Naše listy
měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
svazek 27 / číslo 04 / duben 2019

Vážení spoluobčané,
duben byl nadprůměrně teplý. Koncem měsíce jsme se dočkali i dlouho
očekávaného deště, který alespoň trochu pomohl doplnit zásoby vody. Déšť pomohl i
všem zahrádkářů a zpříjemnil jarní přípravu záhonků. V měsíci dubnu se uskutečnilo
několik kulturních událostí. V sobotu 13. dubna si připravily členky ČSŽ ve Ždírci pro děti
další Kreativní odpoledne. Děti si mohly vyrobit spoustu drobností s velikonoční
tematikou. Další víkend byl již čistě velikonoční. Skupinky křístačů chodily od čtvrtka
poctivě ve všech částech našich
obcí a na velikonoční sobotu je
za jejich práci čekala zasloužená
odměna v podobě velikonoční
nadílky. Jsem ráda, že naše děti
a mládež stále udržují tyto
zvyky. V sobotu 20. dubna se
uskutečnila v Klubu hasičů na
Smederově již tradiční soutěž o
nejlepší velikonoční nádivku a
smederovští
hasiči
také
uspořádali pochod na vyhlídku na Smederově. V sobotu 27. dubna proběhla za pomoci
ždíreckých a smederovských občanů pod vedením Jana Maxi brigáda na opravu cestičky
ze Ždírce na Smederov. Chtěla bych tímto poděkovat všem zúčastněným za odvedenou
práci. V úterý 30. dubna pak uspořádaly členky ČSŽ Ždírec Slet čarodějnic u lávky v Myti,
na hřišti TJ Úslavanu a u Klubu hasičů na Smederově se stavěly tradiční májky. Více
informací se dozvíte uvnitř Našich listů.
Poslední veřejné zasedání zastupitelů obce se konalo v pátek 12. 4. 2019 ve
Ždírecké hospodě. Na programu jednání bylo schvalování bezúplatného převodu
pozemkové parcely č. 439/8 v k.ú. Žďár u Blovic od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových. Jedná se o pozemek, který je umístěný pod místní komunikací na
křižovatce ve Žďáře. Dále se schválila žádost o koupi pozemku par.č. 153/27 v k.ú. Ždírec

Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat ve čtvrtek 23. května 2019
od 19.30 hodin ve Ždírecké hospodě.

u Blovic. Tento pozemek leží pod rybníčkem, který je umístěný přímo v ZOO. Po jeho
převodu na obec bychom chtěli rybníček za pomoci dotace revitalizovat. Na veřejném
jednání se schválil také závěrečný účet obce a účetní závěrka za rok 2018. Projednal se a
schválil Program rozvoje Obce Ždírec na období let 2019-2024 a Strategický plán rozvoje
sportu. Oba dokumenty jsou zveřejněné na internetových stránkách obce a jsou k
nahlédnutí na obecním úřadě. V současné době je vypsáno výběrové řízení na
zhotovitele na akci „Stavební úpravy budovy obecního úřadu ve Ždírci“ kdy se bude
budova zateplovat a budou se měnit okna. Na tuto akci jsme získali dotaci od
Plzeňského kraje z dotačního titulu „Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského
kraje 2019“ ve výši 350.000,- Kč. Vypsáno je také výběrové řízení na akci „Okamžitá
výměna elektrických rozvodů a topení v budově OÚ Ždírec“. Podali jsme na tuto akci
žádost o dotaci z dotačního titulu „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby
obcí Plzeňského kraje 2019“. Pokud se nám podaří ve výběrovém řízení vybrat
zhotovitele všech oprav, byla by celková rekonstrukce obecního úřadu naplánována tak,
aby co nejméně zasáhla do jeho chodu. V dubnu nám byla také schválena dotace na
„Variantní studii odkanalizování a zásobování pitnou vodou“, kdy nám Plzeňský kraj
přispěje částkou 40.000,- Kč. Podařilo se nám vyjednat s pomocí MU Blovice u firmy
Poved zavedení autobusového spojení, které by jezdilo v době hlavních školních
prázdnin na trase Blovice – Vlčice – Ždírec – Žďár – Smederov a zpět. Autobus bude
jezdit vždy v úterý a ve čtvrtek kolem 13 - té hodiny z Blovic. Doufám, že ho budou naši
občané využívat při cestách od lékaře či z nákupů. Přesné informace se dozvíme po
zveřejnění nového jízdního řádu. Byly vyhlášeny výsledky v anketě Dřevěná stavba roku
2019, kterou vyhlašuje Nadace dřevo pro život společně se svými partnery. Ankety jsme
se zúčastnili v kategorii Malá dětská hřiště s naší Ždíreckou ZOO. Ždírecká ZOO se
umístila na krásném 2. místě. Chtěla bych tímto poděkovat všem, kdo Ždíreckou ZOO
tvoří a bez nároku na odměnu se o ní starají, za jejich práci. Je vidět, že jejich práce
zaujala i hlasující veřejnost a odbornou porotu a vše má smysl. Podali jsme přihlášku do
24. ročníku ankety Vesnice roku 2019 v Programu obnovy venkova, kterou pořádá
Ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz měst a obcí ČR. V měsíci květnu nebo červnu by
naši obec měla navštívit odborná porota, kterou provedeme po obci a představíme jí
vše, co se u nás děje. Určitě můžeme být pyšní na výbornou činnost všech místních
spolků a pomoc všech dobrovolníků při práci nejen s dětmi. Rádi bychom porotě
představili všechny projekty, které obec za poslední roky zrealizovala.
V současné době připravujeme znovu žádost o dotaci na pořízení nového
dopravního automobilu pro JSDHO Ždírec. Nákup automobilu by byl spolufinancován ze
státního rozpočtu z investiční dotace pro jednotky SDH obcí. Byli jsme také požádáni
Západočeským konzumním družstvem Plzeň o poskytnutí příspěvku na prodejnu ve

