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měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
svazek 27 / číslo 01 / leden 2019

Vážení spoluobčané,
celý leden si s námi počasí pohrávalo. Paní zima vždy vyzkoušela naši připravenost.
Jeden den nasněžilo a druhý den nebylo po sněhu ani památky. S údržbou komunikací v
obci nám pomáhá pan Ladislav Synáč ze Žďáru, kterému bych chtěla tímto poděkovat za
jeho práci.
V měsíci lednu se neuskutečnila žádná kulturní akce pro veřejnost. Sešel se ale
nově zřízený kulturní výbor. Pod vedením předsedy Jana Maxy začali členové
jednotlivých složek, které v obci působí, připravovat seznam všech kulturních akcí na rok
2019.
Poslední veřejné zasedání zastupitelů obce se konalo ve Ždírecké hospodě v pátek
18. 1. 2019. Hlavním bodem jednání byl výběr a schválení zhotovitele odvětrání kuchyně
ve Ždírecké hospodě. Po zhodnocení všech došlých nabídek byla vybrána firma Stanislav
Kiss, Přeštice s cenovou nabídkou 83.074,- Kč bez DPH. V dnešních dnech se již
připravuje namontování odvětrání kuchyně, aby se co nejdříve snížilo množství páry v
kuchyni. Dále jsme projednali přijetí daru – pozemku – od paní Gabriely van Ruiten
Hajnové ze Smederova. Jedná se o pozemek pod domkem bývalé váhy na návsi ve
Smederově. Po zapsání převodu pozemku na Katastru nemovitostí oslovíme Státní
statek Jeneč v likvidaci s možností odkupu pozemku, který s váhou přímo sousedí a
budovy samotné váhy. Tuto nemovitost by poté smederovští hasiči opravili a začali by ji
využívat jako krytou autobusovou zastávku. Výpis celého usnesení z veřejného jednání
najdete pak uvnitř Našich listů.
Přestože se v lednu nekonaly žádné kulturní akce, tak na Obecním úřadu bylo
rušno. Začaly se vybírat poplatky za odpady, psy a vodné. Zpracovala se roční účetní
závěrka a veškerá hlášení, která se týkají nakládání s odpady a vodou. Vzhledem k
vypsaným dotačním titulům od Plzeňského kraje jsme podali 2 žádosti o dotace, a to z
Programu stabilizace a obnovy venkova o dotaci na Stavební úpravy budovy obecního
úřadu ve Ždírci, kde žádáme o celkem 500.000,- Kč. V nejbližších dnech bude vypsáno
výběrové řízení na zhotovitele těchto stavebních úprav. Druhou žádost o dotaci jsme
podali do programu Variantní studie odkanalizování a zásobování pitnou vodou, kde
žádáme o příspěvek 40.000,- Kč. Tato studie by měla všem ukázat jednotlivé varianty
odkanalizování a řešení nedostatku pitné vody jednotlivých částí obce Ždírec i s jejich

finanční náročností. Určitě bude dobrým podkladem pro budoucí rozhodování, jak tuto
situaci vyřešit ku prospěchu všech.
Domluvili jsme se na doplnění značení, které se týká Ždírecké ZOO. Umístíme další
větší směrovky, které návštěvníky jedoucí autem, navedou na parkoviště před
hospodou. Uleví se tím obyvatelům nemovitostí, které jsou při cestě do ZOO.
Veřejné jednání zastupitelstva obce v měsíci únoru nebude svoláno. Další veřejné
jednání se uskuteční až v březnu a o jeho přesném termínu vás budeme včas
informovat.
Bc. Lenka Vrátníková, starostka obce

USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 18. ledna 2019, 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. VP a pan Bc. BV.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odvětrání kuchyně Ždírecké hospody a schvaluje
zhotovitele odvětrání firmu SK, za celkovou částku 83.074,- Kč bez DPH.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecních pozemků na rok 2019 majiteli nemovitosti
v katastrálním území Žďár u Blovic, obec Ždírec:
a) St. p. 34
výměra 137 m2
b) poz. p. 142/6 - ostatní plocha

výměra 276 m2

Stanovení výše nájemného za pronájem pozemků na r. 2019 ve výši 8,- Kč/m2 za pozemky,
které nejsou ohrožené povodněmi a 6,- Kč/m2 za pozemky, které jsou ohroženy povodněmi
v k.ú. Žďár u Blovic, obec Ždírec. Nemovitosti ohrožené povodněmi jsou specifikované
v Povodňovém plánu Obce Ždírec.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje „Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn za 2018“.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru a znění Darovací smlouvy, uzavřené s paní GVRH,
jako „dárce“ a Obcí Ždírec, Ždírec 34, 336 01 Blovice, IČO: 00257478, jako „obdarovaná“ na
darování pozemku – stavební parcely č. 64 o výměře 9 m2 – zastavěná plocha a nádvoří v
k.ú. Smederov, obec Ždírec.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje I. úpravu rozpočtu Obce Ždírec na r. 2019. Návrh změny
rozpočtu je přílohou zápisu.

