupil jménem obecního
úřadu Ždírec starosta Bc. Bohuslav Vrátník, a další pozdrav jara v podobě dřevěného zajíčka.
Myslím, že se celá akce vydařila a všem se líbila. Děkujeme všem za účast a budeme se těšit na
shledanou na některé z dalších akcí.
Koncem měsíce konečně nastala souhra všech okolností a 6 členek našeho spolku se
vydalo prořezat a celkově zušlechtit keřový prales na záhonech kolem Ždírecké hospody. Za
vydatné pomoci Pavla Vrátníka (zaměstnance OÚ) jsme vyřezaly, vystříhaly a naložily dvě
vrchovaté fůry obecního náklaďáčku, tak to snad zase nějaký čas vydrží krásně upravené.

V příštím měsíci nás čeká několik dalších akcí - tou první hned na začátku bude kreativní
odpoledne pro děti. Následující sobotu pak
pořádáme autobusový zájezd do Divadla R.
Brzobohatého do Prahy, a to jak pro členky
svazu, tak i pro ostatní zájemce z řad našich
občanů. Odjezd autobusu je stanoven
následovně:
Ždírec - zastávka u hospody - 10.00 hod.
Žďár - autobusová zastávka - 10.05 hod.
Smederov - autobusová zastáv - 10.10 hod.
Závěr dubna bude jako vždy patřit čarodějnicím (tedy pokud sv. Petr a počasí dovolí).
Začátek bude stejný jako každý rok - tzn. v 18.00 hod. v parčíku u řeky v Myti. Doufáme, že
přiletíte v hojném počtu a těšíme se na Vás.
Za ČSŽ - M. Kolevová

Poděkování
V neděli 26.3.2017 se v naší hospodě konala velmi zajímavá přednáška Tomáše
Ondruška o jeho putování po Apalačské stezce v
USA.
Navzdory
nedělnímu
slunečnému
odpoledni byl sál ždírecké hospody téměř
zaplněn.
Poutavé vyprávění nám přiblížilo putování
americkou přírodou a nastínilo také Tomášovy
sportovní výkony, protože ujít 1200 km za 50 dní
po svých nepochybně obrovským sportovním
výkonem je.
Chtěl bych touto cestou Tomášovi
poděkovat a popřát mu mnoho dalších sportovních a cestovatelských úspěchů.
Jan Havel

Inzerce
Prodám jehňata kamerunských ovcí z registrovaného chovu. Odběr dle dohody. Dušan Lávička
- telefon 608221211.

Zprávy ze Smederova
Tak jako každý rok, i letos se již všude na světě připravují oslavy březnového Mezinárodního
dne žen. Jak totiž dobře víte, osmý den tohoto měsíce oslavujeme úspěchy žen po celém
světě. Proto se dne 4.3.2017 konala v hasičské klubovně ve Smederově oslava MDŽ. Pro
všechny báječné ženy bylo připraveno sladké potěšení ve formě perníkového řezu se srdíčky,
od firmy Jan Pondělík-pekařství a cukrářství Dvorec s.r.o. Samozřejmě i květina, bez té by ani
nebyla pořádná oslava, kterou zajistil OU Ždírec
v čele se starostou Bc. Bohuslavem Vrátníkem.
Všem přítomným zahráli manželé Zdrhovi z
Hradišťské Lhotky. Během večera byla i chvilka
poezie v RETRO stylu v podání Ludmily Škardové,
která tento přednes vymyslela, dále přednášeli
Alena Škardová, Dana Pondělíková, Marcela
Kubová, Markéta Stehlíková a Pavel Pondělík. Po
několika písních byl promítnut filmový sestřih z
akcí konaných v roce 2016. Po tomto sestřihu
následovala upoutávka na krásná videa z cesty do Ruska na Magadan, kterou sám absolvoval
Pavel Pondělík mladší na své motorce. Videa jsou ke zhlédnutí na youtube: Pajitu66. Pro
všechny připravili místní občané bohaté občerstvení, o obsluhu se postaral Miroslav Škarda.
Poděkování patří všem, kteří se na této moc vydařené akci podíleli. Smederovské ženy v
sobotu 4.3. odpoledne navštívily též Ždíreckou hospodu, kde byla pro všechny připravena
úžasná oslava MDŽ, zábava a pohoštění, ženy moc všem děkují.
Foto a text zaslal Pavel Pondělík