Ždírci. Na tento příspěvek vypsal Plzeňský kraj dotační titul „Zachování prodejen v
malých obcích Plzeňského kraje 2019“, ze kterého bychom příspěvek z 90% uhradili.
Určitě chceme takto podpořit zachování prodejny v naší obci.
Závěrem bych chtěla pozvat všechny voliče k volbám do Evropského parlamentu,
které se budou konat v pátek 24. května od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 25.
května od 8.00 do 14.00 hodin v budově obecního úřadu ve Ždírci. Nejbližší veřejné
jednání zastupitelstva obce proběhne kvůli volbám ve čtvrtek 23. května ve Ždírecké
hospodě. Všichni jste na něj srdečně zváni.

Bc. Lenka Vrátníková, starostka obce
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem čarodějnicím z blízkého okolí, které se
slétly 30. 5. v Myti a uspořádaly rej pro naše nejmenší. Připravené měly velké množství
her, které si děti náramně užily. V průběhu reje také zásobovaly všechny zúčastněné
pochutinami, které ve svých chatrčích uvařily. Protože se akce náramně vydařila, žádná z
čarodějnic nakonec upálena nebyla. A tak se budeme těšit, že se s nimi příští rok zase
sejdeme.

Mgr. Petra Řežábková, místostarostka obce

USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 12. dubna 2019, které se
konalo ve Ždírecké hospodě
Zastupitelstvo obce schvaluje níže uvedené návrhy usnesení:

1. Zastupitelstvo obce schvaluje znění smlouvy a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby Ždírec – PJ, p.č. 130 – kNN č. IV12-0014149/1/VB mezi ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, se sídlem
Děčín, 405 02 Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8 a Obcí Ždírec, Ždírec 34, IČ: 00257478,
DIČ: CZ00257478, 336 01 Blovice na zařízení distribuční soustavy – zemní kabel na
dotčené nemovitosti obce, pozemku parcelní č. 416/2 v k.ú. Ždírec u Blovic, obec Ždírec.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje znění smlouvy a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-000007080/VB1 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 – kabelové vedení NN, uzemnění –
ekvipotenciální kruhy, betonový sloup na nemovitostech obce, pozemku parcelní č. st.
61 a parcelní č. 2/4 v k.ú. Ždírec u Blovic, obec Ždírec.
3. Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost o příspěvek na dopravu do Plzně a zpět,
kterou podalo Město Nepomuk, Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví
České republiky, zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město do vlastnictví Obce Ždírec.
Jedná se o pozemek parcelní č. 439/8 v k.ú. Žďár u Blovic, obec Ždírec, vedeného jako
ostatní komunikace.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku parcelní č. 153/27 v k.ú. Ždírec u Blovic,
obec Ždírec, vedeného jako vodní plocha, vodní nádrž umělá, který je ve vlastnictví
České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p.,
Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet Obce Ždírec za rok 2018 - bez výhrad.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku Obce Ždírec za rok 2018 - bez výhrad.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje Program rozvoje Obce Ždírec na období let 2019 - 2024.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje Strategický plán rozvoje sportu Obce Ždírec.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytování cestovních náhrad zastupitelům Obce
Ždírec dle platné směrnice Obce Ždírec.
11. Odvolání z funkce kronikáře paní MK a ustanovení do funkce kronikáře paní LK.

