Naše listy
měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
svazek 23 / číslo 3 /březen 2016

Vážení spoluobčané,
měsíc březen nám naznačil, že se můžeme těšit na lepší slunečné počasí, které sice bude ještě
nějakou dobu aprílové, ale slunce nám dodá dostatek energie do další práce, která nás
v následujícím období čeká. Uplynulý měsíc byl opět ve znamení některých kulturních a
společenských akcí, které si nyní v krátkosti připomeneme. Nejprve to byla oslava MDŽ, která
proběhla jak ve Ždírecké hospodě, kde jí uspořádaly ženy z Českého svazu žen Ždírec, tak na
Smederově, kdy ji uspořádaly smederovské ženy za podpory místních sponzorů. V uplynulém
měsíci dále proběhly výroční valné hromady Mysliveckého sdružení Ždírec a Místní organizace
Českého rybářského svazu Ždírec. Jsme velice rádi, že v naší obci působí takové organizace,
které sdružují naše občany a přispívají tím jak k obohacení kulturního a společenského života,
tak k výchově naší mladé generace. Všem členům a funkcionářům společenských organizací za
jejich celoroční práci moc děkujeme a věříme v další velmi dobrou spolupráci s obcí. Největší
březnovou společenskou akcí bylo slavnostní předání opraveného rybníčku na Smederově,
které se konalo v sobotu 26. března na smederovské návsi. Na předání rybníčku jsme pozvali
všechny naše občany a některé hosty, kteří naše pozvání přijali a předání se zúčastnili. Mezi
významné hosty jistě patřil pan Mgr. Zdeněk Honz, člen rady Plzeňského kraje, pan Ing. Mojmír
Dostál a pan Vladimír Milt, jednatelé firmy SENEA spol. s r.o., Spálené Poříčí a hlavně naši
občané, kterých se sešlo velké množství. Skutečně
jsme měli z účasti našich občanů velkou radost, neboť
se nám opět potvrdilo, že je kolem nás spousta lidí,
kteří mají zájem o dění v obci a svojí účastí potvrdili,
že i oni jsou rádi, pokud se něco povede. Samotné
předání rybníčku mělo jednoduchý program, který
spočíval v krátkých slavnostních projevech, přestřižení
pásky, které bylo pomyslným zprovozněním rybníčku,
který současně slouží jako požární nádrž a předání
rybníčku k užívání Sboru dobrovolných hasičů
Smederov, které zastupoval velitel hasičů pan Miroslav Škarda. (viz FOTO 1. zleva
místostarosta obce Václav Řežábek, velitel SDH Smederov Miroslav Škarda, starosta obce
Bohuslav Vrátník, Mgr. Zdeněk Honz člen Rady Plzeňského kraje, Ing. Mojmír Dostál jednatel
firmy SENEA spol. s r.o., Spálené Poříčí) Po oficiálním předání díla následovalo občerstvení u
hasičské zbrojnice, které bylo připraveno za přispění sponzorů. Sponzory slavnosti byli
Myslivecké sdružení Ždírec, Jan Pondělík – Pekařství a cukrářství Dvorec,
Pro zvýšení bezpečí našich občanů se zastupitelé obce rozhodli zakoupit reflexní pásky
všem občanům s trvalým pobytem v obci Ždírec. Vidět a být viděn je důležité nejen při
pohybu na silnici mimo obec, ale i v ní.
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
15. dubna 2016 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

