Naše listy
měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
svazek 23 / číslo 4 /duben 2016

Vážení spoluobčané,
v uplynulém měsíci dubnu jsme zažili pravé aprílové počasí. Krásné slunečné, skoro letní dny
se střídaly s mrazivými rány, kdy rtuť teploměru klesala hluboko pod bod mrazu, a všichni jsme
jen doufali, že nám neomrznou ovocné stromy, které ke konci měsíce nádherně rozkvetly.
Někteří zahrádkáři zaznamenali omrznutí části úrody, ale příroda si stejně nedá poručit, tak jen
doufejme, že nám něco vydrželo a dočkáme se dobré úrody na našich zahrádkách. Uplynulý
měsíc byla v naší obci zahájena jarní část sportovních soutěží v Národní házené a v nohejbalu.
Jsme rádi, že se udržuje házenkářská tradice a zejména nás těší, že se soutěže zúčastňuje
družstvo mladších žáků. Podrobnosti o sportovních událostech se dočtete uvnitř novin.
V letošním roce byla obnovena i tradice
stavění májů na hřišti, která byla
v loňském roce po několika letech
přerušena. Bylo dokonce na hřišti
vybudováno mohutné zařízení na stavění
máje. Po postavení máje se našlo i dost
dobrovolníků,
kteří
byli
ochotni
postavenou májku ohlídat do časných
ranních hodin, aby nedošlo k jejímu
poražení. Byl to úkol nelehký, ale vydržet
se to asi dalo, neboť oheň zahřál, stejně jako nějaká ta lahvinka dobrého moku či kousek
dobrého jídla. Děkujeme za obnovení tradice stavění máje ve Ždírci. Stavění májky na
Smederově je již také tradiční a její hlídání bylo stejně tak jako ve Ždírci úspěšné. Smederovští
organizátoři této akce si také zaslouží poděkování. Největší akcí předvečer Svatojakubské noci
byl slet čarodějnic u lávky v Myti, kam dorazilo přes 80 účastníků. Organizátorky z Českého
svazu žen ve Ždírci se však nenechaly zaskočit a všem účastníkům akce připravily bohatý
program, za což jim také patří velké poděkování. Podrobnosti a fotky najdete uvnitř novin.
Poslední veřejné zasedání zastupitelů obce se konalo ve Ždírecké hospodě dne 15.
dubna 2016. Při zasedání byli přítomní občané seznámeni s rozborem hospodaření obce,
s činností zastupitelů obce od posledního veřejného zasedání a s dalšími aktuálními
záležitostmi, které se týkají hospodaření s majetkem obce. Důležité informace se týkaly podání
žádostí o dotace na zateplení budovy obecního úřadu a na podporu jednotky sboru
dobrovolných hasičů naší obce. V neposlední řadě zazněla důležitá informace pro naše občany,
kdy rozhodnutím odboru stavebního a dopravního Městského úřadu Blovice, dojde dne

