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Vážení spoluobčané,
počasí na začátku května bylo velice skoupé na dešťové srážky a hrozil nedostatek vody. Konec
měsíce nám vše vynahradil a přívalové deště dokonce zvedly hladinu naší řeky téměř na úroveň 1.
stupně povodňové aktivity, kdy 28. května scházely do vyhlášení 1. stupně pouze dva centimetry.
Dobrá zpráva je, že povodeň neudělala v naší obci téměř žádné škody. Uplynulý měsíc se v naší obci
uskutečnilo několik akcí. Byla to prodejní výstava přebytků, kterou pro naše občany tradičně
připravily ženy Českého svazu žen ve Ždírci na terase Ždírecké hospody. Velký zájem o sazenice
zeleniny a květin pořadatele potěšil. Ve dnech 23. a 24. května se v naší obci konaly volby do
Evropského parlamentu. Voleb se zúčastnilo 17 % oprávněných voličů. Nejvíce hlasů od voličů
dostali tři politické strany, a to Česká strana sociálně demokratická, Koalice TOP 09 a STAM a
Komunistická strana Čech a Moravy. Uvedené strany obdržely po 11 hlasech, což činí 18 %. Dále se
umístily s 8 hlasy politické hnutí ANO 2011, Strana svobodných občanů, 4 hlasy Úsvit přímé
demokracie T. Okamury, 3 hlasy Občanská demokratická strana, 1 hlas SNK Evropští demokraté,
Koalice SP a NO!, Strana zdravého rozumu – NECHCEME EURO, Strana zelených, Česká pirátská
strana a Koruna Česká (monarch. strana). Naše přípravka nejmenších hráčů Národní házené se
zúčastnila turnaje v obci Kyšice. Podrobnosti se dočtete uvnitř novin. Jsem velice potěšen, že děti
mají velký zájem o sport a znovu musím poděkovat jak jim, tak trenérům a rodičům dětí, kteří je ke
sportu vedou. Poslední den měsíce května se
uskutečnilo na obecním úřadu slavnostní
vítání občánků. V loňském roce se v naší obci
narodily tři děti, které jsme slavnostně přijali
za naše občany (viz. foto – vlevo Adámek
Nygrýn, vpravo Matěj Trubka, Johanka
Kučerová na fotce chybí). Kromě projevu
starosty obce, podpisu slibu rodičů a předání
drobných dárků přišly na vítání děti
z hlídacího centra s paní Monikou Mrázovou.
Svým vystoupením děti zpestřily slavnostní
okamžiky, kdy pro přítomné přednesly
několik básní. Chtěl bych i touto cestou paní
Mrázové a dětem, které nacvičily a přednesly básně na vítání občánků, poděkovat.
Poslední veřejné zasedání zastupitelů obce se uskutečnilo v pátek 9. května 2014 ve Ždírecké
hospodě. Na zasedání se mimo jiné projednával Závěrečný účet obce a Účetní závěrka obce za r.
2013. Oba dokumenty zastupitelé obce schválili bez výhrad. Jedním z dalších bodů zasedání bylo
projednání uzavření smlouvy s Obcí Seč o poměrné úhradě části neinvestičních nákladů na provoz
Mateřské školy Seč. Obec přistoupila na uzavření smlouvy z důvodu zajištění možnosti umístění dětí
do mateřské školy, neboť nám smlouva zajišťuje přednostní přijetí dětí z naší obce do školy. Obec je
ze zákona povinna zajistit předškolní výchovu dětí a po dohodě s vedením Obce Seč máme zajištěné
jak přijetí dětí k předškolní výchově, tak dětí mladších, aby mohli jejich rodiče nastoupit do
zaměstnání. V letošním roce nám vyšlo vstříc i vedení Mateřské školy Blovice, kde naše
předškoláky přijali, za což jim velice děkujeme. Občané přítomní na zasedání byli rovněž seznámeni
s činností zastupitelů obce od posledního veřejného zasedání a s plánem činnosti na další období,
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
13. června 2014 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

ve kterém očekáváme mimo jiné rozhodnutí o dotacích od Plzeňského kraje, o které jsme
v minulosti žádali. Byla to dotace na dovybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů, na měřič
rychlosti a na činnost TJ Úslavanu Ždírec. Zastupitelstvo Plzeňského kraje by mělo o dotacích
rozhodnout v průběhu měsíce června. V obci v současné době naplno začal nerovný boj s bujnou
vegetací, zejména trávou, kterou se snaží naši zaměstnanci ve spolupráci s některými občany
upravit. Těm občanům, kteří pomáhají obci se sečením trávy v okolí svých domovů, děkujeme. Je to
významná pomoc a myslím si, že je to na naší obci vidět. Upravenost veřejných ploch je vizitkou
každé obce a dělá to radost jak našim občanů, tak těm, co naší obec navštíví nebo jen projíždí.