Řeznictví a uzenářství Herejk Přešín a Vlastimil Kubík Ždírecká hospoda. Chtěl bych touto
cestou poděkovat sponzorům celé akce, ale také
zaměstnancům obecního úřadu, hasičům SDH
Ždírec,
zastupitelům,
kteří
pomohli
s organizováním
slavnosti,
hasičům
SDH
Smederov, členům Klubu hasičů Smederov a paní
MUDr. Hajnové s manželem za zapůjčení stanů.
Jak je z výše uvedeného výčtu patrné, na
uspořádání akce se podílelo velké množství osob,
které přiložily ruku k dílu a myslíme si, že to bylo
na výsledku vidět. Akce byla velmi vydařená a máme z toho velkou radost, že se dílo podařilo.
Tak jen doufáme, že se budeme moci i
v budoucnu u podobných příležitostí scházet a
těšit se ze společného díla. Ještě jednou všem
velké poděkování a za sebe musím říci, že to
za ty nervy stálo. Po ukončení slavnosti na
Smederově v hasičské zbrojnici pokračovala
volná zábava velikonočním posezením, které
vyvrcholilo soutěží o nejlepší velikonoční
nádivku. Podrobnosti se dozvíte uvnitř novin.
Ve výčtu událostí v obci nesmím opomenout
tradiční velikonoční křístání, které proběhlo ve
všech částech naší obce, kdy naše děti poctivě
několikrát obešly celou obec a za to se dočkaly
zasloužené
odměny
v podobě
cukrovinek,
velikonočních vajíček a ani tentokrát nechyběla
finanční odměna.
Poslední veřejné zasedání zastupitelů obce se
konalo v pátek 11. března ve Ždírecké hospodě.
Zasedání
mělo
několik
bodů
programu,
nejdůležitějšími body bylo schválení žádosti Obce
Louňová o zajištění požární ochrany jejich obce naší
jednotkou sboru dobrovolných hasičů, schválení zpracování pasportu komunikací obce,
schválení projektu „Volnočasové zóny Ždírec – Myť“ a schválení zakoupení čističe vzduchu do
lokálu Ždírecké hospody. Kromě schválených bodů jednání byli přítomní občané podrobně
seznámeni s projektem volnočasové zóny, který představil jeho tvůrce pan Rostislav Válek a
s dalšími projekty, které chtějí zastupitelé obce zrealizovat v letošním roce. Některé projekty
jsou závislé na získání dotace, o kterou jsme požádali Plzeňský kraj a také připravujeme žádost
o dotaci z Fondů EU na zateplení a výměnu zdroje tepla v budově OÚ. Na příští období dále
připravujeme rekonstrukci požární nádrže na Žďáře, kde musíme nechat zpracovat projekt
z důvodu blízkosti evropsky významné lokality Přešínský potok. Projekt by měl sloužit na
získání povolení od úřadů, které se starají o ochranu životního prostředí, a které budeme
muset před rekonstrukcí požádat o souhlas s rekonstrukcí požární nádrže. Ostatní projekty
projednáme při veřejném zasedání zastupitelů obce, na které bych vás chtěl také touto cestou
pozvat.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce

USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 11. března 2016
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí – bez hlasování
- 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 29.2.2016.
- USNESENÍ valné hromady Mikroregionu Úslava ze dne 18.2.2016.
- Zrušení pevné telefonní linky na Obecní úřad Ždírec dnem 4.4.2016 a nové telefonní číslo na
obecní úřad +420 728 545 722.
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 finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč firmě Storgé, z.s. Lučiště
17, 335 61, IČ: 22878068 a znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
- Zastupitelstvo obce schvaluje zajištění požární ochrany Jednotkou boru dobrovolných hasičů
Obce Ždírec podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších změn a
znění smlouvy o sdružení prostředků mezi Obcí Louňová, Louňová 64, 336 01 Blovice, IČ:
00256889 a Obcí Ždírec, Ždírec 34, 336 01 Blovice, IČ: 00257478 za paušální roční poplatek ve
výši 10.000,- Kč.
- Zastupitelstvo obce schvaluje:
a. licenční smlouvu č. 0324/2016 a znění licenční smlouvy na využití mapové aplikace
Geoportál GEPRO Standard,
b. smlouvu a znění smlouvy o dodávce a ochraně údajů katastru nemovitostí vedených
v elektronické podobě,
uzavřené mezi firmou GEPRO spol. s r.o. Štefánikova 52, 150 00 Praha, IČ: 44851529 a Obcí
Ždírec, Ždírec 34, 336 01 Blovice, IČ: 00257478.
- Zastupitelstvo obce schvaluje přihlášení k účasti ve 13. ročníku prestižní veřejné soutěže
„Stavba roku Plzeňského kraje 2015“ stavbu hasičské zbrojnice ve Ždírci.
- Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování pasportu místních komunikací pro Obec Ždírec firmou
GPŠ Šedivý spol. s r.o., Nepomuk, nám. A. Němejce 88.
- Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Českého svazu včelařů, z.s., základní organizace
Hradišťská Lhotka o souhlas s umístěním sídla základní organizace na adrese Obecního úřadu
Ždírec, Ždírec 34, 336 01 Blovice.
- Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu a znění smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-0009504/VB/001, Ždírec PJ p. 178/2 – kNN, NN mezi Obcí Ždírec se
sídlem Ždírec 34, 336 01 Blovice, IČO: 00257478 (budoucí povinná) a ČEZ Disribuce, a.s. se
sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035 (budoucí
oprávněná).
- Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet Obce Ždírec za rok 2015 - bez výhrad.
- Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku Obce Ždírec za rok 2015 – bez výhrad.
- Zastupitelstvo obce schvaluje projekt „Volnočasová zóna Ždírec – Myť“ podporovaný
nadačním příspěvkem Nadace ČEZ.
- Zastupitelstvo obce schvaluje deklaraci o spolupráci při realizaci „Volnočasové zóny Ždírec –
Myť“ mezi Střední školou a základní školou Oselce a Obcí Ždírec.
- Zastupitelstvo obce schvaluje znění žádosti o podporu projektu „Volnočasové zóny Ždírec –
Myť“ na Lesy České republiky, s.p., Sukova 40, 301 00 Plzeň.
- Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení stropního čističe vzduchu do Ždírecké hospody
v hodnotě do cca 55.000,- Kč.
III. Zastupitelstvo obce neschvaluje: - usnesení byla schválena.
IV. Zastupitelstvo obce ruší: - nic neruší.