21.5.2016 v době od 07:30 hod. do 18:00 hod. k úplné uzavírce silnic č. III/117 43 a č. III/117
46. Jedná se o silnici vedoucí od obce Louňová, kolem žďárské kapličky na Smederov a do
Blovic. Silnice bude uzavřena z důvodu pořádání automobilové soutěže V. Podbrdská Rallye
Legend. Jedná se o automobilové závody veteránů, které byly v naší obci již v minulosti
několikrát pořádány. Zastupitelé při veřejném zasedání mimo jiné schválili výběr zhotovitele a
přijetí dotace od Krajského úřadu Plzeňského kraje ve výši 250.000,- Kč z dotačního titulu
„Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2016 – Projekty obcí“, na projekt
„Oprava místní komunikace v obci Ždírec, část Smederov“. Dále došlo při zasedání ke schválení
zakoupení dýchacích přístrojů pro naši jednotku sboru dobrovolných hasičů od Města Blovice,
čímž obec přispěla ke zvýšení bezpečnosti hasičů a k zlepšení jejich vybavení. Ostatní body
jednání jsou obsažené ve výpisu z usnesení uvnitř novin.
V následujícím období pokračují přípravy na realizaci projektu opravy místní komunikace
na Smederově, opravy požární nádrže na Žďáře a realizaci projektu Volnočasové zóny v Myti
spojené s přípravou revitalizace rybníčku. Také pokračují přípravné práce na realizaci zateplení
a výměny zdroje tepla v budově obecního úřadu, kde jsme museli nechat zpracovat nový
energetický posudek a další doplnění žádosti na Ministerstvo životního prostředí, kde jsme o
dotaci na projekt z Operačního programu Životní prostředí, požádali. V následujícím období
nás také čeká omezení v podobě úplné uzavírky silnice ve směru na Blovice, kde bude
prováděna rekonstrukce mostku na hranici našeho správního území a správního území Města
Blovice. Ve věci bylo zahájeno odborem stavebním a dopravním správní řízení o povolení
uzavírky, která měla být v době od 23. května do 31. srpna 2016, ale podle posledních
informací se začátek uzavírky posune zřejmě na 26. května 2016 a ukončení bude podle
původního návrhu. Při jednání na místě stavby se zhotovitelem stavby bylo předběžně
přislíbeno, že by měla být stavba dokončena do jednoho měsíce od zahájení, je to však závislé
na mnoha okolnostech a také na příznivém počasí. Investor proto požádal o delší časový úsek
uzavírky, aby byla přiměřená rezerva pro realizaci stavby. Objízdná trasa uzavírky zatím není
pevně stanovena, předpokládáme však, že bude stejná, jako v předešlých letech, kdy probíhala
ve Vlčicích stavba kanalizace. Doprava osobních vozidel byla částečně svedena na objízdnou
trasu přes Smederov a ostatní, zejména nákladní doprava, byla svedena přes Louňovou. O
stanovení doby uzavírky a objízdných trasách Vás budeme průběžně informovat obvyklým
způsobem.
Závěrem bych se chtěl krátce zmínit o problematice nakládání s odpady. Jak jsme vás již
v minulosti několikrát informovali o této problematice, drtivá většina našich občanů pochopila,
že ke zlepšení našeho životního prostředí může každý přispět svým dílem a také se to děje. Je
však stále určitá skupina lidí, kteří svým jednáním porušují zavedená pravidla v oblasti třídění
odpadů. V poslední době se objevuje v kontejnerech na směsný odpad velké množství oděvů,
obuvi a textilu přesto, že je u prodejny potravin ve Ždírci kontejner, do kterého je možné tyto
věci uložit. Nevíme, zda je to lhostejnost nebo lenost a doufáme, že to není úmysl, nevyužívat
uvedený kontejner a věci odkládat do směsného odpadu, za jehož vyvezení obec zaplatí

nemalé finanční prostředky. Kontejner na oděvy je vyvezen bez poplatku a obec ještě dostává
roční paušální poplatek od firmy, která nám kontejner zapůjčila. Jestli se někdo stydí za to, že
vyhazuje nepotřebné oděvy, obuv, textil nebo hračky, tak může tyto věci uložit do pytlů vedle
kontejneru na sběrném dvoře a obec zajistí převezení pytlů do kontejneru u prodejny, ale
věřte, že to není žádná ostuda, vyhazovat staré nepotřebné věci. Část věcí z kontejneru ještě
poslouží potřebným a část věcí, která se nedá již použít, je zpracována průmyslově a její další
využití je ve výrobě recyklovaných textilních materiálů. Podobnou zkušenost máme
s ukládáním skleněného odpadu, kdy nám někdo neustále vhazuje do bedny na tabulové sklo
lahve a sklenice, které patří do kontejnerů, umístěných v těsné blízkosti této bedny. Jednotlivé
kontejnery jsou popsané, to však platí jen pro osoby, které umí číst a mají zájem o to, aby byl
na našem sběrném dvoře udržován pořádek. Závěrem jen krátce zmínka o popelnici na sklo u
ždárského hřbitova, která by měla sloužit na odkládání skla z hrobů. O této problematice jsme
vás již několikrát informovali a neustále někdo do popelnice vhazuje láhve od alkoholu a od
vína. Situace se ještě trochu změnila v tom, že jsme lahve postupně z popelnice odváželi do
kontejnerů na sběrném dvoře, nyní je ještě někdo částečně rozbíjí, aby nám asi ztížil odvoz
sklenic. Je to možná k zamyšlení, co si o takových občanech myslet. Já si myslím své.
Termín příštího veřejného zasedání zatím není znám, měli jsme zasedání naplánované
na pátek 13. května, ještě však nemáme připravené podklady pro projednání a schválení
smlouvy s Krajským úřadem Plzeňského kraje na poskytnutí dotace, tak svoláme veřejné
zasedání na pozdější termín, o kterém vás budeme včas informovat.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce

USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 15. dubna 2016, které se konalo ve Ždírecké
hospodě

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí – bez hlasování
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 31.3.2016.
Podání žádosti na Ministerstvo životního prostředí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí
na projekt „Zateplení a výměna zdroje tepla – OÚ Ždírec“.
- Podání žádosti na Krajský úřad Plzeňského kraje, o dotaci z dotačního programu „Podpora jednotek
sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2016“, o příspěvek na věcné vybavení
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Ždírec.
- ROZHODNUTÍ Městského úřadu Blovice, odboru stavebního a dopravního o povolení úplné
uzavírky silnic č. III/117 43 a č. III/117 46 ve správním území Obec Ždírec v termínu dne 21.5.2016
od 07:30 hodin do 18:00 hodin.
-

II. Zastupitelstvo obce schvaluje níže uvedené návrhy usnesení:
- Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec.

- Zastupitelstvo obce schvaluje volbu ověřovatelů zápisu: pana Jana HAVLA a pana Vlastimila
VRÁTNÍKA.

- Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele projektu a znění smlouvy o dílo se zhotovitelem firmou
KOPESO s.r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň, IČO: 27962598, DIČ: CZ27962598 na projekt „Oprava
místní komunikace v obci Ždírec, část Smederov“ za cenu díla 641.203,93 Kč s DPH.
- Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení 5 ks komplet dýchacích přístrojů Saturn S7 a l ks ocelové
lahve 7 litrů s dokumentací k dýchacímu přístroji pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce
Ždírec a schvaluje znění kupní smlouvy na nákup uvedených movitých věcí, uzavřené mezi Městem
Blovice, IČ: 00256455, DIČ: CZ00256455, Masarykovo náměstí 143 a Obcí Ždírec, IČ: 00257478,
DIČ: CZ00257478, Ždírec 34, za celkovou částku ve výši 13.000.- Kč.
- Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu a znění smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.
IV-12-0010043/002, Ždírec PJ p. 223/1, vNN, mezi Obcí Ždírec se sídlem Ždírec 34, 336 01
Blovice, IČO: 00257478 (jako budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV –
Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035 (jako budoucí oprávněná).
- Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení USNESENÍ č. 6 ze dne 11.3.2016, kterým Zastupitelstvo obce
schválilo přihlášení k účasti ve 13. ročníku prestižní veřejné soutěže „Stavba roku Plzeňského kraje
2015“ stavbu hasičské zbrojnice ve Ždírci.
- Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finanční dotace od Krajského úřadu Plzeňského kraje ve výši
250.000,- Kč z dotačního titulu „Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2016 –
Projekty obcí“, na projekt „Oprava místní komunikace v obci Ždírec, část Smederov“.
- Zastupitelstvo obce schvaluje II. úpravu rozpočtu Obce Ždírec na rok 2016. Návrh změny rozpočtu
je přílohou zápisu.
III. Zastupitelstvo obce neschvaluje: - usnesení byla schválena.
IV. Zastupitelstvo obce ruší: - USNESENÍ č. 6 ze dne 11.3.2016.

V. Zastupitelstvo obce ukládá:
- Starostovi a zastupitelům obce realizovat jednotlivá usnesení. Návrhy a připomínky, které nebyly
zodpovězené v průběhu jednání dle možnosti zodpovědět a předložit k řešení na příštím zasedání
zastupitelů obce.

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.

NÁBOR HASIČEK
SDH Ždírec do svého ženského týmu hledá členky, které by měly
zájem o účast v klasické soutěži. Ráda sportuješ, máš bojovného
ducha a jsi pro každou legraci? Přidej se k nám! Podmínkou je
dovršení 15 let věku. Pro více informací volejte na tel. 774
542 503.

