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měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
svazek 23 / číslo 2 /únor 2016

Vážení spoluobčané,
v druhém měsíci roku nám zima ukazuje svoji pravou tvář. Mráz a sníh k zimě patří, tak si ještě
budeme muset na pěkné jarní počasí chvilku počkat, ale já osobně se již na jarní sluníčko moc
těším. Kulturní a společenský život v únoru našim občanům zpestřili ždírečtí hasiči, kteří
uspořádali ve Ždírecké hospodě Hasičský maškarní bál a Dětský maškarní bál. Opět se jednalo
o velmi vydařené akce, jen si trochu pořadatelé posteskli nad menší účastí našich občanů na
hasičském bále. Podrobnosti najdete uvnitř novin. Jak jsme vás již informovali na konci
loňského roku, byla firmou SENEA spol. s r.o. dokončena stavba „Oprava vodní nádrže v obci
Ždírec, část Smederov“, na kterou obec získala finanční dotaci ve výši 240.000,- Kč z dotačního
titulu „Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2015 – Projekty obcí“. Mimo
finanční dotace od Plzeňského kraje obec na realizaci projektu
vynaložila finanční částku ve výši 321.409,- Kč. Celkové náklady na
uvedený projekt jsou tedy 561.409,- Kč. Realizací stavby se zlepšil
nejen technický stav nádrže, ale i bezpečnost osob a zejména
dětí, které se v okolí nádrže pohybují. V neposlední řadě se
výrazně zlepšil její estetický vzhled, který dotváří upravenou
smederovskou náves viz FOTO před opravou a po opravě.
Posledním úkolem ve zdařilém projektu je slavnostní předání
požární nádrže občanům a hlavně hasičům, kteří mohou vodu
z nádrže používat při zdolávání požárů v obci a jejím okolí.
Slavnostní předání požární nádrže je naplánováno na sobotu
26. března 2016 od 16 hod. Součástí programu bude malé
občerstvení, které bude zajištěno za přispění sponzorů, kterými
jsou Myslivecké sdružení Ždírec, z.s. a Řeznictví a uzenářství Herejk s.r.o. Přešín. Na slavnostní
předání požární nádrže na Smederově vás všechny srdečně zveme.
Poslední veřejné zasedání zastupitelů obce se konalo dne 5. února 2016 ve Ždírecké
hospodě. Program zasedání byl pestrý, nejdůležitějšími body programu bylo schválení podání
žádosti o dotaci od Plzeňského kraje z „Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského
kraje 2016“ na projekt „Oprava místní komunikace na Smederově od návsi k rybárně“.
V ostatních částech obce také počítáme s opravami místních komunikací, ale uvedená cesta je
v majetku obce a je tedy možné bez problémů o dotaci na její opravu požádat. Některé
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
11.března 2016 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