K upravenosti a pořádku bych chtěl ještě uvést dvě poznámky. V minulých dnech někdo umístil u
prodejny potravin kontejner na ošacení. Nikdo obec ani vedení Západočeského konzumního
družstva v Plzni nekontaktoval a proto nevíme, kdo kontejner na pozemek ZKD umístil. Jelikož nám
není známo ani to, za jakým účelem někdo ošacení shromažďuje, doporučujeme občanům, aby do
kontejneru ukládali méně potřebné ošacení a lepší pak odevzdali, až bude obec pořádat sbírku
ošacení pro Diakonii Broumov, kterou pořádáme 2x ročně. Tato sbírka jde na pomoc těm
nejpotřebnějším a dlouhodobě máme s Diakonií Broumov dobrou spolupráci. Další připomínku bych
měl ke sběrnému dvoru tříděného odpadu u obecního úřadu. Situace s tříděním odpadu se neustále
lepší, ale občas se najde někdo, kdo odpad netřídí a myslí si, že platí poplatek za odpady, tak třídit
nemusí. Opak je pravdou, pokud by se zhoršila situace s tříděním odpadu, tak bude obec nucena
zvednout poplatky za odvoz odpadů. Je proto nutné, aby každý důsledně třídil odpad a pokud si
s některým odpadem neví rady, tak se může obrátit na zaměstnance, případně na starostu obce.
V následujícím období nás čeká příprava a uspořádání dětského dne, který obec pořádá spolu
s ženami ČSŽ, sportovci TJ Úslavanu, hasiči SDH Ždírec a Žďár, rybáři MO ČRS a myslivci MS
Chejlava. Dětský den se uskuteční v sobotu 7. června 2014 od 13 hodin v areálu TJ Úslavanu Ždírec.
Přípravě dětského dne předcházela koordinační schůzka, na které jednotliví zástupci pořádajících
složek seznámili ostatní s připraveným programem. Osobně si myslím, že naše děti čeká v sobotu
řada překvapení a novinek, které jsme v minulosti na programu neměli. Nyní už si jen přeji příznivé
počasí, které nás v loňském roce trochu potrápilo, ale věřme, že se povede a děti se na oslavě svého
dne dobře pobaví. Tímto bych Vás všechny chtěl na oslavu dětského dne pozvat a hlavně chci
pozvat všechny děti.
Na závěr bych vás chtěl pozvat na veřejné zasedání zastupitelů Obce Ždírec, které se bude
konat ve Ždírecké hospodě v pátek 13. června 2014 od 19,30 hod.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce
Slovo opozice
Nejdříve se v tomto příspěvku budu krátce věnovat významu opozice , protože poslední
vysvětlení její role v podání pana starosty je někde jinde , než je uvedeno v odborné literatuře
. Opozice v politickém životě jsou politické strany a jejich představitelé nebo skupiny obyvatel, kteří
se nepodílejí na vládě. Opozice plní důležitou úlohu kontroly a kritiky vlády. Dále funguje jako
nabídka alternativ k vládní politice a je připravena vládu v případě potřeby nahradit. Prvním
historicky doloženou a oficiální opozicí byli podle mnoha autorů římští tribunové lidu. Nemůže
tudíž takto fungovat i opozice v obecním zastupitelstvu ?
