Naše listy
měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
svazek 27 / číslo 03 / březen 2019

Vážení spoluobčané,
březen byl značně větrný. Na jeho začátku se přes celé území několikrát přehnala
silná vichřice, která za sebou zanechala spoustu škod v podobě polámaných stromů a
poškozených střech. Na konci měsíce se už snažilo jaro převzít vládu nad počasím a
teploty se již někdy šplhaly k 20 °C. Měsíc březen začal ve znamení oslav Mezinárodního
dne žen. Oslava proběhla nejprve ve Ždírecké hospodě, kdy si členky ČSŽ pro ženy
připravily soutěže, bohatou tombolu, občerstvení a každá žena odcházela s květinou a
dárkem. Večer pak slavily ženy na Smederově. I tady byl připraven program s vynikajícím
harmonikářem Filipem Michálkem, promítáním reportáže z cest pana Kouteckého,
tombolou pro muže a dárky pro ženy. Všem, kdo se na přípravách jednotlivých akcí
podílel, bych ráda moc poděkovala. V březnu se uskutečnily také výroční členské schůze
nejprve MS Ždírec a o týden později i MO ČRS Ždírec. Členové obou spolků zhodnotili
svoji činnost v loňském roce a připravili plán činností na rok letošní. Chtěla bych jim
touto cestou poděkovat za to, co ve svém volném čase dělají pro nás pro všechny.
Poslední veřejné zasedání zastupitelů obce se konalo v pátek 15. 3. 2019 v Klubu
hasičů na Smederově. Na programu jednání bylo hlavně schvalování podání žádostí o
dotace na Plzeňský kraj. Schválili jsme žádost o dotaci na Plzeňský kraj na měřič
rychlosti, který bychom chtěli umístit na Smederově na příjezdu od Blovic. Tato žádost
již byla podána a čekáme, zda nám ji poskytovatel schválí. Odsouhlasili a podali jsme
také žádost o dotaci na nové vybavení JSDHO Ždírec. Ve spolupráci se členy zásahové
jednotky jsme vybrali potřebné vybavení v celkové hodnotě cca 80.000,- Kč.
Připravujeme také žádost na dotaci na výměnu zdroje tepla a elektrických rozvodů v
budově OÚ, která bude podána v nejbližších dnech. Projednáváme pořízení nového
bezdrátového rozhlasu, který bychom financovali z vlastních zdrojů. Oslovujeme zatím
jednotlivé firmy, které rozhlasy dodávají, aby nám navrhly nejvhodnější řešení pro
ozvučení všech částí naší obce, a pak jejich nabídky porovnáme. Chtěli bychom také z
vlastních zdrojů pořídit nové vybavení na hřiště u hasičárny na Smederově. Na základě
podnětů z dotazníkového šetření chceme také vybrat workoutové prvky pro mládež,
které bychom umístili k dětskému hřišti ve Ždírci.

Další veřejné zasedání zastupitelů obce Ždírec se uskuteční
v pátek 12. dubna 2019 od 19.30 ve Ždírecké hospodě.

Tyto prvky jsou prvotně určeny pro náctileté, tak aby si mohli zasportovat venku v
přírodě. Nebudou tak používat dětské prvky, na které jsou většinou již velcí a těžcí. V
březnu jsme také zpracovávali odevzdané dotazníky. S jejich pomocí byl dokončen
Strategický plán rozvoje obce, který již někteří poskytovatelé dotací po obci vyžadují.
Konečná verze tohoto dokumentu bude schvalována na veřejném zasedání zastupitelů
obce v dubnu. Připravili jsme též Plán rozvoje sportu v obci, jehož zpracování nám
ukládá zákon. Tento plán bude rovněž schvalován na dubnovém zasedání zastupitelů
obce. S výsledky dotazníkového šetření bychom vás všechny rádi seznámili na přelomu
měsíce dubna a května. O přesném termínu budete včas informováni.
Na Obecním úřadě proběhla v březnu též kontrola hospodaření obce za rok 2018,
kterou provedly tradičně pracovnice Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru dozoru a
kontroly. Při kontrole nebyly zjištěny žádné závady. Chtěla bych poděkovat bývalému
panu starostovi Bc. Bohuslavu Vrátníkovi i nové pracovnici úřadu slečně Nikole Fialové
za jejich bezchybnou práci. Bez jejich pomoci by kontrola takto dobře nedopadla.
Po poradě s panem Pavlem Vrátníkem ze Žďáru se nám podařilo zabránit šíření
zápachu z odpadů na sále ve Ždírecké hospodě. Chtěla bych tímto panu Vrátníkovi moc
poděkovat za radu i za pomoc při opravách odpadů. Při těchto opravách se ukázalo, že
problém by mohl být většího rozsahu, proto je objednána firma, která všechny odpady
ve Ždírecké hospodě zkontroluje. Pevně doufám, že se nám podaří odstranit i zápach,
který se šíří do bytů nad hospodou.
Nejbližší veřejné jednání zastupitelstva obce proběhne v pátek 12. dubna ve
Ždírecké hospodě. Všichni jste na něj srdečně zváni.
Bc. Lenka Vrátníková, starostka obce