SDH Ždírec
SDH Ždírec oznamuje, že se v sobotu dne 21.5.2016 od 09.00 hodin uskuteční ve Ždírci a Myti
sběr kovového odpadu. V případě potřeby hasiči pomohou s vynesením. Za Vaše příspěvky
děkujeme.

Zprávy Českého svazu žen
Ačkoliv jarní měsíc duben se z převážné části tvářil jako opožděný zimní měsíc díky
ranním mrazíkům a denní podprůměrné teplotě, přesto se v samém závěru umoudřil a nabídl
nám trochu toho tepla. A bylo toho zapotřebí, protože dlouho připravovaný a toužebně
očekávaný velký slet čarodějnic byl v ohrožení. Naštěstí se k nám štěstíčko otočilo čelem a
letecké koridory se zcela zaplnily poletujícími "krasavicemi". Letošní rok byl pro všechny
překvapením, protože se sešla rekordní skupina čarodějnic, ale zcela největší podíl na účasti
měl čarodějnický dorost (vč. těch nejmenších), který se dostal až k číslu 35 účastníků. Spolu s
dospělými se tak celkový počet vyšplhal téměř
k 80 účastníkům!
Hlavním programem se táhlo několik
zábavných soutěží zejména pro děti, které si
vše náležitě užívaly a také byly za snahu
patřičně odměněny. Na závěr se na
čarodějnickém ohni opékaly špekáčky pro
všechny zájemce a zasloužilé čarodějnice si
připravily občerstvení z vlastních zdrojů.
Počasí bylo příjemné i po celý večer, a tak se
rozchod posunul až dlouho do nočních hodin.
Děkujeme všem za účast, budeme se těšit na rok příští a tiše doufat, že rekord bude
opět překonán.
V květnu už na nás čekají další akce, tou první bude prodejní výstava zeleninových a
květinových přebytků, která se bude konat na terase Ždrecké hospody v sobotu dne 14.
května 2016. Od 14:00 hod. bude zahájen prodej, ale příjem výpěstků začíná už od 13:00
hodin. Kdokoliv by měl chuť a možnost něco nabídnout, může se dostavit v této době na
terasu.
Děkujeme předem za spolupráci a těšíme se na hojnou účast - vaše ženy.
Za ČSŽ - M. Kolevová

Český rybářský svaz
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz, http://www.mocrszdirec.estranky.cz/
V sobotu 28.5.2016 se budou konat po dlouhých letech rybářské závody
dospělých na řece Úslavě. Akce je určena pro členy naší MO Ždírec starší 15 let, kteří vlastní
povolenku k rybolovu. Prezentace závodníků proběhne v naší Rybárně od 6,00 do 6,40 hodin.
Start závodů bude v 7,00 hodin a konec v 10,00 hodin. Chytat se bude na jeden prut bez střídání
místa, v souladu s rybářským řádem. Úlovky budou vráceny zpět do revíru. Startovné činí 50,- Kč.
Těšíme se na hojnou účast jak závodníků, tak i všech, kteří se chtějí na tuto akci přijít
podívat. Samozřejmě je zajištěno občerstvení a také posezení v naší krásné nové pergole na břehu
rybníka Nový.
Srdečně zve výbor MO Ždírec.

Zprávy ze Smederova
Již dlouhá léta je stavění máje v naší vsi oblíbenou tradicí. Proto i letos byla pozvednuta
30.4.2016 k nebesům ozdobená májka tak, jak to dělali
naši předkové.
Stejně tak občané obce Smederova navázali na
loňské "pálení čarodějnic" u hasičské klubovny, jakmile
se setmělo, zapálili několik připravených malých
čarodějnic. To proběhlo po vztyčení máje, během této
akce se opékaly špekáčky a popíjelo se pivo. Ve
večerních hodinách byl odpálen ohňostroj, po velké
diskuzi rozhodli místní členové SDH Smederov o
kontrole hasičské stříkačky PS 8. Při této kontrole proběhl velice úspěšný start a všichni přítomní
pochválili místní hasiče, jak mají tento stroj velice dobře připravený a udržovaný. Děkujeme všem,
kteří se této velice vydařené akce zúčastnili.
Foto a text Pavel Pondělík.