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 ZKD prodejna Ždírec
Objednané kuřice budou k vyzvednutí ve čtvrtek dne 7. dubna 2016 v 10.30 hodin.
Obecní úřad Louňová
Obec Louňová zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění dalších předpisů, záměr pronajmout obecní budovu, nebytové
prostory – hostinec č.p. 11. Bližší informace lze získat u pana Luboše Skřivana, starosty obce –
mobil 724 181 585. Zájemci mohou svou písemnou žádost předat na obecním úřadu či ji zaslat
poštou na adresu obecního úřadu: Louňová 64, 336 01 Blovice do 8.4.2016
Zprávy Českého svazu žen
První březnovou sobotu jsme uspořádaly tradiční oslavu MDŽ ve Ždírecké hospodě.
Dlouhodobá příprava a snaha všech členek kroužku
dovedných rukou se vyplatila. Sešlo se úctyhodných 45
žen ze všech částí obce, což nám udělalo velkou radost
(dokonce se zvyšuje i počet mladších ročníků, a to je
dobře). Slavnostní odpoledne zahájila pí A. Vítková,
poté ženy pozdravil i starosta obce p. B. Vrátník a
zábava mohla začít. Po malém občerstvení se začaly
prodávat výrobky s jarní a velikonoční tématikou, o
které byl nemalý zájem. Pro zpestření programu jsme

připravily i malou výstavku starých dobových fotografií z dění v naší obci i různých aktivit
občanů - nebylo snadné poznat všechny tváře ze starých fotografií. Pak už následoval prodej
lístků do stále znovu překvapující tomboly, kterých
bylo sice velké množství, přesto se na některé ženy ani
nedostalo. S "kulturní" vložkou vystoupily A. Vítková
se Zd. Vrátníkovou a měly úspěch! Pro velký smích
nebylo mnohdy slyšet vlastního slova. Na závěr
odpoledne obdržely všechny zúčastněné ženy kytičku
s malým dárkem a na všech tvářích byla vidět
spokojenost a pohoda.
Děkujeme všem ženám za účast a zveme je na
další akci, která bude zasvěcena Filipojakubské noci a
velkému sletu čarodějnic. To vše proběhne dne 30. dubna 2016 u myťské lávky, a to od 18:00
hodin. Budeme se na Vás těšit a doufat, že nám naše plány nezhatí nepříznivé počasí.
Za ČSŽ - M. Kolevová

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

Rybáři informují.
Dne 19.3.2016 se konala ve Ždírecké hospodě výroční členská schůze. Velmi nás potěšila
velká účast. Ze schůze vyplynula bohatá diskuse, a právě u jednoho z jejích bodů bych se zde
pozastavil. Vzešla otázka, jak se výbor MO staví k záměru Ministerstva zemědělství ČR na
vydávání krátkodobých rybářských lístků s platností 30 dnů.
Na našich internetových stránkách v rubrice aktuality jsou uloženy oficiální tiskové
zprávy MZe a ČRS včetně vysvětlovacího dopisu.
Tyto zprávy doporučuji přečíst. Pro vaši představu si zde dovoluji prezentovat názor
předsedy ČRS JUDr. Alexandera Šímy. „Není důvod obávat se negativního dopadu
předpokládaného zavedení krátkodobého rybářského lístku na stav našich rybářských revírů.
Ostatně do roku 2004 nebylo třeba pro získání rybářského lístku žádných osvědčení o získané
kvalifikaci a nemám dojem, že by tenkrát byly revíry v horším stavu než po zavedení tohoto
byrokratického opatření. V převážné většině evropských zemí si zájemce o rybolov může
rybářský lístek (licenci) koupit na poště, benzince, dokonce v obchodě se sportovním zbožím
(Francie), nebo přes internet. A jistě nemůžeme tyto země podezřívat z toho, že by neměly
zájem o ochranu přírody a rybářské revíry zvláště. U nás mají povinnost zajišťovat ochranu
revírů jejich uživatelé, tedy ti, kteří vydávají povolenky k lovu a kteří také mají právo vydání
povolenky odmítnout,“ řekl předseda ČRS.
Výbor MO Ždírec je zásadně proti tomuto návrhu. Spekulace o tom co by to komu
přineslo, ponechám stranou.
Petrův Zdar!
Za MO Ždírec jednatel, Miroslav Krňoul.

