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měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
svazek 28 / číslo 07-08 / červenec - srpen 2021

Vážení spoluobčané,
máme za sebou jedny z nejchladnějších prázdnin za poslední roky. Hned na začátku
se naší obcí několikrát prohnaly prudké bouře, které po obci napáchaly mnoho hlavně
materiálních škod. Naše Jednotka sboru dobrovolných hasičů v průběhu necelých 3 týdnů
vyjížděla celkem k 9-ti zásahům, což se nestalo již několik let. Vyjížděli hlavně k
popadaným stromů, kdy některé zasáhly i nemovitosti, dále také naši hasiči řešili požár
pole od kombajnu a záchranu zraněné ženy v těžko přístupném terénu v lese. Při všech
zásazích bylo využito naše nové zásahové vozidlo Ford. Chtěla bych poděkovat všem
zasahujícím hasičům za jejich práci.
Kulturní život v naší obci začíná znovu pomalu ožívat. V neděli 11. července se
uskutečnila poutní slavnost na Smederově. V sobotu 17. července uspořádali rybáři z
Českého rybářského svazu Ždírec rybářské posezení s chytáním ryb pro své členy, které
bylo spojené s členskou schůzí. V sobotu 24.července se pak na Smederově konalo dětské
odpoledne s bohatým programem pro děti. V sobotu 21. srpna uspořádali hasiči na
Smederově již tradiční Benátskou noc spojenou s taneční zábavou a na hřišti TJ Úslavanu
zahrála skupina JOKER. V neděli 22. srpna pak pořádali hasiči SDH Ždírec ve Ždírecké
hasičárně ukázku bojového umění MUSADO.
Na pátek 27. srpna připravil OÚ Ždírec společně s hasiči slavnostní předání nového
hasičského dopravního automobilu naší JSDHO Ždírec. Tento dopravní automobil byl
zakoupen v loňském roce za finanční podpory Ministerstva vnitra prostřednictvím
Hasičského záchranného sboru a podpory Plzeňského kraje. Byli jsme proto rádi, že jsme
na slavnostním předávání mohli přivítat i pana Ing. Josefa Bernarda, náměstka hejtmanky
Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí, zemědělství, evropských záležitostí a
regionálního rozvoje a pana plukovníka Ing. Pavla Musila, ředitele územního odboru Plzeň
Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje. Oba pánové popřáli našim hasičům
mnoho kilometrů bez nehod a ocenili jejich práci. Na konci malé slavnosti naše nové auto
posvětil blovický farář pan Piotr Marek. Jako starostka si nepřeji nic jiného, než aby se
toto auto stalo jakýmsi impulsem a stmelovacím elementem pro další práci našich hasičů.
Sbory dobrovolných hasičů zde mají dlouholetou tradici, a právě proto vím, že si nový
automobil zasloužily. Pevně doufám, že se z každého zásahu vrátí všichni v pořádku zpět.
Závěrem bych ráda poděkovala všem, kdo pomáhal s přípravou této slavnosti. Za podporu

také děkuji Mysliveckému sdružení Ždírec, Ždírecké hospodě a firmě Jan Pondělík
Pekařství a cukrářství Dvorec, s.r.o..

V sobotu 28. srpna pak uspořádali rybáři Rybářské závody pro místní děti. Všem
organizátorům bych chtěla za tyto akce moc poděkovat. Více informací o jednotlivých
akcích se dozvíte uvnitř Našich listů.
Začátkem prázdnin do obce dorazily kompostéry, které jsme získali pomocí dotace
na Kompostéry do domácností Mikroregionu Úslava. Kompostéry se nám podařilo rozdat
všem žadatelům během 1 týdne, a tak je můžeme používat již v letošní sezoně. Chtěla
bych poděkovat našim pracovníkům obce, Nikole Fialové a paní místostarostce za
zajištění bezproblémového vydávání a Mysliveckému sdružení Ždírec za zapůjčení
prostoru na uskladnění kompostérů.
V pátek 20. srpna se konalo v Klubu hasičů na Smederově veřejné zasedání
zastupitelů obce. Na programu jednání bylo přijetí dotací od Plzeňského kraje na provoz
prodejny ve Ždírci (dotace bude 30.000,- Kč) a na pořízení nového vybavení pro JSDHO
Ždírec (dotace bude 34.000,- Kč). Dále se vybral zhotovitel oprav místních komunikací
okolo obecního úřadu a ke kostelu ve Žďáře. Více informací se dozvíte uvnitř Našich listů.
Z investičních akcí jsme dokončili místní komunikaci v obytném souboru nad paní
Šmídovou. Připravujeme opravu silnic u obecního úřadu a ke hřbitovu ve Žďáře. Již je
vyvrtán nový obecní vrt na Rafandě, probíhají čerpací zkoušky a rozbory nové vody,
abychom mohli pokročit dál s přípravou podkladů a dokumentace pro modernizaci
úpravny vody. Od začátku prázdnin měla probíhat modernizace sběrného místa u
obecního úřadu. Vše jsme na modernizaci připravili, přemístili jsme kontejnery i skladové
přístřešky, bohužel vítězná firma započala s pracemi až poslední srpnový týden. Vzhledem
k novele zákona o odpadech začínáme s přípravou nových vyhlášek, které se budou týkat
poplatků za odpady.
Závěrem bych vás všechny chtěla pozvat v neděli 5. září na pohádkovou cestu pro
děti spojenou s překvapením a diskotékou.
Bc. Lenka Vrátníková, starostka obce

USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 20. srpna 2021, které se konalo
v Klubu hasičů na Smederově.
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 M Š.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu č. 3/TDI – 2021 na zajištění inženýrské činnosti a
technického dozoru pro realizaci staveb „Oprava MK okolo obecního úřadu“ a „Oprava MK ke
kostelu ve Žďáře“ za nabídkovou cenu 15.000,- Kč bez DPH s panem Ing. T H, P 1307/19, 32600 P.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku na „Opravu MK okolo obecního úřadu“ za nabídkovou
cenu 129.080,0- Kč bez DPH s firmou EUROVIA Silba, a.s., Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku na „Opravu MK ke kostelu ve Žďáře“ za nabídkovou
cenu 219.386,- Kč bez DPH s firmou EUROVIA Silba, a.s., Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků Obce Ždírec a znění kupní smlouvy na prodej pozemků
paní J Š, nar. , bytem S 63, 323 00 Plzeň a to : - stavební parcely č. 147, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 36 m2 v k.ú. Žďár u Blovic za cenu 100,- Kč za m2 bez DPH a pozemkové parcely parc. č.
165/4, zahrada, o výměře 426 m2 v k.ú. Žďár u Blovic za cenu 100,- Kč za m2 bez DPH. Celková
cena za oba pozemky je tedy 46.200,- Kč bez DPH.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje Memorandum o spolupráci V1 se společností AZS RECYKLACE
ODPADU s.r.o., Koterovská 2208/158, 326 00 Plzeň, které se týká možnosti ukládky stavebních a
demoličních odpadů pro občany obce se slevou 20%.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí příspěvku na provoz prodejny číslo
1/2021 se Západočeským konzumním družstvem Plzeň, Poděbradova 1389/31, 301 00 Plzeň, IČO:
00031976, DIČ: CZ00031976 a poskytnutí příspěvku na provoz prodejny v obci Ždírec ve výši
34.000,- Kč.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí účelové dotace od Plzeňského kraje na akci „Dotace na provoz
prodejny v obci Ždírec 2021“ z dotačního titulu „Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského
kraje 2021“ ve výši 30.000,- Kč, schválené Zastupitelstvem Plzeňského kraje svým usnesením č.
263/21 ze dne 14.6.2021 a schvaluje uzavření smlouvy na tuto dotaci.
10. Zastupitelstvo Plzeňského kraje chválilo na svém zasedání dne 14.6.2021, číslo usnesení 257/21,
poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2021 Příspěvek na vybavení a opravy
neinvestiční povahy“. Zastupitelstvo Obce Ždírec schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu
Plzeňského kraje do rozpočtu obce Ždírec ve výši 34.000,- Kč a schvaluje uzavření smlouvy na tuto
dotaci.
11. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru 20.000,- Kč z rozpočtu Obce Ždírec
pomocí účtů zřízených Sdružením místních samospráv ČR a to pro obec Hodonín, místní část Pánov
a pro obec Kryry, místní část Stebno, a schvaluje uzavření Darovací smlouvy na celkovou částku
70.000,- Kč, kde 20.000,- Kč daruje Obec Ždírec a 50.000,- Kč Obec Ždírec přijala darem pro
postižené obce od SDH Ždírec .
12. Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví od 1.9.2021
novou výši měsíčních odměn neuvolněným zastupitelům v následující výši:
a) odměna za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 8.000,- Kč
13. Zastupitelstvo obce schvaluje IV. úpravu rozpočtu Obce Ždírec na r. 2021. Návrh změny rozpočtu
je přílohou zápisu.
14. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. 03412011 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí České republiky se Státním fondem životního prostředí České republiky
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 na akci „Hydrogeologický průzkumný vrt HV-2 pro obec Ždírec“
a schvaluje přijetí dotace na tuto akci ve výši 256.158,- Kč do svého rozpočtu.

