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Vážení spoluobčané,
prázdniny nám utekly jako voda a pomalu chystáme naše děti zpět do škol. Pevně
doufáme, že už jim Covid-19 nenaruší výuku, tak jak tomu bylo na jaře.
Ke konci prázdnin se konalo pár kulturních akcí. V sobotu 22. srpna uspořádali hasiči
v Klubu hasičů na Smederově již tradiční Benátskou noc. Zábava se vydařila a trvala až do
ranních hodin. Další sobotu 29. srpna se konaly u Rybárny na Smederově Rybářské závody
pro místní děti, které uspořádali členové ČRS MO Ždírec. I přes uplakané počasí se sešlo
celkem 15 závodníků a myslím si, že si to děti užily. Chtěla bych všem pořadatelům obou
akcí moc poděkovat za jejich práci a doufám, že to nebyly zase na dlouhou dobu akce
poslední.
V neděli 30. srpna jsme
v budově obecního úřadu přivítali
děti narozené v roce 2019, a to
Emičku Řežábkovou ze Smederova,
Matyáška Bradáče z Myti a Míšu
Samka ze Smederova. Básničku
nám tentokrát přednesla Ellinka
Řežábková, kterou bych chtěla moc
pochválit. Po proslovu starostky
obce jsme nově narozeným
občánkům předali drobné dárky a maminkám kytičky. Doufám, že se všem novým
občánkům bude v naší obci dobře žít.
Na začátku prázdnin proběhly ve všech částech naší obce schůzky s občany, kde
jsme projednávali výsledky Variantní studie odkanalizování a zásobování pitnou vodou
obce Ždírec. Všem, kdo se schůzek zúčastnili, bych ráda poděkovala, že nám pomohli
společnými silami vybrat vhodné varianty. Určitě jsme si vaše připomínky brali k srdci. Na
základě těchto schůzek připravujeme dotační program, který bude obec financovat ze
svého rozpočtu a který bude určen na podporu výstavby či prohloubení studní a vrtů u
jednotlivých nemovitostí v částech obce, kde není dostupný obecní vodovod. Tento

Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek 18. září 2020
od 19.30 hodin v Klubu hasičů na Smederově.

