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měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
svazek 27 / číslo 04 / duben 2020

Vážení spoluobčané,
celý měsíc duben byla platná karanténní opatření vyhlášená Vládou České republiky
v souvislosti s epidemií koronaviru Covid-19 a Nouzovým stavem na území celé naší
republiky. Lidé si už zvykli na nošení roušek a dodržování přísných hygienických opatření.
Pevně doufám, že se již brzy situace uklidní natolik, že se vše bude postupně uvolňovat až
k normálnímu stavu.
Z tohoto důvodu ani neprobíhaly žádné kulturní akce. Týkalo se to i velikonočních
svátků. Abychom alespoň trochu navodili velikonoční atmosféru, nahráli jsme s pomocí
místních chlapců „křístačů“ (jmenovitě: Filip Vrátník, Miroslav Krňoul nejml., Daniel
Krňoul, Tomáš Stříbrný, Michal Šmíd a Šimon Kasl) velikonoční koledu a pouštěli jsme ji
pravidelně v místním rozhlase. Chlapcům moc děkuji za spolupráci a doufám, že jsme vám
alespoň trochu udělali radost. Pro všechny ždírecké děti jsme také vyhlásili soutěž o
nejhezčí velikonoční výzdobu. Výsledky soutěže se dozvíte uvnitř Našich listů. Jinak jsme
se po dohodě se zastupiteli rozhodli pro letošní rok zrušit oslavu Dětského dne a Dne
Ždírecké ZOO. Pokud to situace dovolí, vymyslíme nějakou akci pro děti dodatečně.
Celou dobu obecní úřad dále funguje i pro veřejnost, jen se snažíme dávat přednost
bezhotovostnímu platebnímu styku a řešit veškeré záležitosti hlavně po telefonu či
pomocí mailu. Pokračujeme v úpravách zeleně okolo budovy OÚ. Byly osázeny ovocné
stromy a upraven terén v celé zahradě, který v průběhu tohoto týdne osejeme trávou a
směsí rozkvetlé louky. Dále jsme vypsali výběrové řízení na zakázku „Ždírec – Dopravní
automobil“ na dodání nového dopravního automobilu pro JSDHO Ždírec. Sešlo se celkem
10 nabídek. Na veřejném zasedání zastupitelů byla pak vybrána firma Techsport, s.r.o.
z Brna s automobilem Ford Transit Kombi za celkovou cenu 1.065.768,- Kč. Na tento
automobil jsme již získali dotaci od Ministerstva vnitra ČR ve výši 450.000,- Kč. O další
dotaci jsme zažádali Plzeňský kraj. Ta by měla být ve výši 300.000,- Kč. Auto je již
objednáno a budeme čekat na jeho dodání. Na veřejném zasedání zastupitelů obce, které
proběhlo za zvýšených hygienických podmínek v půdním prostoru nad Ždíreckou
hospodou, byl dále schválen výběr zhotovitele obměny webových stránek obce a také
bezúplatný převod pozemku poz. parcely č. 273/13 v k.ú. Smederov od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových. Proběhla i velká debata o řešení zásobování
pitnou vodou v celé obci. Vzhledem ke stáří našeho vrtu jsme se rozhodli provést jeho
vyčištění a následně chceme nechat vypracovat hydrogeologický posudek, který by nám

měl napovědět, jak na tom náš vrt je. Chtěla bych požádat všechny odběratele obecní
vody, aby se řídili pokyny, které jsou uvedené dále v Našich listech. Je v zájmu všech, aby
voda v průběhu čištění vrtu, tudíž odstavení čerpadla na vodu, vystačila pro naše občany
co nejdéle.
Na závěr bych ráda znovu zopakovala, pokud kdokoli z vás bude potřebovat pomoc,
která bude v našich silách, neváhejte se na nás obrátit, rádi vám pomůžeme. Termín
příštího veřejného zasedání zatím není znám, bude vyhlášen dle potřeby a vývoje situace
v obci.
Bc. Lenka Vrátníková, starostka obce

USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 28. dubna 2020, které se konalo v
půdním prostoru nad Ždíreckou hospodou
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 rezervaci finančních prostředků a předfinancování projektu „Založení
zeleně při obecním úřadu ve Ždírci“ z dotačního titulu „Výsadba stromů“ od Státního fondu životního
prostření ČR v celkové výši 72.500,- Kč.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele projektu „Založení zeleně při obecním úřadu ve Ždírci“ paní
SŠ v celkové výši projektu 72.500,- Kč.
5. 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 odkup nemovitosti sousedící s Víceúčelovým zařízením
Borovno – útulkem pro psy.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitých věcí č.j.
UZSVM/P/22987/2017-HMSU ze dne 25.9.2017 s Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, Územní
pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň na bezplatné užívání pozemků parc. č. 2/16, ostatní
plocha, zeleň a parc. č. 2/36, ostatní plocha, ostatní komunikace, oba k.ú. Ždírec u Blovic.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o bezúplatný převod a Smlouvu o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci na pozemek parc. č. 273/13, ostatní plocha, neplodná půda o
výměře 152 m2 v k.ú. Smederov, 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.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele Dopravního automobilu pro JSDHO Ždírec, který bude
spolufinancován z dotačního titulu „01424 Dotace pro jednotky SDH obcí“ od Ministerstva vnitra, firmu
TECHSPORT, s.r.o., Pekařská 33, 602 00 Brno, IČO: 5524135, s dopravním automobilem Ford Transit
Kombi L2 350 Trend 2,0 TDCi za cenu 880.800,- Kč bez DPH, DPH 21% - 184.968,- Kč, celková cena vč.
DPH 1.065.768,- Kč.