Oznámení
Od 06.09. do 18.09.2021 přijímám objednávky na brambory na uskladnění. Pytle
vždy s sebou.
Stanislav Ungr, Myť 30, tel.: 724079329

Zprávy ze Smederova
Dne 21.8.2021 uspořádali hasiči SDH
Smederov za pomoci členek hasičského
klubu další ročník Benátské noci. Přípravy
na akci začaly už ráno stavěním stanů a
výzdobou rybníčku na návsi. Samotnou nocí
nás provázelo hudební uskupení PLZEŇSKÝ
EXPRES. Lidé se začali scházet již v 19.00
hodin i když akce začínala úderem 20.00. To
se promítlo i na účasti, kdy se sešlo 76 lidí.
Navštívili nás i kamarádi ze Ždírce a ze
Žďáru. Myslím si, že se všem líbilo a příští rok se opět těšíme. Chtěl bych poděkovat všem
co akci připravovali, bez nich by to nešlo.
Starosta SDH Smederov – Jiří Matoušek

Uzavření sběrného místa
Upozorňujeme všechny občany, že sběrné místo je stále uzavřeno. Udržujte všichni
čistotu v okolí kontejnerů umístěných u autobusové zastávky. Po dobu modernizace
sběrného místa nepřijímáme kovový odpad a elektro.

ZO ČSCH Nezvěstice
Základní organizace Českého svazu chovatelů Nezvěstice pořádá ve spolupráci se
Svazem ovcí a koz Praha aukci plemenných kozlů a koz plemene bílého, hnědého,
burského a anglonubijského. Aukce se koná v úterý 7. září od 9.30 hodin v areálu
chovatelů. Zajištěno občerstvení. Srdečně zveme všechny zájemce o chovatelství.

Antik a sběratelská burza Tchořovice
Burza se uskuteční 26.6., 28.8., 25.9., 30.10. a 27.11.2021 vždy od 7.00 hodin na
letišti Tchořovice u Blatné. Info na tel.: 602 132 238 a na www.BURZATCHOROVICE.CZ.

Pajasan žláznatý
Byla jsem požádána paní Průchovou z obce Smederov, abych informovala občany
naší obce o problematice velkého rozšíření stromu zvaného pajasan žláznatý (původem z
Asie). Tento invazivní strom představuje při svém rozšíření výmladků velké nebezpečí pro
ostatní dřeviny, které za nějaký čas zcela vytlačí. Při kontaktu s kůží také může působit na
citlivější pokožce záněty. Jeho pyl je alergenní. Tuto dřevinu však nelze vyhubit kácením.
(zdroj: http://invaznirostliny.ibot.cas.cz/druhy/pajasan-zlaznaty/) Paní Průchová ze své
zkušenosti doporučuje použití chemického herbicidu Garlon či Kaput, který se aplikuje
přímo na řezné rány na kmeni či na pařezy. Tímto nanášením se dostane do dalších částí
rostliny a účinně ji zahubí. Všímejme si, zda se v blízkosti našich obydlí nenachází tyto
rostliny a pokud ano, pokusme se je zlikvidovat dříve než nám vyhubí naše původní
stromy, např. habry nebo duby.
Mgr. Petra Řežábková, místostarostka