projekty není možné z dotací realizovat, neboť je celá, nebo třeba jen část komunikace či
nemovitosti na pozemku, který není ve vlastnictví obce. Na tyto projekty máme v letošním
roce připravené vlastní prostředky a ty chceme do oprav investovat. Důležitým bodem jednání
bylo rovněž rozhodnutí zastupitelů o prodeji pozemků Místní organizaci Českého rybářského
svazu Ždírec. Prodej pozemků byl zastupiteli schválen již na prosincovém zasedání, ale později
bylo zjištěno, že prodejem jednoho z pozemků by došlo ke zhoršení obslužnosti sousedních
pozemků, proto bylo zastupiteli prosincové usnesení zrušeno a nahrazeno novým, bez
sporného pozemku. V této věci bych chtěl poděkovat zástupcům rybářů z Místní organizace
Ždírec, kteří na společném jednání se zastupiteli obce vyslovili souhlas s řešením celé situace.
S ostatními body jednání se můžete seznámit uvnitř novin. Jak jsme vás již informovali
v předešlém čísle našich novin, první únorový den provedli na obecním úřadu pracovníci
Krajského úřadu Plzeňského kraje přezkum hospodaření obce. Kontrola hospodaření proběhla
bez závad a z toho jsme měli velkou radost, neboť účetnictví obce se stává neustále složitější a
vyžaduje neustálé sledování nových vyhlášek, nařízení a zákonů. Na zdárném průběhu kontroly
hospodaření má velký podíl účetní obce, paní Bc. Lenka Vrátníková DiS., které bych chtěl touto
cestou za její velmi dobrou práci poděkovat.
V následujícím období připravujeme realizaci opravy místní komunikace na Smederově,
opravu požární nádrže na Žďáře, realizaci volnočasové zóny Ždírec – Myť, provedení opatření
ke zlepšení prostředí ve Ždírecké hospodě, zateplení a výměnu zdroje tepla v budově obecního
úřadu a další projekty, se kterými vás budeme průběžně seznamovat. Práce na projektu
Volnočasová zóna Ždírec – Myť v současné době vrcholí a pokud budete mít zájem se
s projektem seznámit, tak bude představen na veřejném zasedání zastupitelů obce ve Ždírecké
hospodě v pátek dne 11. března 2016. Jedná se o projekt volnočasové zóny v Myti v blízkosti
lesního rybníčku. Po schválení přijetí dotace od Nadace ČEZ v prosinci minulého roku došlo ke
zpracování detailní koncepce a projektového záměru. Cílem je vybudovat veřejně přístupnou
volnočasovou zónu se zajímavými edukativními prvky, které přiblíží faunu a flóru vyskytující se
v širší lokalitě našich obcí a zejména sousedící Bukové hory a Národní přírodní rezervace
Chejlava. Proto budeme rádi, pokud se do společného projektu zapojíte i vy a seznámíte se s
jeho prezentací. Pracovní verze projektu je k dispozici na obecním úřadu, a pokud budete mít
nějaký nápad, jak projekt doplnit, určitě vaše nápady přivítáme.
Další otázky projednáme na veřejném zasedání, na které jste všichni srdečně zváni.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce
Výpis USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 5. února 2016
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Určení zapisovatele zápisu.
- Zprávu starosty obce o činnosti od posledního veřejného zasedání zastupitelů.
- Kontrolu usnesení z posledního veřejného zasedání zastupitelů obce.
- Rozbor hospodaření Obce Ždírec k 31.12.2015.
- Seznámení s výší příspěvku od Krajského úřadu Plzeňského kraje na výkon státní správy
v roce 2016.
II. Zastupitelstvo obce schvaluje níže uvedené návrhy usnesení:
- Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec.
- Zastupitelstvo obce schvaluje volbu ověřovatelů zápisu.

- Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky,
regionálního pracoviště správy chráněné krajinné oblasti Český les, pracoviště Plzeň o
umožnění provádění floristické a fytocenologické sledování na pozemku parcelní č. 321/3
v k.ú. Žďár u Blovice, který je ve vlastnictví obce.
- Zastupitelstvo obce schvaluje stanovisko, že nemá námitek proti uspořádání „V.
PODBRDSKÉ Rallye Legend 2016“ dne 21. května 2016, kterou pořádá Rally klub
historických automobilů v AČR, Komenského 5, 323 13 Plzeň ve správním území Obce
Ždírec.
- Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na Krajský úřad Plzeňského kraje o dotaci
z „Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2016“ na projekt „Oprava místní
komunikace v obci Ždírec, část Smederov na pozemku parcelní č. 285/17 v k.ú. Smederov“.
- Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci ve výši 23.050,- Kč a znění smlouvy, o poskytnutí
účelové finanční dotace určené na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje
v roce 2016, mezi Obcí Ždírec, Ždírec 34, IČ: 00257478, 336 01 Blovice a Plzeňským krajem,
Škroupova 18, IČ: 70890366, 306 13 Plzeň.
- Zastupitelstvo obce schvaluje znění dodatku č. 3 k pojistné smlouvě č. 8602727857 pro
pojištění podnikatelských rizik, uzavřeným mezi Kooperativa pojišťovnou, a.s., Viena
Insurance Group, Brněnská 634, 664 42 Modřice a obcí Ždírec, Ždírec 34, 336 01 Blovice.
- Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení USNESENÍ č. 3 z veřejného zasedání zastupitelů Obce
Ždírec ze dne 11.12.2015.
- Zastupitelstvo obce schvaluje znění kupní smlouvy a prodej pozemků:
+ parcelní č. 177/4 - vodní plocha - vodní nádrž umělá - o výměře 141 m2,
+ parcelní č. 177/7 - trvalý travní porost - o výměře 27 m2,
+ parcelní č. 285/7 - ostatní plocha - ostatní komunikace - o výměře 14 m2, všechny v k.ú.
Smederov, obec Ždírec, které jsou ve vlastnictví Obce Ždírec, zapsaných na listu vlastnictví
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih, Českému
rybářskému svazu.
- Zastupitelstvo obce schvaluje I. úpravu rozpočtu Obce Ždírec na r. 2016. Návrh změny
rozpočtu je přílohou zápisu.
III. Zastupitelstvo obce neschvaluje: - usnesení byla schválena.
IV. Zastupitelstvo obce ruší: - USNESENÍ č. 3 z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze
dne 11.12.2015.
Fotografická soutěž
V rámci projektu „Volnočasová zóna Ždírec – Myť“
vyhlašujeme fotografickou soutěž „Hledáme fotky
obce a okolí“. Nejlepší fotky, které vybere porota,
budou použity na propagaci obce v rámci
uvedeného projektu, na pohlednice obce, tiskoviny
apod. a budou zveřejněné na internetových
stránkách obce. Fotky zasílejte od 15.3.2016
do
15.6.2016
e-mailem
na
adresu
fotkyzdirec@gmail.com. Každý maximálně 10 fotek, rozlišení minimálně 1600x1200 pixelů. Do
30.6.2016 proběhne vyhodnocení soutěže. Odesláním fotek na uvedenou emailovou adresu
současně účastník souhlasí s použitím fotografií pro reprezentační a informační materiály
Obce Ždírec. Na stránkách obce bude umístěn odkaz na dosud zaslané fotografie.