9. Zastupitelstvo obce se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou Dopravního automobilu
pro JSDHO Ždírec a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.
10. Zastupitelstvo obce stanovuje s § 102 odst. 2 písm. A) a § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci starostky obce k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
a) do výše 100.000,- Kč u jednotlivých závazných ukazatelů
b) u příjmů neomezeně
c) rozpočtová opatření v částkách vyšších může starostka obce samostatně provádět jen v případech:
• rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
• kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu
nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací
a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
• úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí
být realizován, tj. i v případech vyšších výdajů nezávislých na vůli obce (např. vyúčtování
spotřeby energií….)
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném
v kompetenci starostky na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového
opatření starostkou a jejího stručného odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání podat ústně).
11. Zastupitelstvo obce z důvodu vyhlášeného Nouzového stavu Vládou České republiky a epidemie
COVID-19 neuskuteční následující kulturní akce – Dětský den a Den Ždírecké ZOO.
12. Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku firmy Galileo corporation na redesign a upgrade webových
stránek obce Ždírec za nabídkovou cenu 21.000,- Kč bez DPH.
13. Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru – Ždírecká
hospoda a snižuje částku za pronájem nebytového prostoru na 500,- Kč za měsíc.
14. Zastupitelstvo obce schvaluje II. úpravu rozpočtu Obce Ždírec na r. 2020. Návrh změny rozpočtu je
přílohou zápisu.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru – Ždírecká
hospoda a snižuje částku za pronájem nebytového prostoru na 1,- Kč za měsíc.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru – Ždírecká
hospoda a snižuje částku za pronájem nebytového prostoru na 1.000,- Kč za měsíc.

Kronika vypráví ...
•
Na den zvěstování Panny Marie, to je 25.března 1916 vsadil p. Alfred Bernas, lesní
správce ve Ždírci na křižovatku okresní silnice u nádraží na paměť padlých vojínů ve válce
lípu a pojmenoval ji „Marie“. Po dobytí naší samostatnosti nese „Marie“ jméno „Lípa
svobody“. Při stavění elektrického vedení, postaven elektrovodní sloup těsně k ní, tak, že
musel obecní úřad zakročiti o jeho přemístění.
•
Dne 2.srpna r.1916 ve 3 hodiny odpoledne vypukl požár v panském dvoře ve Ždírci
č.p.1 na němž byl nájemcem p.Václav Kadlec. Oheň strávil veškery střechy s krovem i
některé klenutí ve stájích spadlo, pouze holé zdi zůstaly. Špíchar a jemu přilehlá část stájí

zůstaly neporušeny. Hned na to počalo se pracovati na novu vybudování. Při ohni
pracovaly hasičské sbory ze Žďáru, Vlčic, Blovic za součinnosti místního a z vůkolních obcí
přichvátavšího občanstva. Též při ohni pomáhalo 40-50 vojáků, kteří byli posádkou v
Plzenci a ku ohni na záchranné práce vysláni.
•
Z neznámé příčiny vypukl dne 2.10. r.1915 požár v pop.č.3 v Myti patřící Barboře
Ptáčníkové, který dřevěné toto stavení strávil do základů. Touž majitelkou vystaven domek
nový o 4 světnicích, chlévem a přilehlou stodolou. Muž jmenované právě padl ve válce na
Srbské frontě. Při ohni pracovaly hasičské sbory ze Žďáru, Vlčic a Blovic. Četa pracující na
trati, z rozkazu p. železničního rady Fr. Křečka též se činně zúčastnila při ohni různými
pracemi. Občané zdejší a hlavně z vůkolí, podpořili postiženou různými věcmi, jako senem,
slámou, obilím, oděvem atd.
Ze zápisu kronikáře Bohumila Bočka vybrala L.Krňoulová (zveřejněno bez úprav).

Oznámení o dodávce pitné vody
Z důvodu čištění vrtu prosíme všechny občany, aby co nejvíce snížili odběr pitné
vody z obecního vodovodu ve dnech 12.5. a 13.5. V těchto dnech nebude možné čerpat
vodu z vrtu, ale bude muset postačit naplněný zásobník. Je pouze na vás, odběratelích,
jak dlouho s vodou vystačíte. V případě vyčerpání zásoby, bude dodávka pitné vody
přerušena. Omlouváme se za vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Velikonoční soutěž pro děti
Na Velikonoce proběhla pro naše místní děti soutěž, kdy měly
vyrobit velikonoční výzdobu. Soutěže se zúčastnilo celkem 13 dětí. Bylo
by opravdu těžké vybrat jen 3 vítěze, a proto jsme se rozhodli ocenit
všechny malé tvořitele. Moc vám děkujeme za účast a doufáme, že vás
výhra potěšila. Všechny výrobky si můžete prohlédnout na webových
stránkách obce.