Charitativní kalendář
Ždírec ženy při příležitosti předání dopravního automobilu představily svůj
charitativní kalendář na rok 2022, který vznikl na podporu těžce nemocné Sofinky
Větrovcové z Blovic (příběh o Sofince a její rodině naleznete na
https://www.dobryskutek.cz/klient/sofie-vetrovcova). V minulosti již proběhlo sbírek
několik, avšak finanční prostředky potřebuje rodina stále. Tento kalendář je možné
zakoupit za částku 250 Kč na Obecním
úřadě ve Ždírci, nebo u členek SDH Ždírec.
Vybraná částka bude použita na
zdravotnický materiál, kterého malá
Sofinka potřebuje opravdu mnoho. Tímto
bych chtěla velmi poděkovat za nádherné
fotografie Lence Holubové, za perfektní
make-up Renatě Marečkové, za grafické
zpracování a tisk Janu Zachariášovi Atelijeur Půda a ostatním sponzorům, kteří
se podíleli na vzniku tohoto kalendáře. Velký dík patří všem členkám, které našly odvahu
se zvěčnit, jmenovitě Tereze Balajkové, Kateřině Kovářové, Kateřině Maxové, Daně
Podzimkové, Petře Řežábkové, Tereze Ungrové a Natálii Žáčkové. Bez nich by toto dílo
nikdy nevzniklo. Na závěr děkuji všem, kterým není osud Sofinky lhostejný a rozhodnou
se ji finančně podpořit.
Za SDH Ždírec ženy - Mgr. Petra Řežábková

Zprávy SDH Ždírec
Dne 22.8.2021. uspořádal
SDH Ždírec v hasičské zbrojnici
ukázku bezpečného chování a
sebeobrany s použitím účinného
bojového systému MUSADO.
Velmi
zajímavou
ukázku
doplněnou o cenné rady, jak se
bránit
útočníkovi
předvedli
členové 4. policejního klubu M-US-A-D-O Plzeň poručík Ing. Lukáš
Malátek a četař Martin Policar.
Tímto bychom jim chtěli moc
poděkovat. Jediné, co nás zamrzelo, byla velmi nízká účast občanů. Další akce, která
proběhla v hasičské zbrojnici ve Ždírci dne 27.8.2021, se týkala slavnostního předání
nového hasičského dopravního automobilu Ford Transit, který naší jednotce předala paní
starostka Bc. Lenka Vrátníková. Slavnostní předání se vydařilo! Náš nový stájový kůň
nejprve zařehtal, následně byl vyveden ze stáje a oficiálně představen veřejnosti. Ten pak
posvětil pan farář Piotr Marek. Vůz byl pořízen za podpory Ministerstva vnitra
prostřednictvím Hasičského záchranného sboru, za finanční podpory Plzeňského kraje a
nemalé částky z obecního rozpočtu. Tímto bychom chtěli ještě jednou moc poděkovat
zástupcům obce za podporu naší jednotky. Velmi si toho vážíme a věříme, že nám všem
bude vůz sloužit mnoho let. Na závěr bychom chtěli poděkovat obecním pracovníkům,
všem členům SDH Ždírec a sponzorům, kteří se podíleli na organizaci a zajištění
občerstvení.
Dne 4.9.2021 se družstvo SDH Ždírec ženy s doprovodem členů SDH Ždírec muži zúčastní
závodů o Pohár starosty OSH Plzeň - jih v klasické soutěži 2021. Tato akce proběhne v
Dobřanech v kynologickém areálu od 9:00. Přijďte nás podpořit!
Za SDH Ždírec - jednatelka Dana Podzimková

Poděkování
Chtěla bych poděkovat obecnímu úřadu za investici do kompostérů, o které jsme
jako občané Ždírce mohli zdarma zažádat. Kompostéry jsou kvalitní a objemné. Jsem moc
ráda, že se v naší obci podporuje ekologická likvidace biologického odpadu i touto
formou.
Mgr. Petra Řežábková, místostarostka

TJ Úslavan Ždírec - rozlosování 2021 - 2022 1.TŘÍDA MUŽI
datum
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čas

domácí

hosté

NE 22.8.2021

1. kolo - P

300.

15.00

Ždírec

Hromnice

NE 4.9. 2021

2. kolo - P

301.

16.00

Všenice B

Ždírec

NE 26.9.2021

4. kolo - P

303.

15.00

Ždírec

Všenice B

SO 2.10.2021

5. kolo - P

304.

15.30

Hromnice

Ždírec

NE 10.10.2021

7. kolo - P

306.

15.00

Ždírec

Hromnice

NE 17.10.2021

8. kolo - P

307.

16.00

Všenice B

Ždírec

NE 3.4.2022

10. kolo - J

309.

15.00

Ždírec

Všenice B

NE 10.4.2022

11. kolo - J

310.

14.30

Hromnice

Ždírec

NE 24.4.2022

13. kolo - J

312.

15.00

Ždírec

Hromnice

NE 15.5.2022

14. kolo - J

313.