Oznámení Obecního úřadu Ždírec
Obecní úřad Ždírec oznamuje, že ke dni 31.3.2016 končí provoz pevné telefonní linky č.
371 522 451, a to z důvodu nevýhodné smlouvy. Místo pevné linky bude zavedeno nové
telefonní číslo 728 545 722, které bude k dispozici během pracovní doby Obecního úřadu.
Zprávy Českého svazu žen
V měsíci únoru jsme poctivě připravovaly vše potřebné pro úspěšný průběh oslav MDŽ. To
znamenalo každé pondělí práce v kroužku a sestavování vhodného programu. Samotné oslavy
proběhnou v sobotu 5. března 2016 od 14:00 hod. ve Ždírecké hospodě. Program je již
zajištěn, malé občerstvení také nebude chybět a dobrou náladu si už vytvoříme samy. Proto
zveme všechny ženy - nehleďte na počasí - a přijďte!!
Abychom se také trochu odreagovaly od práce, vyrazily jsme opět v počtu 20 lidí za kulturou
do Plzně - do divadla Pluto. Tentokrát to byla komedie "Mejdan 2 aneb Kalba manželů
šílených". Představení bylo úspěšné a všichni se skvěle bavili - jak diváci, tak i herci samotní.
Děkujeme všem řidičkám, které nás opět dopravily do Plzně a zpět bez jediné chybičky - holky,
jste skvělé!!
Za ČSŽ - M. Kolevová

Český rybářský svaz
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz, http://www.mocrszdirec.estranky.cz/

Rybáři informují.
Výroční členská schůze se koná 19.3.2016 od 15,00 hod. ve Ždírecké hospodě.
TJ Úslavan Ždírec
Přestože venku se pokouší vládnout paní Zima, naše
družstvo mladších žáků nezahálelo a vyrazilo na Zimní
halový pohár do Přeštic. Do turnaje byly přihlášeny 4
družstva, která jsou v tabulce mimo soutěž. Všichni
jsme byli zvědaví, jak se nám bude po zimní pauze
dařit. A byli jsme mile překvapeni. První zápas
s družstvem Litic jsme vyhráli 13:7 (poločas 6:3), dobře
naladěni jsme nastoupili k druhému zápasu
s družstvem Lihohlav, který ale skončil prohrou 7:17
(poločas 4:9). Do posledního zápasu se naši hráči vyhecovali a družstvo Nýřan jsme porazili
13:4 (poločas 10:3). Na tomto turnaji skončilo družstvo našich mladších žáků na krásném
druhém místě.