V Našich Listech jsem se 2 x po sobě dočetl , že jsme za období 2006 – 2010 zrušili plán
vodovodu do Žďáru a Smederova . Tuto potřebu však zrušily volby v r. 2010 , kde mírná
většina ( 56 hlasů ) dala důvěru redukci potřeb obce . I kdybychom vodovod vyškrtli před r.
2010 , tak jde takové usnesení změnit , stejně jako se změnily jiné plány připravené
zastupitelstvem před r. 2010 . O situaci s pitnou vodou se jedná na mezinárodních úrovních .
Pokud pitná voda není prioritou obce , představuje to rizika , ale to už je na zastupitelích ,
kteří řídí naší obec a rozhodují svojí většinou . Nový územní plán obce neobsahuje vedení
vodovodu do dalších částí obce . V dalších létech to budou mít zastupitelé složitější i kdyby
chtěli vodovod budovat . Neobsahuje ani budování splaškové kanalizace s centrální čistírnou .
Nevím proto proč Naše Listy obsahovaly informaci , že Centrální čistírna je v plánu .Nový

územní plán , který se nyní dotváří , však obsahuje možnost vyvlastnění pozemků pro
veřejný zájem .
Obsahem Našich Listů v lednu 2014 je také informace , že jsme měli v úmyslu požádat o dotaci
na výstavbu komunikace u dětského hřiště . Pravidla dotace z ROP Jihozápad však byla
nemilosrdná a požadovala investici větší jak 5 mil. korun . Výstavba komunikace je však
plánována na 2 mil. korun, proto nesplňujeme pro získání dotace základní podmínky a
nemůžeme o dotaci žádat . Naproti tomu v dubnu 2014 je uvedeno , že žádný dotační titul
nepodporuje výstavbu inženýrských sítí do nové zástavby nad konzumem . Jak to tedy je ?
Jedno je jisté , že pomoci k dotaci měla nová mateřská školka , která také nezapadla do
plánů nového vedení obce . Ale i když se tak stalo jsou další projekty jako obnova
kanalizace ve Smederově spolu s cestou , která by 5 miliónů hravě naplnila . Tak snad příště
. Psal jsem také , že budu hlasovat k navýšení ceny za přístavbu hasičárny. Když už se
buduje jinde než se původně plánovalo je potřeba doladit stavbu tak , aby nebyla cena
prioritou , ale funkce hasičárny . Změny stavby před dokončením se uplatňují celkem často .
Do úvodníku květnových Našich listů , bych přispěl přesnější informací o počasí . Dne 27.
května při večerní bouři napršelo od 20 do 21 hod. 22 litrů vody na m2.
Vlastimil Vrátník zastupitel obce
Odpověď na „Slovo opozice“.
Vážení spoluobčané, věřte mi, že se na „Slovo opozice“ neodpovídá snadno, ale reagovat musím.
Nikdy jsem si nemyslel a troufám si říci, že drtivá našich občanů také ne, že když si zvolí zastupitele
obce, kteří mají obec řídit a spravovat její majetek, najednou se dozví od „opozice“, že je část
zastupitelů, která si myslí, že ji občané zvolili proto, aby „plnila důležitou úlohu kontroly a kritiky
vlády a dále že funguje jako nabídka alternativ k vládní politice a je připravena vládu v případě
potřeby nahradit“. K tomu nemám co dodat. Musím však reagovat i na další část článku, ale jen
telegraficky. Plán přivedení vodovodu do Žďáru a Smederova byl zastupiteli ukončen v roce 2008.
O situaci s pitnou vodou se jedná na mezinárodní úrovni a v naší obci také. Dodávkou pitné vody se
spolu s našimi zaměstnanci zabývám téměř každý den. Návrh nového územního plánu obsahuje
umístění centrální čističky odpadních vod a úkolem nového územního plánu není budování
splaškové kanalizace. Část týkající se dotace na komunikace z ROP Jihozápad je doufám ostatním
čtenářům jasná. Dotace byla vypsána pouze na vybudování komunikace, investice nad 5 mil. korun.
