Naše listy
měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
svazek 27 / číslo 06 / červen 2020

Vážení spoluobčané,
v měsíci červnu se situace kolem nákazy Covid-19 v našem kraji již uklidnila, a tak došlo
k uvolnění všech opatření. Nikdo z nás, ale nemůže tušit, zda se nemoc na naše území
nevrátí, proto bych vás všechny chtěla požádat, abyste nevyhazovali látkové roušky, ale
uschovejte si je pro případnou další potřebu. Používání roušek se zřejmě stane běžnou
součástí našich životů.
V pátek 12.6.2020 se uskutečnilo v půdním prostoru nad Ždíreckou hospodou veřejné
zasedání zastupitelů obce. Na programu jednání bylo mimo jiné schválení účetní závěrky
a závěrečného účtu Obce Ždírec. Vše bylo schváleno bez výhrad. Byla schválena Obecně
závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku z pobytu, která se týká krátkodobého
ubytování. Vyhláška je zveřejněna na internetových stránkách obce. Zastupitelé obce se
dále dohodli na snížení odměn všem zastupitelů i členů komisí, tak aby obec ušetřené
peníze mohla použít na případné investice. Dále zastupitelé schválili přijetí dotací od
Plzeňského kraje na akci „Dotace na provoz prodejny v obci Ždírec 2020“ z dotačního
programu „Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2020“ ve výši 30.000,Kč a dotaci na nákup nového dopravního automobilu pro JSDHO Ždírec z dotačního
programu „2020 příspěvek na nákup nového dopravního automobilu“ ve výši 300.000,Kč. Celková výše dotací na nákup nového dopravního automobilu bude tedy 750.000,- Kč.
Automobil by měl být dodán do konce října 2020.
Celý měsíc probíhalo tvoření nových internetových stránek obce tak, aby splňovaly
všechny zákonné požadavky. Stránky jsou dnes již z větší části hotové, probíhá kontrola
všech zveřejněných informací a učíme se s nimi pracovat. Pevně doufám, že se vám všem
budou líbit.
V červnu jsme také projednali výsledky Variantní studie odkanalizování a zásobování
pitnou vodou Obce Ždírec s nadřízenými orgány. S výsledky studie a jednání s orgány
bychom vás všechny rádi seznámili na schůzkách s občany jednotlivých částí naší obce.
Termíny schůzek jsou následující:
- čtvrtek 9. 7. od 18.00 hodin v klubu hasičů na Smederově pro občany Smederova
- pondělí 13. 7. od 18.00 hodin v klubovně ve Žďáře č.p. 7 pro občany Žďáru
- úterý 21. 7. od 18.00 hodin ve Ždírecké hospodě pro občany Ždírce a Myti.

Budeme moc rádi, když přijdete a pomůžete nám vybrat to nejvhodnější řešení.
Výsledná varianta řešení bude poté schválena na nejbližším veřejném zasedání
zastupitelů obce. To se uskuteční pravděpodobně až v měsíci srpnu a o jeho termínu
budete včas informováni. Jedním z dalších bodů tohoto zasedání bude i projednání Petice
občanů a majitelů nemovitostí v obci Ždírec- Myť za přemístění Ždírecké ZOO, která byla
doručena na obecní úřad. Všichni jste srdečně zváni.
Bc. Lenka Vrátníková, starostka obce

USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 12. června 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 JM a pan MŠ.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Ždírec č. 1/2020 o místním poplatku
z pobytu.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření a znění Veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti
k projednávání přestupků mezi Městem Blovice, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice, DIČ:
CZ00256455 a Obcí Ždírec.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy a znění Smlouvy o využití sběrného místa pro
účely zpětného odběru a odděleného sběru elektrozařízení, elektroodpadu, baterií a akumulátorů
s firmou REMA Systém, a.s., se sídlem Praha 4, Budějovická 1667/64, OČO: 64510263, DIČ:
CZ64510263.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet Obce Ždírec za rok 2019 - bez výhrad.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku Obce Ždírec za rok 2019 - bez výhrad.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele Výměny rozvodů a armatur ve zrychlovací stanici v Myti
firmu JK I., K 10, 326 00 Plzeň za celkovou cenu 48.270,- Kč bez DPH
9. Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele zemních prací při odvodnění budovy obecního úřadu a
terénních úprav firmu ML, P 113, 336 01 Blovice, za částku 86.344,70 Kč bez DPH.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele zateplení soklu, izolace a omítky soklu budovy obecního
úřadu firmu ML, P 113, 336 01 Blovice, za částku 140.281,91,- Kč bez DPH.
11. Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele rekonstrukce, obklady a hrany schodiště, dodání zábradlí
v budově obecního úřadu firmu ML, P 113, 336 01 Blovice, za částku 38.949,43 Kč bez DPH.
12. Zastupitelstvo obce schvaluje III. úpravu rozpočtu Obce Ždírec na r. 2020. Návrh změny rozpočtu je
přílohou zápisu.
13. Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví od 1.7.2020
novou výši měsíčních odměn neuvolněným zastupitelům a členům výborů zastupitelstva v následující
výši:
a) odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 230,- Kč
b) odměna za výkon funkce místostarosty jako neuvol. člena zastupitelstva ve výši 6.000,-Kč
c) odměna neuvol. zastupitele za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1.000,-Kč
d) odměna neuvolněného zastupitele za výkon funkce člena výboru ve výši 800,- Kč

e) odměna za výkon funkce člena kontrolního, finančního a stavebního výboru, který není členem
zastupitelstva ve výši 250,- Kč
f) odměna za výkon funkce člena kulturního výboru, který není členem zastupitelstva ve výši
100,- Kč
Zastupitelstvo obce stanoví, že v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva obce se odměna stanoví jako souhrn jednotlivých odměn za výkon funkcí předsedy a
člena výboru zastupitelstva.
14. Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí příspěvku na provoz prodejny
číslo 1/2020 se Zkd Plzeň, P 1389/31, 301 00 Plzeň, a poskytnutí příspěvku na provoz prodejny
v obci Ždírec ve výši 34.000,- Kč.
15. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí účelové dotace od Plzeňského kraje na akci „Dotace na provoz
prodejny v obci Ždírec 2020“ z dotačního titulu „Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského
kraje 2020“ ve výši 30.000,- Kč, schválené Zastupitelstvem Plzeňského kraje svým usnesením č.
1535/20 ze dne 8.6.2020.
16. Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 8.6.2020, číslo usnesení 1480/20,
poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2020 příspěvek na nákup nového dopravního
automobilu“. Zastupitelstvo Obce Ždírec schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje
do rozpočtu Obce Ždírec ve výši 300.000,- Kč.
17. Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení správního území Obce Ždírec do územní působnosti MAS
Občanské sdružení Aktivios na období 2021 – 2027.

Zprávy Českého rybářského svazu Ždírec
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz, http://www.mocrszdirec.estranky.cz/

V sobotu 29. srpna 2020 se budou konat u naší Rybárny pod
Smederovem rybářské závody pro místní děti. Chytat se bude na
rybníku Brigádník. Prezentace závodníků bude od 8,00 do 8,45
hodin. Předpokládaný začátek závodů je v 9,00 hodin a konec ve
12,00 hodin. Připraveny budou věcné ceny, taktéž bude pro závodníky a jejich doprovod
zajištěno občerstvení. K hojné účasti zve výbor ČRS z.s.MO Ždírec.

Místní knihovna - kniha měsíce:
Vyprahlé srdce - Elizabeth Haran
Estella po necelém roce manželství zjistí, že ji manžel podvádí. Ještě téhož
dne se potvrdí, že je těhotná. Bez jediného zaváhání opustí mladá žena
Londýn a přijme místo veterinářky v Austrálii přímo v srdci vyprahlé
divočiny. Chce pro své dítě zajistit skromný, ale šťastný domov. Nejprve
se však musí poprat s nástrahami nového života - těžkou prací, únavným
vedrem a nedůvěrou místních farmářů i domorodců.
Otevírací doba:
středa 15.00 – 17.00