Sběr nebezpečných odpadů
Obec Ždírec ve spolupráci se společností Západočeské komunální služby a.s.
pořádají sběr nebezpečných odpadů. Tato akce se uskuteční v úterý 9. dubna a ve
středu 10. dubna od 8:00 do 15:00 hod. Občané a ostatní poplatníci obce mohou
nebezpečný odpad předat ve stanovenou dobu na sběrný dvůr.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Plánované přerušení dodávky elektřiny v části obce Žďár proběhne 16. 04. 2019
od 7.30 do 17.00. hodin.

USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 15. března 2019, které se
konalo v Klubovně SDH Smederov
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 Bc. BV a pan PS.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků
v rámci projektu „Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2019“
na projekt obce „Instalace informativního měřiče rychlosti na silnici III/11743 v Obci
Ždírec, část Smederov“ a schvaluje tento projekt včetně spoluúčasti obce ve výši 30 %
z celkových nákladů projektu.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje znění smlouvy a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0014058/1/VB mezi
ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, se sídlem Děčín, 405 02 Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8 a Obcí Ždírec, Ždírec 34, IČ: 00257478, DIČ: CZ00257478,
336 01 Blovice na zařízení distribuční soustavy – zemní kabel NN a 1x kabelový pilíř
plastový na dotčené nemovitosti obce, pozemku parcelní č. 300/44 a 196/4 v k.ú.
Ždírec u Blovic, obec Ždírec.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku Obce Ždírec a znění kupní smlouvy na
prodej pozemku:
- pozemkové parcely parc. č. 196/10 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 44 m2,
v k.ú. Ždírec u Blovic VM, a MM, za cenu 40,- Kč za m2 s DPH.
6. Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost, kterou podal pan LV, o poskytnutí
dotace na sportovní účel tzn. Příspěvek na úhradu startovného motocyklových závodů.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace a znění smlouvy o poskytnutí účelové
dotace na zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje v roce 2019 pro Plzeňský
kraj se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň ve výši 25.685,- Kč.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy a znění Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace Obcí Ždírec, Ždírec 34, 336 01 Blovice, jako poskytovatel, firmě
Storgé, z.s., Lučiště 17, 335 61 Spálené Poříčí, jako příjemce, ve výši 5.000,- Kč na
financování rozšíření kapacity ustájení psů Víceúčelového zařízení Borovno – útulek
pro psy.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje II. úpravu rozpočtu Obce Ždírec na r. 2019. Návrh
změny rozpočtu je přílohou zápisu.

Zprávy Českého svazu žen Ždírec
Koncem března už sice nastalo astronomické jaro, nicméně počasí v průběhu
měsíce bylo opět jako na houpačce. Teploty pod bodem mrazu se už vyskytovaly
sporadicky, některé dny se rtuť teploměru vyšplhala až ke dvaceti stupňům.
Podstatné bylo, že plánovaná oslava MDŽ dne 9. 3. 2019 proběhla za příjemného
počasí, což jistě přispělo i k rekordní návštěvnosti této akce v celé její dosavadní historii.
Počet žen, které se přišly pobavit a trochu si odpočinout od každodenního kolotoče, se
vyhoupl přes padesátku! I na to však byly členky ČSŽ připraveny. Pro zúčastněné ženy
bylo připraveno chutné občerstvení jak z místní kuchyně, tak i řada zákusků a moučníků
přímo od našich členek. O zábavu se postaraly zástupkyně jednotlivých obcí, když se
utkaly ve vědomostní soutěži z prostředí našeho okolí. Z napínavého souboje vyšly
vítězně zástupkyně Smederova a s minimálním rozdílem v počtu bodů se umístily ženy
ze Ždírce/Myti a Žďáru. Odměny byly velmi nečekané, o to více zábavné. Ani letos
nechyběla bohatá tombola, lístky byly rozebrány do posledního a jednotlivé výhry byly
rovněž "zajímavé". Na závěr celého odpoledne dostala každá žena krásnou kytičku s
přízdobou a k tomu ještě malou pozornost s velikonoční a jarní tématikou. Oslava se
tedy vydařila na výbornou, všechny ženy odcházely domů s úsměvem a my už zase
přemýšlíme, jak pro příští rok udržet úroveň vysoko nastavené laťky z letošního roku.
V příštím měsíci nás čekají další akce, tou první bude Kreativní odpoledne pro děti,
které se bude konat v sobotu dne 13. 4. 2019 od 14.00 hod. ve Ždírecké hospodě. Pak
bude v posledním týdnu následovat návštěva divadelního představení v plzeňském
divadle Pluto a poslední den v měsíci opět ovládne Filipojakubská noc a s ní spojený
velký slet čarodějnic v parčíku u myťské lávky.
Těšíme se na další setkání s vámi na některé z výše uvedených akcí - vaše ženy.