Zprávy Českého svazu žen
Další měsíc roku je za námi, i když tentokrát to byl zcela jiný duben než všechny
předcházející. Pro nás všechny měsíc neobyčejný a nový díky vyhlášenému stavu nouze
kvůli koronavirové pandemii i plný různých opatření a omezování některých činností. A
tak se stalo, že i v našem výtvarném kroužku se všechno zastavilo - ale jen nakrátko. Na
prosbu paní starostky se rázem z některých našich členek staly přes noc "home-office"
švadleny. Během pár dnů se našil dostatečný počet ochranných roušek pro všechny naše
seniory, ale také pro lidi, kteří mají na starosti zásobování našich občanů vším potřebným.
To všechno jsme dělaly dobrovolně a zdarma, jen pro dobrý pocit z užitečné činnosti.

Nicméně po nějakém čase jsme jako poděkování obdržely od Obecního úřadu dárkový
balíček, i když jsme nic takového nechtěly. Takže teď mi zbývá jen moc a moc poděkovat
za nás "švadleny" za toto ocenění naší práce paní starostce L. Vrátníkové a všem další
zaměstnancům OÚ. Nezapomeňte, že jsme tady stále a budete-li někdy v budoucnu opět
něco potřebovat, s důvěrou se na nás obraťte. Díky :-))
P.S. O pořádání dalších akcí budeme včas informovat prostřednictvím tisku i obecního
rozhlasu, vše záleží na vývoji pandemické krize a nařízení vlády ohledně uvolňování
stávajících opatření.
Za ČSŽ - M. Kolevová

Místní knihovna
Místní knihovna bude otevřena od 6.5.2020 každou středu od
15.00 - 17.00 hodin. Vstup do knihovny je povolen pouze s ochrannými
pomůckami - rouška, rukavice. Kniha, kterou vracíte do knihovny, musí
být vložena do krabice, která bude uložena na chodbě před knihovnou.
Zdeňka Vrátníková, knihovnice

Zprávy ze Smederova
I přes nouzový stav jsme postavili na hřišti u hasičárny
májku. Na společné opékání buřtů si musíme ještě nějaký čas
počkat. Létaly tady i ježibaby, i když jen doma po zahradě.

Poděkování
Chtěla bych poděkovat paní starostce a místostarostce za
zajištění roušek a desinfekčního gelu pro naše občany. Velké
díky patří všem ženám, které roušky ušily.
L. Škardová

ZDK Ždírec oznamuje
Dne 11.5.2020 bude prodejna ve Ždírci uzavřena z důvodu inventury.

Plzeňský kraj připravuje zcela novou dopravu po kraji
Cestující linkovými autobusy po Plzeňském kraji se od 14. června mohou těšit na
více než 300 nových moderních autobusů v barvách Plzeňského kraje. Všechna vozidla
budou nízkopodlažní a vysoce komfortní – vyjma moderního vzhledu a zvýšeného pohodlí

nabídnou i klimatizaci, USB nabíječky a na hlavních trasách ve vybraných spojích bude k
dispozici i Wi-Fi připojení.
Plzeňský kraj plánuje spustit i vlastní tarif, který budou moci lidé využívat jak pro
autobusy, tak i pro vlaky, a platný bude pro jednotlivé jízdy i pro předplatné. Rozhodneteli se cestovat veřejnou dopravou v rámci Plzeňského kraje, bude vám na cestu stačit vždy
jedna jízdenka. Nebudete tak muset komplikovaně řešit, se kterým dopravcem pojedete,
a u koho to vyjde levněji.
Nově bude od stejného data spuštěn dispečink integrovaného systému, který bude
hlídat přestupní vazby na nádražích, a to i mezi drážní a autobusovou dopravou. Přes
dispečink bude možno objednat také tzv. spoje na zavolání. Jde o spoje s nepravidelnou
vytížeností, které jsou místo zrušení převedeny do režimu objednávky. Neobjednají-li si
cestující spoj, autobus nevyjede. Objednávka bude možná telefonicky přes číslo, které
bude na každém jízdním řádu, či přes webový formulář.
Díky změně navíc Plzeňský kraj, jako provozovatel, výrazně ušetří. Kraji se navíc s
novým dopravcem podařilo i ušetřit, a to zhruba 16 milionů ročně. Nový dopravce bude
Plzeňský kraj obsluhovat deset let, jak uvádí smlouva s Plzeňským krajem, který je
provozovatelem této dopravy, a který bude pobírat příjmy z jízdenek či naopak dotovat
některé spoje. Veškeré informace o nové dopravě naleznete na webových stránkách
www.idpk.cz a Facebooku a Instagramu IDPK.cz.
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