program bude schvalován na zářijovém zasedání zastupitelů obce. Připravujeme také
výběrové řízení na zhotovení silnice v nové zástavbě nad paní Šmídovou, které bude
vypsáno v nejbližších dnech.
Během prázdnin se nám také podařilo za pomoci hasičů vyčistit náhon a výpusť u
rybníčku ve Ždírecké ZOO, tak aby nic nebránilo v odtoku vody. Dále hasiči nainstalovali
ve všech částech obce nové koše na psí exkrementy. Chtěla bych jim tímto moc poděkovat
za pomoc, kterou dělají ve svém vlastním volnu bez nároku na odměnu.
Postupně se snažíme očíslovat a označit všechny sloupy s veřejným osvětlením, tak
aby ten, kdo bude hlásit závadu na veřejném osvětlení mohl současně nahlásit číslo
sloupu. Zrychlí nám to komunikaci a pomůže to všem, kdo veřejné osvětlení opravují.
V srpnu také proběhla kolaudace opravené budovy obecního úřadu. Kolaudační
rozhodnutí již máme, vše bylo v pořádku. Teď nás bude jen čekat závěrečné vyúčtování
dotací a pokud to situace s Covid-19 dovolí, tak i slavnostní otevření obecního úřadu. Stále
ještě čekáme na výsledek žádosti o dotaci na Modernizaci sběrného místa Ždírec 2020,
kde jsme sice získali dostatečné množství potřebných bodů, ale vzhledem k malé alokaci
tohoto dotačního titulu jsme pouze v zásobníku projektů a čekáme, zda nějaké peníze
zbydou. Výsledek snad budeme znát do konce tohoto roku.
V pátek 21. srpna se uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelů obce. Na jeho
programu bylo hlavně projednání výsledků Variantní studie odkanalizování a zásobování
pitnou vodou Obce Ždírec 2019 a vybrání jednotlivých variant. Ty máte uvedeny ve výpisu
usnesení dále v Našich listech. Dále bylo na programu projednání Petice občanů a
majitelů nemovitostí v obce Ždírec-Myť za přemístění Ždírecké ZOO. Po přednesení textu
Petice členem petičního výboru se rozběhla dlouhá diskuse všech přítomných
spoluobčanů. Zastupitelé nebudou Ždíreckou ZOO přemisťovat a už vůbec ne rušit, chtějí
ale našim spoluobčanům pomoci řešit jejich problémy. Nainstalovali jsme již nové
odpadkové koše, další ještě doinstalujeme, vysází se živý plot tak, aby došlo k odhlučnění
sousedních nemovitostí. Dále upravíme dopravní značení, aby bylo více výrazné a došlo
ke snížení průjezdu cizích vozidel. Nicméně všechny tyto kroky by bylo zastupitelstvo a
vedení obce ochotno udělat i bez Petice, pokud by občané se svými návrhy přišli za námi
na obecní úřad nebo na veřejné zasedání zastupitelů obce.
Závěrem bych chtěla upozornit hlavně obyvatele spodní Myti, že ve dnech 15.-16.
září proběhne uzávěra zadního železničního přejezdu. Objízdná trasa je určená přes
přední železniční přejezd nad panem Vrátníkem. Přejezd bude rozšířen a budou z něj
odstraněny zátarasy.
V pátek 2. října od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 3. října od 8.00 do 14.00 hodin
proběhnou v našich obcích volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje. Chtěla bych vás
všechny požádat o účast na těchto, pro obce, dost důležitých volbách, ve kterých se

rozhodne, jakým směrem se bude Plzeňský kraj v následujících letech ubírat. Volební
místnost bude tradičně v budově Obecního úřadu a vstup do volební místnosti bude
pouze s rouškou nebo jinou ochranou úst a nosu.
Příští veřejné jednání zastupitelstva obce proběhne v pátek 18. září v Klubu hasičů
na Smederově. Všichni jste na něj srdečně zváni.
Bc. Lenka Vrátníková, starostka obce
Upozorňujeme naše spoluobčany, že od 1. září až do odvolání vstupují v platnost
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, které mimo jiné nařizují při vstupu na
úřady mít zakrytá ústa a nos. Žádáme všechny o dodržování těchto opatření. Děkuji.

USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 21. července 2020, které se
konalo ve Ždírecké hospodě
Zastupitelstvo obce schvaluje níže uvedené návrhy usnesení :
1. Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje volbu ověřovatelů zápisu: paní Mgr. V P a pan Bc. B V.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje výsledky „Variantní studie odkanalizování a zásobování pitnou vodou
obce Ždírec 2019“.
a) odkanalizování:
- pro místní části Ždírec, Myť a Žďár zastupitelstvo obce schvaluje variantu vybudování
centrální čistírny odpadních vod a zhotovení splaškové kanalizace v několika etapách
- pro místní část Smederov zastupitelstvo obce schvaluje variantu podpory vyvážecích jímek
a domácích čistíren odpadních vod
b) zásobování pitnou vodou:
- pro místní části Ždírec a Myť zastupitelstvo obce schvaluje variantu rozšíření stávajícího
vodovodu a posílení vrtu v oblasti Rafanda
- pro místní části Žďár, Smederov a oblast části Ždírec okolo železničního mostu
zastupitelstvo obce schvaluje variantu podpory soukromých studní a vrtů.
Proti usnesení hlasoval: VV
4. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků Obce Ždírec a znění kupní smlouvy na prodej pozemků
paní VČ, nar. bytem , 301 00 Plzeň a to : - stavební parcely č. 164, zastavěná plocha a nádvoří, o
výměře 33 m2 v k.ú. Žďár u Blovic za cenu 100,- Kč za m2 bez DPH a pozemkové parcely parc. č.
165/3, zahrada, o výměře 364 m2 v k.ú. Žďár u Blovic za cenu 100,- Kč za m2 bez DPH. Celková
cena za oba pozemky je tedy 39.700,- Kč bez DPH.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-120015241/VB/03 mezi Obcí Ždírec a ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, se sídlem
Děčín, 405 02 Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou OMEXOM GA Energo, s.r.o., Na
střílně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec na pozemek parc. č. 273/1 v k.ú. Smederov, obec Ždírec.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje nákup přípojného vozidla se skříňovou nástavbou PS 12 pro potřeby
JSDHO Ždírec do celkové výše ceny 50.000,- Kč.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje IV. úpravu rozpočtu Obce Ždírec na r. 2020. Návrh změny rozpočtu je
přílohou zápisu.