Zprávy TJ Úslavan Ždírec
První domácí utkání mladších v jarní části soutěže s družstvem Plzeň - Újezd skončilo
prohrou 3:13 (poločas 0:6). Branky dávali: Martin Pospiszyl – 1, Tomáš Pospiszyl – 1 a Michal Šmíd
– 1.
Na utkání do Nýřan odjíždělo družstvo mladších žáků pouze se 7-mi hráči, přesto se jim
podařilo vyhrát zápas 12:1 (poločas 6:0). Branky: Martin Pospiszyl – 4, Vojta Vrátník – 4, Míša
Šmíd – 3, Adam Kohout – 1.
Nedělní zápas v Litohlavech jsme odehráli s 8 hráči, kdy počasí bylo spíše zimní než
dubnové (4 °C a občasné sněžení). Podařilo se nám vstřelit pouze 1 gól a zápas tak skončil prohrou
našeho družstva 1:12 (poločas 1:7). Branky: Vojta Vrátník – 1.
První a zároveň poslední domácí zápas mužů v jarní části soutěže s družstvem Tymákov B
skončil výhrou 11:10 (poločas 5:7). Branky: M. Řežábek – 5, J. Kotous – 7, Z. Pospiszyl - 2
V neděli 24.4.2016 hráli muži v Chudenicích, prohráli 25:17 (poločas 15:9).

Dne 16.4.2016 se narodil
Marek Horvát
ze Smederova 34.
Vítáme Marečka do života a
přejeme jen to nejlepší!

___________________________________________________________________________

Dne 18. 4. 2016 zemřela
ve věku nedožitých 88 let
paní Marta NOVOTNÁ
z Myti.
Čest její památce!
.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
86 let
85 let
77 let
74 let
70 let
69 let
67 let
65 let
64 let
62 let

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda
Rybárna Smederov
Hřiště TJ Úslavan

DUBEN 2016
Květoslava
Bohumil
Zdeňka
Drahomíra
Ivana
Václav
Jiří
Marie
Stanislav
Irena

Myť
Myť
Ždírec
Myť
Smederov
Myť
Myť
Myť
Myť
Myť

Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.

37
1
44
56
31
36
46
36
52
47

14.5. – 14.00 – ČSŽ Ždírec – Prodej přebytků
20.5. – 19.00 – Rybáři – Výborová schůze
28.5. – 6.00 – Rybáři – Rybářské závody pro dospělé
4.6. – 14.00 – Dětský den

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Blovice - Hradiště 1
Výstavy:Muzeum otevřeno:úterý-neděle 10-17 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
4.5. – 18.00 – Islám pohledem vojenského lékaře –
přednáška MUDr. Marcela Hájka
6.5. – 19.00 – Nezmaři, Přelet M.S. – koncert
7.5. – 15.50 – Oslavy 71. výročí osvobození města
Blovice
24.5. – 17.00 – Marcel Zmožek, host Mára
31.5. – 19.00 – Ivanka Devátá – povídání o životě, o
herectví… Jako host zazpívá Jitka Vrbová

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

FIALOVÁ
MAŠEK
KOTOUSOVÁ
ŠPAČKOVÁ
TUPÁ
MICHÁLEK
TESAŘ
MICHÁLOVÁ
KLAUS
SYNÁČOVÁ

Nepomuk
14.-15.5. – Svatojánská pouť, řemeslné trhy
14.5. – 20.00 – Pouťová zábava
27.5. – Veselé paničky winsdorské – Malá letní scéna
28.5. – 8.00-12.00 – Farmářský trh – hraje Tabasker
Spálené Poříčí
5.5. – 9.50-10.20 – Konvoj historických voj. vozidel
8.5. – Jarní turistický pochod
28.-29.5. – Hurá do lesa! – víkend s dětmi v přírodě
Music Sklep:
6.5. – 20.30. – DJ CHANY, Vláďa Jaroš
7.5. – 21.00 – RAP SHOW vol.2, Blakkwood Projekt –
Sharlota
13.5. – 21.00 – Streetmachine + Anthems
14.5. – 21.00 – FILIP
20.5. – 21.00 – Ereley – La Resistant
21.5. – 20.00 – SEBASTIAN
27.5. – 21.00 – LORDS
28.5. – 20.00 – Narttu + Gallileo

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
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