Zprávy Českého svazu žen Ždírec
Duben byl pro ženy měsícem plným nejrůznějších aktivit. Nejdříve se dvacet
členek opět vypravilo do Plzně za kulturou, a sice do divadla Pluto na muzikál "Slaměný
klobouk". Představení bylo velmi vydařené a všem se líbilo. Následující sobotu 13.
dubna uspořádaly ženy další pokračování Kreativního odpoledne pro děti s jarní a
velikonoční tématikou. U pěti stolů se děti bavily u minimálně 10 různých úkolů a
ručních prací a kupodivu všech cca 25 zúčastněných dětí absolvovalo všechna stanoviště
s úspěchem. Od každého si pak odnesly domů vše, co si samy nebo s pomocí lektorek
vyrobily, a že toho nebylo málo! Poslední den v dubnu byl vyhrazen jako vždy
"Čarodějnickému sletu". Přestože letos po celý duben nespadla ani kapka deště,
předposlední den začalo pršet, že to málem vypadalo na fiasko plánované akce. Naštěstí
ale 30. dubna se počasí přizpůsobilo našim potřebám, nicméně se stejně podepsalo na
menší účasti starších i mladších čarodějnic. Přesto se celkový počet účastníků pohyboval
kolem 50 lidí (z toho byla minimálně polovina dětí). Po absolvování všech možných
zajímavých úkolů se na závěr všichni přesunuli k občerstvovacímu stolu, kde ženy
připravily řadu sladkých i slaných dobrot včetně nápojů. O zlatou tečku se i letos
postaralo tradiční opékání špekáčků.
Doufejme, že se zase se všemi (ale i s mnoha dalšími) sejdeme na některé z dalších
akcí - nejdříve to bude také již tradiční prodejní výstava květinových a zeleninových
výpěstků a přebytků, která se bude konat v sobotu 11. května 2019 od 14.00 hod. na
terase Ždírecké hospody. Příjem sazenic začíná ve 13.00 hod., ale prodej bude zahájen
až ve 14.00 hodin. V červnu bude Obecní úřad ve spolupráci se všemi složkami pořádat
oslavu Dětského dne.

Za ČSŽ - M. Kolevová

Zprávy Českého rybářského svazu Ždírec
V sobotu 25. května 2019 se bude konat Rybářské posezení s
chytáním ryb na řece Úslavě. Akce je určena pro členy naší MO
Ždírec starších 15 let, kteří vlastní povolenku k rybolovu. Sraz je
v 6.00 hodin v Rybárně a začátek chytání bude v 7.00 hodin. Předpokládaný konec
chytání je v 11.00 hodin. Chytat se bude na jeden prut bez střídání místa, v souladu s
rybářským řádem. Úlovky budou vráceny zpět do revíru. Těšíme se na hojnou účast,
občerstvení je samozřejmě zajištěno. Srdečně vás zve výbor ČRS z.s. MO Ždírec.
Za ČRS z.s. MO Ždírec - Miroslav Krňoul

Zprávy SDH Ždírec
V sobotu dne 11. 5. 2019 od 09.00 hodin se uskuteční ve Ždírci a Myti sběr
kovového odpadu. V případě potřeby hasiči pomohou s vynesením. Za vaše příspěvky
děkujeme.
Za SDH Ždírec – Stanislav Ungr

TJ Úslavan Ždírec
V neděli 14. 4. 2019 jsme
nastoupili na první domácí zápas
po zimní přestávce. V zimní
přestávce se nám podařilo získat
zpět Petra Počáteckého, který
obléknul ždírecký dres po dlouhé
době. Dále se nám podařilo
získat dorostence Šimona Junga.
Začátek utkání měl pomalý
nástup, první gól padl až v 5 minutě utkání. Celý první poločas byl víceméně vyrovnaný a
skončil vítězstvím celku hostí (6 :10). Od druhého poločasu bylo znát, že k nám přijel
vedoucí celek OS 1. třídy, a skóre se postupně navyšovalo a zastavilo se na konečných
13:22. Celkově si myslím, že předvedená hra neodpovídá výsledku, na kterém má velké
zásluhy brankář hostů, který svůj tým výborně podržel a vychytal naše útočníky.
Další zápas, na který jsme cestovali do Tymákova, byl na programu 27. 4. 2019. Do
druhého zápasu s námi nastoupila staronová posila Martin Vrátník. Začátek utkání
připomínal utkání před čtrnácti dny, kdy na začátku utkání dominovaly obrany. V
průběhu prvního poločasu jsme si vybudovali 6 gólový náskok. Ve 20 minutě prvního
poločasu se poprvé do branky Národní házené postavil dorostenec Tomáš Pospizsyl a na
své první působení v brankovišti si nevedl vůbec špatně. Poločas skočil našim vítězstvím