Za ČSŽ - M. Kolevová

Zprávy Českého rybářského svazu Ždírec
V měsíci březnu jsme netradičně provedli výlovy
všech našich rybníků pod Smederovem. Důvod byl ten,
že rybník Huťský zůstal přes zimu vypuštěn, aby tzv.
vymrzl a abychom provedli úklid popadaných stromů.
Kapříci z Nového byli nasazeni do nově napuštěného
Huťáku a ti z Brigádníku a Ferdíku putovali do
svazových vod. Ryby byly po zimě v dobré kondici a
snad to vypadá, že vydra letos škodila o trochu méně.
V sobotu 23. března se konala výroční členská
schůze ve Ždírecké hospodě. Účast členů byla vynikající.
Předseda Jiří Tolar seznámil členskou základnu s novými
nápady a názory nového předsedy Českého rybářského
svazu, pana PhDr. Mgr. Karla Macha, MSc., MBA, který
chce prosazovat „návrat ke kořenům“. Tak uvidíme, co
nás v budoucnu čeká. Určitě stojí za zmínku, že nás
navštívil velice vzácný host, a to pan Ing. Jan Štípek. Pan
Štípek pracoval dlouhá léta jako jednatel Českého rybářského svazu v Praze a nyní
pracuje jako nově zvolený předseda Západočeského územního svazu v Plzni. V naší
diskusi si vzal slovo a velice věcně promluvil k daným tématům. Jeho nečekaná návštěva
nás velice potěšila, zejména proto, že mu stojí za to vážit cestu do jedné z nejmenších
organizací. Celou schůzi zakončilo promítání videa, které již tradičně natočil pan Ivan
Koutecký.
Do nové sezóny Petrův Zdar!

Za ČRS z.s. MO Ždírec - Miroslav Krňoul

Domácí kompostéry
Mikroregion Úslava bohužel neuspěl ve výzvě Operačního programu životního
prostředí na pořízení domácích kompostérů. Příští výzva je plánována na duben 2020,
dodání kompostéru by tedy mohlo být na jaře 2021. Všechny podané žádosti zůstávají
v platnosti. Za případné komplikace způsobené nepodpořením tohoto projektu se tímto
omlouváme.
Lenka Šrámková, manažerka Mikroregionu Úslava

Zprávy ze Smederova
V roce 1908 se newyorské švadlenky
vydaly do stávky, poté se každý rok
připomínal tento den jako důkaz ženské
solidarity a boje žen za spravedlnost, mír a
rovnoprávnost. U nás tyto oslavy probíhaly
v poněkud jiné formě. Vždy je za co
poděkovat. Pojďme spolu MDŽ oslavit tak,
jak se patří. Jemně a žensky. Udělejte
ženě, manželce, přítelkyni, matce, babičce,
tetě či kolegyni radost. Proto se v sobotu
9. března konala oslava MDŽ ve smederovské hasičské klubovně. Pro ženy bylo
připraveno poděkování a obdarování ve formě květin a sladkostí, ani muži nepřišli
zkrátka. Pro ně si připravila Ludmila Škardová vkusné a vtipné dárky. Jako hudební
překvapení vystoupil Filip Michálek ze Ždírce hrou na harmoniku. Další překvapení bylo
promítání filmu Ivanem Kouteckým, následovala prohlídka historických fotografií.
Poděkování patří firmě Jan Pondělík pekařství a cukrářství Dvorec s.r.o. a
všem, kteří se na této akci podíleli.
15. března proběhlo veřejné zasedání
zastupitelů
obce
Ždírec
ve
smederovské hasičárně a v dalším
týdnu následovalo první jarní opékání
špekáčků
na
SMEDEROVSKÉ
VYHLÍDCE. Srdečně zvou na tuto
vyhlídku nadšenci ze Smederova na
posezení při krásném počasí.
Text a foto zaslal Pavel Pondělík