Místní knihovna - kniha měsíce:
Řekni, kde ji najdu - Joy Fieldingová
Ralph Fisher strávil rok ve vězení a na svůj první večer na svobodě si
udělal velmi přesné plány: nastal čas odplaty. Nezastaví se ani před
vraždou, aby získal adresu své bývalé manželky - ženy, kterou považuje
za původkyni všech svých potíží a které přísahal pomstu. Proto zamíří
z Floridy do Ohia, kde se jeho bývalá žena skrývá. Také na Floridě se
Jamie Kelloggová probudí z příšerné noční můry o pohřbu své matky a
bilancuje svůj život: hezká, ale nijak zvlášť schopná devětatřicetiletá
žena v bezvýchodném zaměstnání, s exmanželem v Atlantě, se
ženatým milencem v nemocnici a úplně cizím chlapem v posteli. Ten cizí chlap je ale
všechno, co její bývalí muži nebyli: něžný, pozorný a se smyslem pro dobrodružství.
Přesvědčí Jamii, aby zapomněla na nudnou práci a nestarala se o to, co si pomyslí její
panovačná, příliš dokonalá sestra. A tak si spolu naplánují výlet do Ohia, kde údajně žije
se svou matkou syn toho okouzlujícího neznámého...
Řekni, kde ji najdu je román o odvaze, pravdě a síle, kterou člověk získá, jen když uvěří
sám v sebe.

Otevírací doba knihovny:
středa 15.00 – 17.00
Ždírecká hospoda
Ždírecká hospoda oznamuje všem našim občanům, že ve dnech od 07.09. do
20.09.2020 bude z důvodu čerpání řádné dovolené zavřeno. Senioři, kteří odebírají obědy
ze Ždírecké hospody a budou mít zájem, se mohou přihlásit na OÚ do čtvrtka 03.09.2020
a bude jim zařízen dovoz obědů z Erka Chocenice taktéž s příspěvkem.

Kronika vypráví ...
Dne 29.března 1925 vsadil jsem u okresní silnice v Myti se svolením obecního
zastupitelstva lípu na paměť vykoupení panských drah v parcelačním řízení v roce 1924
obcí Ždírcem-Mytí. Lípu daroval Bohumil Vrátník ze Ždírce, který si právě touto dobou staví
domek v Myti na parcel.č.146. Při sázení nápomocen mě byl Jan Řeřicha z Myti čp.11. Na
úpravě místa pod a kolem lípy s ochotou a bezplatně pomáhali všichni, které jsem požádal:
Jan Škarda Myť čp.15, Václav Stulík Myť čp.12, Václav Vágner Myť čp.10, Jan Řeřicha Myť
čp.11, Josef Boček Myť čp.25, Josef Rada Myť čp.4. Na požádání pana Boh. Háčka, mlynáře
v Podežďáře nechal nám přivézti zdarma 3 vozy země svým potahem. S potahem jezdil
Vladislav Kozák z Myti čp.9, též bezplatně. Odevzdávám tímto „pamětní lípu“ ochraně