(6:10). Na začátku druhého poločasu se bohužel našim útočníkům nepodařilo 10 minut
vstřelit góla, a tým Tymákova smazal naše vedení z prvního poločasu. Utkání se díky
tomu vyrovnalo, ale my jsme předvedli organizovanější výkon a díky tomu jsme dokázali
o góla vyhrát 15:16 a po právu jsme si odvezli 2 body do Ždírce.
Za TJ Úslavan Ždírec – Lukáš Láska

Zprávy ze Smederova
Dobrý den, o velikonocích na
Bílou sobotu 20. 4. 2019 se konal
jubilejní již 10. ročník soutěže o
nejlepší nádivku. Do soutěže bylo
přihlášeno 18 vzorků, po pečlivém
ochutnávání a hodnocení bylo
rozhodnuto. Třetí místo obsadila Dana
Pondělíková, druhé místo Ludmila
Škardová a vítězkou letošního ročníku
byla Eva Oncirková. Pavel Pondělík
opět nezklamal, zavzpomínal na své mládí a s nadhledem odříkal a odkřistal velikonoční
říkadlo, vyhlásil a předal odměnu ve formě velikonočních beránků, za to patří
poděkování firmě Jan Pondělík - pekařství a cukrářství Dvorec s. r. o. Soutěžily i děti a
každý získal pěknou odměnu. Po tomto vyhlášení promítnul Ivan Koutecký film: CO SE
DĚLO OD VÁNOC. V pondělí 22. 4. se sešlo opět několik nadšenců při opékání špekáčků
na Smederovské vyhlídce. Děkujeme všem, kteří se na těchto akcích aktivně podílejí, ale
to není vše co se v okolí Smederova děje. Jan Maxa navrhl, že je třeba poopravit panely
na pěšině mezi Smederovem a Ždírcem, a proto se konala dobrovolná brigáda ve složení
ždíreckých a smederovských občanů. Brigáda byla zakončena opékačkou a popovídáním
všech zúčastněných.

Text a foto zaslal Pavel Pondělík

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
89 let
88 let
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68 let
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65 let
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60 let

DUBEN 2019
Květoslava
Bohumil
Drahomíra
Ivana
Václav
Marie
Stanislav
Irena
Milan
Vlastimil
Eva

FIALOVÁ
MAŠEK
ŠPAČKOVÁ
TUPÁ
MICHÁLEK
MICHÁLKOVÁ
KLAUS
SYNÁČOVÁ
MAŠEK
VRÁTNÍK
VIDRŠPERKOVÁ

Myť
Myť
Myť
Smederov
Myť
Myť
Myť
Myť
Myť
Ždírec
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Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.

37
1
56
31
36
36
52
47
1
5
33

DOMÁCÍ UDÁLOSTI

Ždírecká hospoda
Rybárna Smederov
Hřiště TJ Úslavan

11.5. – 13.00 - ČSŽ Ždírec – Prodej přebytků
31.5. – 19.30 - SDH Ždírec – Výborová schůze
25.5. – 6.00 – MO ČRS Ždírec – Rybářské závody pro členy
MO ČRS Ždírec
1.6. – 14.00 – Dětský den

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Blovice - Hradiště 1
Muzeum otevřeno: úterý-sobota 9-15 hod.
30.5. – 30.9. – Dětství v zámeckém parku, vernisáž
30.5. od 17.00 hodin.
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
Stálé expozice: Jak si kdo ustele; Stará škola aneb
škamna, kalamář a rákoska; Z tvorby Milana
Knížáka
Lidový dům Blovice
18.5. – 21.00 – Sifon
Spálené Poříčí
11.5. – 8.00 – 12.00 – dvorek Infocentra – Bleší trh
26.5. – 15.00 – Den dětí – Galerie Špejchar a
zámek
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Nepomuk
11.5. – 8.00 - 12.00 – náměstí – Farmářské trhy
12.5. – 17.00 – zámek Zelená Hora – Bára
Basiková a Andílci maminkám – koncert ke dni
matek
17.5. – 19.5. – Nepomucká pouť
17.5. – 20.00 – sokolovna – pouťová zábava ,
hraje Minimax
18.5. – malá letní scéna náměstí A. Němejce –
18.30 – Olga Lounová, 21.30 - V3Ska
18.5. – 21.00 – Stavebniny Unibrick – Pilsen
QUEEN Tribute Band
18.5. – fotbalové hřiště – Extraband + R. Zíka
18.5. – 20.00 - sokolovna – Když se sejdem –
zpívaná
23.5. – 17.00 – Zmizelá Šumava 2. – vyprávění a
promítání filmů – Městské muzeum a galerie

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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