16.00

Všenice B

Ždírec

NE 29.5.2022

16. kolo - J

315.

15.00

Ždírec

Všenice B

NE 5.6.2022

17. kolo - J

316.

14.30

Hromnice

Ždírec

Léto uteklo jako voda, a opět se po dlouhé přestávce přihlásila o slovo Národní
házená. I letošní rok je ve znamení pandemie viru Covid 19, ale i přes pandemii se
podzimní část soutěžního ročníku 2021/2022 rozběhla a budeme všichni doufat, že se
podzimní část dohraje. Los nám určil jako prvního soupeře hráče z Hromnic. K utkání jsme
nastoupili 22. 8. 2021 od 15:00 h. na domácím hřišti. Celé utkání mělo vyrovnaný průběh.
Na začátku utkání se sice tým Hromnic dostal do dvougólového vedení, které jsme, ale
velice rychle dotáhli a dostali jsme se do dvougólového vedení, který jsme si do konce
prvního poločasu drželi. První poločas jsme vyhráli 13:11. Od druhého poločasu začalo
mírně pršet. Do druhé půlky druhého poločasu jsme si před soupeřem drželi dvougólový
náskok. Tým Hromnic v posledních 10ti minutách utkání náš náskok stáhl. Když už jsme si
všichni mysleli, že si výhru o jednu branku pohlídáme, přišel trest po konci utkání, který
tým Hromnic proměnil a výsledek tak skončil nerozhodně 22:22.
Za TJ Úslavan Ždírec - Lukáš Láska

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek s.r.o. prodává v pátek 24.9.2021 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 16 - 20 týdnů, cena
185,- až 239,-Kč/ks.

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 28. srpna. Do závodů se přihlásilo 9
závodníků, což je zatím nejméně za poslední roky. Závodilo se na rybníku Brigádník.
Počasí nám vyšlo perfektně, protože pršet začalo těsně po ukončení chytání, ale to jsme
již všichni byli pod pergolou, kde proběhlo vyhlášení výsledků a předání krásných cen.
Letos poprvé v historii našich závodů zvítězila dívka, a to Adélka Vrátníková s počtem 299
bodů. Za zmínku stojí také druhé místo, kde se sešli bratři Nygrýnové s naprosto shodným
počtem 150 bodů. Hlavní rozhodčí nakonec přihlédl k velikosti ulovených ryb a druhé
místo tedy obsadil mladší Adam a třetí místo starší Jakub. Pro dospělé bylo rovněž
připraveno chutné občerstvení a věříme, že si to všichni náramně užili.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Adéla Vrátníková 299 bodů
Adam Nygrýn
150 bodů
Jakub Nygrýn
150 bodů
Petr Nekolný
101 bodů
Tomáš Bláha
56 bodů
Vojtěch Sunek
51 bodů
Daniel Krňoul
50 bodů
Šimon Kasl
30 bodů
Ella Řežábková 0 bodů

Za ČRS,z.s. MO Ždírec - Miroslav Krňoul

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ČERVENEC - SRPEN 2021
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
Rita Kriegerbecková

79 let
78 let
75 let
72 let
71 let
69 let
67 let
66 let
65 let
65 let

Anna Kohútová
Eva Lepičová
Vlasta Řeřichová
Jana Kolbabová
Václav Zoch
Petr Zrno
Marie Tolarová
Emilie Vrátníková
Bohuslav Vrátník

63 let
60 let
90 let
70 let
69 let
67 let
66 let
65 let
64 let

Dne 03. 07. 2021 se narodil
rodičům Janě a Dominikovi
Petříkovým ze Ždírce syn Petr.
Vítáme Petříka do života a
přejeme jen to nejlepší!

Dne 16.07. 2021 zemřel
ve věku dožitých 68 let
pan Karel BAROCH
z Myti.
Čest jeho památce!

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Dne 01.07.2021 zemřel
ve věku dožitých 72 let
pan Vladimír KULE
ze Ždírce.
Čest jeho památce!

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.: 728 545 722, 724 134 458
E-mail: podatelna@obec-zdirec.cz (obec - úřední záležitosti), info@obec-zdirec.cz (starostka)
Redakční rada: Bc. Lenka Vrátníková, Mgr. Petra Řežábková, Bc. Nikola Fialová
Redakční rada nezodpovídá za kvalitu a obsah příspěvků. Registrace pod číslem MK ČR E 12352