Bohoslužby o Velikonocích ve žďárském kostele
Květná neděle 14. 4. 2019 od 11.45 – Mše svatá
Velikonoční pondělí 22. 4. 2019 od 11.45 – Mše svatá

TJ Úslavan Ždírec - Rozlosování zápasů házené
Po zimě opět propukne život na našem hřišti a první utkání sehrají muži v neděli
14. dubna s týmem Všenice B na domácím hřišti. TJ Úslavan Ždírec zve všechny příznivce
házené na následující zápasy:

1.TŘÍDA MUŽI
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214. 16.00
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Nová kronikářka
31. března skončilo výběrové řízení na pozici kronikáře/ky pro naši obec. Paní
Marii Kolevové bychom rádi poděkovali za dosavadní odvedenou práci. Od 1. dubna se
funkce kronikářky ujme paní Ladislava Krňoulová. Přejeme nové kronikářce vytrvalost a
nestranný pohled na dění v naší obci.

Dne 15. 3. 2019 se narodila
rodičům Michaele Khekové a
Martinu Řežábkovi z Myti 75
dcera Anička.
Vítáme Aničku do života a přejeme
jen to nejlepší!

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
85 let
84 let
74 let
69 let
69 let
68 let
68 let
67 let
66 let
66 let
65 let
64 let
64 let
61 let
61 let
60 let

BŘEZEN 2019
Josef
Růžena
Ladislav
Jarmila
Josef
Zdeněk
Jaroslav
Věra
Jiří
Jaroslava
Miroslav
Jana
Petr
Zdeňka
Radomíra
Olga

BOUČEK
HRABAČKOVÁ
SYNÁČ
HRABAČKOVÁ
GUŘAN
SÝKORA
PTÁČNÍK
KOVÁŘOVÁ
SYNÁČ
FLEISCHMANNOVÁ
KRŇOUL
SILOVSKÁ
ČIHÁK
VRÁTNÍKOVÁ
PTÁČNÍKOVÁ
UHROVÁ

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

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

425
13
6
46
59
6
9
24
47
41
56
19
23
54
9
34

DOMÁCÍ UDÁLOSTI

Ždírecká hospoda

13.4. – 14.00 - ČSŽ Ždírec – Kreativní odpoledne pro děti
26.4. – 19.30 - SDH Ždírec – Výborová schůze

Klub SDH Smederov

20.4. – 19.00 - SDH Smederov – Velikonoce

Smederov u kapličky

22.4. – 15.00 - SDH Smederov – Pochod na vyhlídku

Park u lávky v Myti

30.4. – 18.00 - ČSŽ Ždírec – Slet čarodějnic

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Blovice - Hradiště 1
Muzeum otevřeno: úterý-sobota 9-15 hod.
16.4. – 17.00 – Zbraně a válečnictví v době
bronzové - přednáška Markéty Havlíkové
27.4. – 13.00 – 17.00 – Papírová sobota –
pracovní dílna pro děti
do 9.6. – Z minulosti do budoucnosti –
Archeologická výstava
do 5.10. – Zrození kovu – příběh bronzu a železa
do 18.5. – Josef a Václav Kašparovi, bratři ze
Žákavy – obrazy a dřevořezby – vernisáž 4.4. od
17.00
Stálé expozice: Jak si kdo ustele; Stará škola aneb
škamna, kalamář a rákoska; Z tvorby Milana
Knížáka

Nepomuk
do 5.5. – Toulky krajinou – Josef Černý – výstava
obrazů – Městské muzeum a galerie
6.4. – 8.00 – 12.00 – Velikonoční trh – náměstí A.
Němejce
6.4. – 19.00 KD Dvorec – Do hrobky tanečním
krokem – detektivní komedie – DS Plánice
13.4. – 21.00 – sokolovna – Kabát revival
27.4. – 10.00 – sokolovna – Culinka – tancohrátky
pro malé děti
Spálené Poříčí
6.4. – 13.00 – 17.00 – Jarní trhy
13.4. – 11.00 – 19.00 – pochůzková degustace –
Od vína k vínu

Lidový dům Blovice
19.4. – 21.00 – Extra Band revival
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