Průzkum spokojenosti a potřeb občanů
Vážení občané,
rádi bychom Vám připomněli, že je stále ještě možnost vyplnit a odevzdat dotazník
týkající se kvality žití v našich obcích. O dotazníku jsme informovali v minulém čísle
Našich listů. Vyplněný papírový dotazník je možné odevzdat na OÚ, v prodejně COOP
Ždírec či ve Ždírecké hospodě do 28. 02. 2019. Další možností je vyplnění elektronického
dotazníku, který naleznete na našich webových stránkách. S výsledky průzkumu Vás
seznámíme během března letošního roku.
Vážíme si a děkujeme za Váš čas a ochotu se podělit o Váš názor.
Mgr. Petra Řežábková, místostarostka obce

Zprávy Českého svazu žen
Leden nás konečně přesvědčil, že se jedná opravdu o zimní měsíc. Sice sněhu ještě
padalo poskrovnu, ale teploty už klesaly pod bod mrazu. Ačkoliv to navenek vypadalo
jako období klidu, ženy přesto nezahálely a od prvního týdne už zase aktivně pracovaly v
kroužku dovedných rukou.
Čas utíká stále rychleji a zanedlouho tu už zase bude oslava MDŽ (9.března 2019) a
pak další díl Kreativního odpoledne pro děti (13.dubna 2019). A k tomu je zapotřebí
připravit řadu věcí a úkolů, aby tyto akce proběhly bez závad. Upřesnění uvedeme v
příštím vydání Našich listů.
Za ČSŽ - M. Kolevová
TJ Úslavan Ždírec
TJ Úslavan Ždírec zve své členy na Výroční valnou hromadu, která se koná v sobotu
09. 02. 2019 v 18.00 hodin ve Ždírecké hospodě. Na programu bude volba předsedy a
členů výboru.
_________________________________________________________________
Obyvatelé - statistika roku 2018
Přihlášení
Odhlášení
Narození
Úmrtí

10 osob
13 osob
3 občánků
10 osob

(z toho 2 muži a 8 žen)
(z toho 6 mužů a 7 žen)
(z toho 1 chlapec a 2 dívky)
(z toho 6 mužů a 4 ženy)

Počet obyvatel v jednotlivých částech k 31. 12. 2018
Ždírec
Myť
Žďár
Smederov

147 osob
136 osob
81 osob
80 osob

(muži 74, ženy 73)
(muži 69, ženy 67)
(muži 41, ženy 40)
(muži 38, ženy 42)

K 31. 12. 2018 měla obec 444 obyvatel, z toho 222 mužů a 222 žen.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
92 let
78 let
73 let
70 let
70 let
70 let
70 let
69 let
67 let
67 let
64 let
61 let
61 let

LEDEN 2019
Jarmila
Jana
Jiří
Vladimír
Josef
František
Věra
Marie
Vladimír
Miroslav
Ladislav
Karel
Bohuslav

UHROVÁ
HRABAČKOVÁ
MICHÁLEK
KULE
BÁRTA
LÁVIČKA
VRÁTNÍKOVÁ
GUŘANOVÁ
SOKOLÍK
ŠKARDA
VRÁTNÍK
BRADÁČ
SILOVSKÝ

Myť
Ždírec
Ždírec
Ždírec
Smederov
Žďár
Žďár
Myť
Smederov
Smederov
Myť
Myť
Myť

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

34
6
35
55
46
24
21
59
5
27
2
61
28

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

8.2. – 17.00 – MO ČRS Ždírec – Výdej povolenek
9.2. – 18.00 – TJ Úslavan Ždírec – Výroční valná hromada
16.2. – 20.00 – SDH Ždírec – Hasičský bál
17.2. – 14.00 – OU Ždírec, ČSŽ Ždírec – Dětský maškarní bál
23.2. – 10.00 – Vepřové hody
9.3. – 14.00 – ČSŽ Ždírec – Oslava MDŽ

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Blovice - Hradiště 1
Výstavy: Muzeum otevřeno: úterý-pátek 9-15
hod.
do 28.2. – ZLATÁ ÉRA PRVNÍ REPUBLIKY
do 26.3. - Loutková laboratoř I. - Výstava prací
studentů Gymnázia Blovice, které vznikly ve
spolupráci s Muzeem loutek Plzeň
Stálé expozice: Jak si kdo ustele; Stará škola aneb
škamna, kalamář a rákoska; Z tvorby Milana
Knížáka
Lidový dům Blovice
15.2. - Ples Unie rodičů
28.2. – Taneční podvečer Václav Žákovec, Anička
Volínová
9.3. – Čiperkové – Akce pro děti

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Nepomuk
12.2. – 17.30 – Centrum Fénix – Přednáška
s promítáním – Velhartice a Nemilkov
15.2. – 20.00 – Hotel U Zeleného stromu –
Sportovní ples, hraje skupina Melodion
20.2. – 17.00 – Mateřské centrum Beruška –
Přednáška Kváskové pečení
23.2. – Sokolovna – Zábava TJ Slavoj Dvorec
Spálené Poříčí
8.2. – 20.00 – Sokolovna – 2. Sousedský ples,
hraje skupina The Shower
23.2. – 18.00 – Běh na Kokšín – zimní večírek

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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