Jediné, co hráčům zkazilo radost z dobře odvedené práce, bylo to, že pořadatel vítězným
družstvům nezajistil ani diplomy ani medaile. Když se toto dozvědělo vedení TJ Úslavanu
Ždírec, bylo rozhodnuto, že medaile zakoupíme z vlastních peněz a dětem je dodatečně
předáme. Vzhledem k tomu, že děti zatím netrénují na hřišti, proběhlo předání medailí a malé
sladkosti v budově Obecního úřadu ve Ždírci. Medaile dětem předal pan starosta Bc. Bohuslav
Vrátník a zároveň poděkoval trenérům manželům
Pospiszilovým, rodičům a také dětem za jejich
reprezentaci obce a za jejich celoroční sportovní
činnost. Trenéři poděkovali dětem za vzornou
reprezentaci TJ Úslavanu Ždírec i Obce Ždírec a
poděkovali také panu starostovi a zastupitelům, za
podporu našich sportovců.
Na závěr bychom chtěli poděkovat sestrám Haně a
Tereze Ungrovým, za jejich pomoc v soutěži
mladších žáků a přejeme jim hodně štěstí a sportovních úspěchů v družstvu Blovic, kam se obě
vracejí.
Zprávy SDH Ždírec
Dne 13.2.2016 se konal ve Ždírecké hospodě Maškarní bál SDH Ždírec. V letošním roce byla
účast masek menší než v uplynulých ročnících, ale náladu nám to určitě nezkazilo. K tanci a
dobré náladě hrála až do časných ranních hodin kapela Ungrovanka. I v letošním roce byla
velice bohatá tombola, kdy její největší část zajistil jednatel SDH Ždírec Pavel Zrno. Nej…
masku a putovní pohár Maškarního bálu 2016 získala dvojice pravěkých manželů, kteří by
mohli zcela jistě být vzorem a pomůckou pro výuku dějepisu za precizní propracování, včetně
zvukových projevů.
SDH Ždírec tímto děkuje kapele Ungrovanka,
výběrčím panu Kulemu a Silovskému a dalším
pořadatelům, sponzorům za poskytnutí věcných darů
a občanům, kteří nás podpořili nákupem vstupenky.
Další vydařenou akcí, kterou SDH Ždírec
pořádalo, byl v neděli 14.2.2016 dětský maškarní bál,
kterého se zúčastnilo 35 dětí v různých maskách. Své
děti přišli podpořit rodiče, ale i prarodiče. O hudbu
se v průběhu odpoledne staral DJ Kocourek. Pro děti
byly připravené soutěže, občerstvení, slosovatelné
lístky, kdy každý vyhrával a hlavně pro radost dětí bylo připraveno 200 ks nafouknutých
balónků. Spokojenost dětí byla zřetelná na obličejích menších i větších tanečníků. Úsměv dětí
byl pro pořadatele s pohledem na zaplněný sál tou nejlepší odměnou. Myslím, si že z dětského
odpoledne odcházely děti a jejich doprovod ve velice dobré náladě. Mnohým se ani domů
nechtělo. I za pořádání této akce patří poděkování všem, kteří se na přípravě a průběhu
dětského maškarního bálu podíleli. Už se těšíme na další ročník.
Za SDH Ždírec Ing. Ladislav Vrátník, starosta sboru
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5.3. – 14.00 – ČSŽ Ždírec – Oslava MDŽ
18.3. – 18.00 – Rybáři – Výborová schůze
19.3. – 15.00 – Rybáři – Výroční členská schůze

Klub hasičů Smederov

12.3. – SDH Smederov – Oslava MDŽ
26.3. – 19.00 – SDH Smederov – Velikonoční posezení

Náves Smederov

26.3. – 16.00 – Slavnostní předání opravené požární nádrže

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Blovice - Hradiště 1
Výstavy:Muzeum otevřeno:úterý-sobota 9-15 hod
do 31.12. – Jak si kdo ustele, Velké prádlo našich
babiček, Staré časy našich dětí
4.2.-31.3. – Kde se bere med – čekání na jaro
3.3.-15.5. – Od Ferdy po Jonatána
Lidový dům Blovice
12.3. – 20.00 – Řeznický ples
12.3. – 9.00-16.00 – Velikonoční jarmark - muzeum
16.3. – 14.00 – Jarní setkání seniorů – hraje
Ungrovanka
17.3. – 19.00 – Otylka – Divadlo Pavla Trávníčka
26.3. – 16.00 – Progres – koncert slovenské kapely
31.3. – 16.00 – Taneční podvečer s Václavem
Žákovcem a Annou Volínovou

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Nepomuk
5.3. – 20.00 – Sokolský ples – hrají Pelíškové
12.3. – 20.00 – Bál TJ Slavoj Dvorec
18.3. – 21.00 – Extra Band Revival – sokolovna
19.3. – Velikonoční jarmark a farmářský trh –
náměstí
19.3. – 10.00 – Jak skřítek málem zaspal jaro –
divadlo pro děti
19.3. – 15.00 – Pionýrský dětský maškarní bál
19.3. – 20.00 – Maškarní pionýrský bál
Spálené Poříčí
5.3. – 14.00 – Dětský karneval – sokolovna
5.3. – 20.00 – Maškarní bál – sokolovna
5.3. – 20.00 – Trautenberk – Music club Sklep
12.3. – 18.00 – Zpívání Karla Kryla – H.W.Valík
19.3. – 13.00-17.00 – Jarní trhy
19.3. – 20.30 – Atmo music – hip hop show + DJ Drake
– Music club Sklep
26.3. – 20.00 – V3SKA – Music club Sklep

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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