Kronika vypráví ...
DTJ
17.srpna 1919 založila se ve Ždírci „Dělnická tělocvičná jednota“. Čítá 27 členů a 8
dorostenců. Místnost má u pí. Bar.Michálkové, hostinské ve Ždírci.
Mniška
Na podzim 1919 objevila se ve zdejších lesích mniška motýl, který rozmnožil se v takové
míře, že zničil během 3 roků, které zde řádil, obrovské plochy lesa, které se musely
vykáceti. Dřevo poražené bylo horší jakosti. V katastru Ždíreckém zničeno bylo na 70 ha
lesa. Mniška zanikla sama s sebou.
Stavba parní pily
V důsledcích velké spousty dřeva zničeného mniškou ve zdejších lesích, postavena mezi
Ždírcem a Mytí parní pila, nákladem Moravsko-Agrární banky v Praze, stavbu prováděl
stavitel p.Labuťka z Hronova. Pozemky, které přišly pod stavbu pily, byl majetek kostela
Blovického a pachtýřům těchto pozemků dáno náhradou pozemky z panského pole za
Mytí v katastru obce Žďárské na parcel.č.131, které pak tyto vykoupily jako dlouhodobý
pacht. Z pily zavedena kolej pro ruční dopravu po vozíkách řeziva do Ždíreckého nádraží.
Později přešla pila do rukou fir.Adolf Klikar a spol., majitele panství Hradiště. V r.1922
postaveny kanceláře při parní pile. Jest to dřevěná budova o dvojích prkenných stěnách a
mezera jest vysypána dřevěnými pilinami. Podezdívka jest z cihel. Stavbu tuto prováděl
p.Václav Boček mistr zednický z Blovic. Jelikož dosud v osadě Myti č.p.20 chybělo, obdržela
tato stavba č.p.20. Jmenovaná stavba postavena nákladem fir.Adolf Klikar majitel panství
Hradišťského.
Stavba hájovny
Tím samým majitelem postaveno č.p.24 v Myti, které má sloužiti za hájovnu. Stavba tato
má 4 místnosti a chodbu. Při ní jest chlév a stodola. Též pořízena studna 20 m hluboká
kamenem tarašená. Přiřknuta byla k obývání lesnímu hajnému p.Františku Kunešovi.
Stavbu prováděl p.Václav Boček, mistr zednický z Blovic.
Nález míšeňských a hesských grošů v lese „Chejlavě“ nade Ždírcem
Dne 14.února 1920 při zdělávání dříví a dobývání pařezů z vývratů v nadepisovaném lese
uhozeno bylo pod kořeny vyvráceného stromu na nevelkou hliněnou nádobu z XV.století
zdobenou několikanásobným vlnovitým ornamentem, v níž uloženo bylo na 300 mincí. Při
bližším prozkoumání shledáno, že jsou to téměř výhradně (kromě 4 grošů hesských)
míšeňské groše. Ješto nevyskytl se v nálezu žádný jiný druh mincí, má se za to, že doba
jejich ukrytí spadá do let 1460 – 1465, kdy Jiří z Poděbrad vlastních grošů ještě nerazil a
starších pražských grošů bylo ještě velmi málo v oběhu.
Ze zápisu kronikáře Bohumila Bočka vybrala L. Krňoulová (zveřejněno bez úprav).

Jízdní řád ČD platný od 14. 06. 2020
P – Plzeň hl.n - odjezd, Ž - Ždírec - příjezd

P 508 608 708 808 908 1008 1108 1208 1308 1408 1508 1608
Ž 544 646 743 843 943 1043 1143 1243 1343 1443 1543 1643
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Ž - Ždírec - odjezd, P – Plzeň hl.n. – příjezd

Ž 415 457 515 534 615 646 715 815 915 1115 1215 1315
P 447 534 547 612 648 717 747 849 947 1147 1249 1347
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- jede pouze v pracovní dny



Zprávy SDH Ždírec
Z důvodu pandemie Coronaviru Covid-19 byly všechny hasičské soutěže zrušeny, a
tak nebudeme moci obhájit loňské vítězství žen v okresním kole klasické soutěže. Dne
27.6. jsme se tedy nadšeně zúčastnily alespoň nočního závodu v Přešíně. Družstvo mohlo
být smíšené, pravidla byla uvolněná a atmosféra perfektní. Zúčastnilo se celkem 9
družstev z toho 2 družstva žen. I když jsme se umístily na druhém místě, tento závod byl
hlavně o nové zkušenosti a zábavě. Děkuji všem zúčastněným.
Za SDH Ždírec - Petra Řežábková
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DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Kaplička na Smederově
Ždírecká hospoda
Klub hasičů na Smederově
U Rybárny

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

12.7. – 12.00 – Mše svatá
17.7. – 19.00 – Taneční zábava – Zuzka Šmídová Křížová
22.8. – 19.00 – Benátská noc
29.8. – 8.00 – Rybářské závody pro místní děti

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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