SERVIS VELÍŠEK

Autorizovaný prodejce Husqvarna
Prodej a servis lesní a zahradní techniky
Stiga, Honda, Alko, Nilfisk, Oregon
Nepomuk U Sokolovny 556
Nepomuk 335 01
tel.605829811
email: pavelvelisek@email.cz

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
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.
Několik důležitých informací o 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.
- Pokud se vám oheň vymkne kontrole, neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím
tísňových linek 112 nebo 150 !!!

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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BŘEZEN 2017
Josef
Růžena
Marie
Ladislav
Stanislav
Jaroslav
Jarmila
Josef
Zdeněk
Jaroslav
Věra
Jiří
Jaroslava
Miroslav
Jana
Petr

BOUČEK
HRABAČKOVÁ
BROŽOVÁ
SYNÁČ
ŠINDELÁŘ
KAPOUN
HRABAČKOVÁ
GUŘAN
SÝKORA
PTÁČNÍK
KOVÁŘOVÁ
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FLEISCHMANNOVÁ
KRŇOUL
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ČIHÁK
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425
13
55
6
62
31
46
59
6
9
24
47
41
56
19
23

Dne 6. 3. 2017 zemřela
ve věku nedožitých 83 let
paní Marie BARTOŠOVÁ
ze Myti č.16.
Čest její památce!
.

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda
Park u lávky Myť

21.4. – 18.00 – MO ČRS Ždírec – výborová schůze
30.4. – 18.00 – ČSŽ Ždírec - Slet čarodějnic

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Blovice - Hradiště 1
Výstavy:Muzeum otevřeno:úterý-sobota 9-15 hod
20.4.-31.10. – Paličkovaná krajka – procházka
s Karlem IV.
16.3.-21.5. – Klobouky našich prababiček
10.2.-15.4. – Můj barevný svět
do 31.12. – Jak si kdo ustele, Velké prádlo našich
babiček, Staré časy našich dětí
Lidový dům Blovice
5.4. – 19.00 – Návštěvní den u Miloslava Šimka
8.4. – 20.00 – Kraví tma – taneční zábava
11.4. – 19.00 – Koncert Společná věc
21.4. – 20.00 – Exta Band – taneční zábava
27.4. – 16.00 – Václav Žákovec a Anička Volínová –
taneční podvečer
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Nepomuk
5.4. – 17.30 – Koncert žáků ZUŠ Nepomuk
21.4. – 19.00 – Divadlo J.Cimrmana: České nebe
22.4. – Otvíráme Nepomuk – zahájení turistické
sezony
26.4. – 17.00 – Vývoj klimatu na Zemi - přednáška
Spálené Poříčí
7.4. – 20.00 –Kreyson Memorial Tour 2017–sokolovna
8.4. – 13.00-17.00 – Jarní trhy
12.4. – 15.30 – Jarní koncert – zámek
22.4. – 11.30-19.00 Od vína k vínu, 20.00 – cimbálová
muzika Trnka - sokolovna
Music Sklep:
15.4. – Atmo Music
22.4. – Párty s rádiem Kiss Proton

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
NAŠE LISTY – vydává a tiskne Obecní úřad Ždírec – IČO 00257478 – http://www.obec-zdirec.cz/ – tel.: 728 545 722, 724 134 458
E-mail: podatelna@obec-zdirec.cz (obec - úřední záležitosti), info@obec-zdirec.cz (starosta)
Redakční rada: Bc. Bohuslav Vrátník, Václav Řežábek, Bc. Lenka Vrátníková
Redakční rada nezodpovídá za kvalitu a obsah příspěvků. Registrace pod číslem MK ČR E 12352