obecenstva, hlavně obecního úřadu a prosím, by tato lípa v šetrnosti chována byla. Až
jednou lípa tato vzroste, obalí se vonným květem a včely v koruně budou bzučeti, tu si pod
ní mládež i staří, popřípadě unavený cestující, v libém chladu pohoví a odpočinou.
V dubnu téhož roku vsadil Jaroslav Kovářík ze Ždírce čp.2 lípu mezi okresní silnicí a
vjezdem do panského dvora ve Ždírci, na paměť dokončení parcelačního řízení a předání
půdy do rukou drobného lidu. Předává tímto lípu v ochranu obecenstva a obecního úřadu
ve Ždírci.
Ze zápisu kronikáře Bohumila Bočka vybrala L. Krňoulová (zveřejněno bez úprav).

Oznámení
Od 24.8. do 5.9. přijímám objednávky na brambory na uskladnění a krmné. Pytle
vždy s sebou.
Stanislav Ungr, Myť 30, tel.: 724079329

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek s.r.o. prodává v pondělí 14.9.2020 ve Ždírci u autobusové
zastávky ve 14.30 hodin a na Žďáře u autobusové zastávky ve 14.40 hodin slepičky
snáškových plemen Tetra (hnědá), Dominant (černý, modrý, žlutý, bílý a kropenatý),
Green Shell – typu Araukana a Dark Shell - typu Maranska. Stáří je 15 - 19 týdnů, cena
195,- až 229,-Kč/ks.

Uzavírka železničního přejezdu v Myti
Od 15.09 do 16.09.2020 bude uzavřen železniční přejezd č. P 1186
v Myti. Objízdná trasa je stanovena přes druhý železniční přejezd u p. Kováře.

Zprávy ze Smederova
Jako každoročně tak i letos jsme uspořádali Benátskou noc. V sobotu dopoledne
probíhaly přípravy v podobě stavění stanů u hasičského klubu a ženy zdobily okolí rybníku
lampiony a svíčkami tak, aby jsme se co nejblíže přiblížili Benátkám. Letos jsme ovšem
neuskutečnili plavbu gondolou po rybníku z důvodu, že hlavní gondoliér je nemocný a na
jeho funkci si nikdo netroufl. Večer u hasičského klubu nám zpříjemnila hudbou kapela
PLZEŇSKÝ EXPRES. Hudební noci se zúčastnilo kolem sedmdesáti lidí, takže zase jedna z
vydařených akcí. Myslím si, že domů všichni odcházeli s dobrým pocitem a skvělou
náladou. Největší vytrvalci odcházeli až nad ránem. Moc velké poděkování patří všem co
se na této akci podíleli.

Za občany Smederova - Jiří Matoušek

Zprávy SDH Ždírec
Dne 29.6. proběhla brigáda SDH Ždírec na vyčištění náhonu
a výpustě u rybníčku v ZOO, kde docházelo k opakovanému
podmáčení pozemku sousedícího těsně pod ZOO. Pročištění se
podařilo a k podmáčení již nedochází. Ve dnech 3.8. a 4.8.
proběhla instalace košů se zásobníky na psí exkrementy ve
vytipovaných lokalitách obce. Prosíme všechny občany, kteří
venčí své čtyřnohé miláčky v obci, aby tyto koše využívali a po
svých psech uklízeli. Tímto bych chtěla poděkovat členům a
členkám SDH, kteří si udělali čas a pomohli při těchto brigádách.
Za SDH Ždírec - jednatelka Dana Podzimková

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

Tak jako každý rok jsme stejně i letos
již tradičně o letních prázdninách
pořádali dětské rybářské závody,
které se konaly v sobotu 29. srpna.
Do závodů se přihlásilo 15 závodníků.
Závodilo se na rybníku Brigádník a po
krátké přestávce na občerstvení se
závodníci přesunuli na rybník Nový.
Suverénně zvítězil Šimon Kasl, který
nachytal 505 cm. Po skončení chytání
byly vyhlášeny výsledky a každý ze závodníků si odnesl krásnou věcnou cenu.