Zprávy ze Smederova
MDŽ na Smederově

V sobotu dne 12.3.2016 se jako tradičně konala oslava
MDŽ, pro milé ženy, maminky, babičky a slečny bylo
připraveno sladké potěšení a jak jinak také květina. A aby
to mužům nepřišlo líto, byla pro ně připravena odměna
klobásového pokušení.
Slavnostní předání vodní nádrže

V sobotu dne 26.3.2016 proběhlo slavnostní předání velice pěkně opravené vodní nádrže ve
Smederově. Chtěl bych tímto za SDH Smederov poděkovat starostovi obce Ždírec panu Bc.
Bohuslavu Vrátníkovi, stavební firmě a zástupcům Plzenškého kraje, kteří předali tuto vodní
nádrž za velké účasti místním občanům a SDH Smederovu. Po předání byl připraven bohatý
raut, kde též patří poděkování sponzorům.
Soutěž o velikonoční nádivku

V sobotu 26.3. 2016 se konal 7. ročník v soutěži o

nejlepší velikonoční nádivku, do této soutěže bylo
předáno dvanáct vzorků. Komise vyhodnotila vzorky v
tomto pořadí 3. místo - Albína Matoušková, 2. místo Věra Škardová, 1. místo - Dana Pondělíková. Ceny pro
výherce, sponzorované firmou Jan Pondělík - pekařství a
cukrářství Dvorec, předal předseda komise Milan Synáč. Poděkování patří sponzorům, obsluze
a všem, kteří tuto akci podpořili.
Foto a text Pavel Pondělík.
Dne 21.2.2016 se narodil
rodičům Jindřichovi a Michaele
Kučerovým ze Smederova E 321
syn Jindřich.
Vítáme Jindříška do života a
přejeme jen to nejlepší!

Dne 16. 3. 2016 zemřela
ve věku nedožitých 96 let
paní Emilie PROŠKOVÁ
ze Ždírce.
Čest její památce!
S drahou zesnulou se naposledy rozloučíme
v sobotu 9.4.2016 ve 13.00 hodin na hřbitově ve
Žďáru, kde bude uložena do rodinného hrobu.
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DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda
Rybárna Smederov
Park u lávky Myť

15.4. – 19.00 – Rybáři – 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
do 31.12. – Jak si kdo ustele, Velké prádlo našich
babiček, Staré časy našich dětí
14.4.-12.6. – Alespoň jeden dobrý skutek denně!
3.3.-15.5. – Od Ferdy po Jonatána
Lidový dům Blovice
16.4. – 21.00 – Extraband
20.4. – 17.00 – Feldpostky Josefa Krňoula –muzeum
24.4. – 13.00-18.00 – Pracovní dílna pro děti –
muzeum
28.4. – 16.00 – Taneční podvečer s Václavem
Žákovcem a Annou Volínovou
28.4. – 19.00 – Koncert ZUŠ Blovice - kaple

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Nepomuk
12.4. – 17.00 – Putování 2016, podpora osvěty
autismu
13.-17.4. – Gulášové slavnosti a netradiční knedlíky –
Švejk restaurant
16.4. – 8.00-12.00 – Nepomucký farmářský trh
16.4. – Otevíráme Nepomuk – den otevřených dveří
památek v Nepomuku
19.4. – 18.00 – Karel IV. aneb 700 let od narození
Otce vlasti
Spálené Poříčí
10.4. – Láska z pekla – divadlo pro děti – Sokolovna
23.4. - 20.00 – o.s.Salomena – Salomena HC + metal
party vol. 12 – koncert
8.4. –UkradenÝovoce+Totální nasaz.+Cover for Lovers
9.4. – Cela pro Klárku + Exil + Nízká Úroveň
16.4. – DeColt + Haxna
22.4. – Rap show, Blakkwood Projekt Asia
23.4. – Ferat + Aligator + Attax

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.: 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