V pergole za Rybárnou bylo připraveno chutné občerstvení a věříme, že si to všichni
náramně užili.
1.místo
2.místo
3.místo
4.místo
5.místo
6.místo
7.místo
8.místo
9.místo
10.místo
11.místo
12.místo
13.místo
14.místo
15.místo

Šimon Kasl
Eliška Nekolná
Adam Nygrýn
Daniel Krňoul
Filip Vrátník
Tomáš Bláha
Veronika Škardová
Vojtěch Sunek
Miroslav Krňoul
Jakub Nygrýn
Martin Redlich
Karel Líva
Pavel Stehlík
Petr Nekolný
Toník Líva

505 bodů
381 bodů
364 bodů
335 bodů
234 bodů
208 bodů
192 bodů
188 bodů
186 bodů
167 bodů
82 bodů
75 bodů
69 bodů
46 bodů
0 bodů

Za ČRS, z.s. MO Ždírec - Miroslav Krňoul
TJ Úslavan Ždírec - rozlosování 2020 - 2021 1.TŘÍDA MUŽI
KOLO
1. kolo - P
2. kolo - P
3. kolo - P
4. kolo - P
5. kolo - P
6. kolo - P
7. kolo - J
8. kolo - J
9. kolo - J
10. kolo - J
11. kolo - J
12. kolo - J

DATUM Č.UT. ČAS
ne 13.9.
2.
16.00
ne 20.9.
3.
12.00
ne 27.9.
6.
15.00
ne 11.10.
8.
15.00
ne 18.10
9.
15.00
ne 25.10. 12.
14.30
ne 18.4.
14.
16.00
ne 25.4.
15.
12.00
ne 16.5.
18.
15.00
ne 23.5.
20.
15.00
ne 30.5.
21.
15.00
ne 6.6.
24.
14.30

DOMÁCÍ
Ždírec
Litice B
Ždírec
Ždírec
Ždírec
Hromnice
Všenice B
Litice B
Ždírec
Všenice B
Ždírec
Hromnice

HOSTÉ
Všenice B
Ždírec
Hromnice
Všenice B
Litice B
Ždírec
Ždírec
Ždírec
Hromnice
Ždírec
Litice B
Ždírec

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali paní starostce Lence Vrátníkové a slečně
Nikole Fialové za moc pěkné slavnostní přivítání občánků a za krásné dárečky.
manželé Řežábkovi ze Smederova

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ČERVENEC - SRPEN 2020
Blahopřejeme!

V měsíci červenci a srpnu se významného životního jubilea dožívají tito naši
občané:
Josef Synáč
Václav Kuták
Stanislav Ungr
Jindra Šmídová
Jaroslav Sedláček
Dagmar Kuchyňková
Jitka Hoffmannová
Josef Pekárek
Danuše Vrátníková

78 let
77 let
74 let
71 let
70 let
68 let
66 let
65 let
64 let

Rita Kriegerbecková
Anna Kohútová
Vlasta Řeřichová
Jana Kolbabová
Václav Zoch
Petr Zrno
Emilie Vrátníková
Bohuslav Vrátník

64 let
62 let
89 let
69 let
68 let
66 let
64 let
63 let

Narození:
Dne 18. 08. 2020 se narodil
rodičům Michaele a Lukášovi
Synáčovým ze Smederova syn Matyáš.
Vítáme Matyáška do života a přejeme
jen to nejlepší!

Antik a sběratelská burza
Letiště Tchořovice u Blatné

26.09.2020
prodávající od pátku
kupující od 7.00 hodin
info na tel.: 602132238, www.burzatchorovice.cz
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

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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