Nepomohla by tomu tedy ani školka, ani kanalizace. Ostatní připomínky nemohu komentovat,
jelikož jsem nepochopil, co tím pisatel myslel.
Závěrem bych chtěl ještě uvést, že příspěvek „Slovo opozice“ nevzniká po otevřené debatě o
otázkách, které pisatel uvádí, ale vzniká bez jakékoliv diskuse v zastupitelstvu. Pochopil bych to
v případě, že by byl pisatel neúspěšný při projednávání věci, že by chtěl někdo něco ututlat, zatajit,
hrát si na „svém písečku“, „vládnout“ bez podpory a proti ostatním. Taková komunikace přes noviny
snižuje úspěchy naší práce, nikomu to neprospěje a jen to vnáší špatnou atmosféru mezi zastupitele a
zejména mezi naše občany. Jestli je naplněním práce „opozičního zastupitele“ kontrola, tak na to má
zastupitelstvo zřízen kontrolní výbor. Kritika, ano jsem schopen a ochoten přijmout kritiku. Pokud je
kritika konstruktivní, objektivní a je pak možné většinou přijmout kompromis. Čekání na nahrazení
„vlády“, to rozhodnou voliči. Já si však nemyslím, že by si měl v naší obci někdo hrát na vládu a
opozici. Bylo by to asi málo, aby měl zastupitel za úkol jen kontrolovat, kritizovat a čekat. Nikdy
tomu tak nebylo a zavedení takového trendu povede pouze k rozdělení lidí do několika táborů. To
skutečně nebude ku prospěchu všech, což by měl být hlavní cíl zastupitele malé obce. U vládních
politických stran je to jiné, tam se potřebují za každou cenu dostat k vládě, aby mohli vládnout „ku
prospěchu celé společnosti“, ale jak je zřejmé z některých minulých vlád, někdy se to prostě zvrtne.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce

Rybáři informují
V sobotu 12.7.2014 uspořádáme u naší Rybárny pod Smederovem rybářské závody
pro místní děti. Prezentace závodníků bude od 8,00 do 8,45 hodin. Začátek závodů
bude od 9,oo hodin. Připraveny budou věcné ceny, taktéž bude pro závodníky a jejich
doprovod zajištěno občerstvení. K hojné účasti dětí i rodičů zve výbor MO ČRS Ždírec.
Petrův zdar Miroslav Krňoul, jednatel MO ČRS Ždírec
Zprávy Českého svazu žen
Letošní prodejní burza zeleninových a květinových
přebytků a výpěstků se konala opět až po ledových
mužích" z obavy, aby ranní mrazíky neponičily naše
snažení, a to se vyplatilo. Sice nebylo takové teplo jako v
minulých letech, ale přesto bylo počasí vcelku příjemné i
když občas hrozily i dešťové přeháňky. Navzdory všemu
se burza uskutečnila, nabídka opět překonala poptávku ve
většině sortimentu, takže kupující odcházeli spokojeni s
pocitem dobrého nákupu. A to je hlavní cíl naší práce.
Také bychom chtěly poděkovat všem ženám, které
nezištně přispěly svými výpěstky ke zpestření nabídky, ale
také těm, které se postaraly o zdárný průběh celé akce. Doufejme, že nám vydrží síly i nadále,
abychom Vás mohly pozvat na tuto burzu i příští rok.
Na červen jsme opět v široké spolupráci se sportovci, hasiči, rybáři, myslivci i Obecním
úřadem připravili zábavné odpoledne pro děti - oslavu Dětského dne. Akce proběhne v sobotu
7.června 2014 od 13:00 hodin na hřišti TJ Úslavan. Na programu budou různé hry a soutěže,
nebudou chybět ani drobné odměny. Občerstvení bude rovněž zajištěno. Věříme, že letos bude
počasí vstřícnější v porovnání s minulým rokem a bude tomu odpovídat i návštěvnost jak dětí, tak i
jejich doprovodu. Těšíme se na Vaši hojnou účast.
Za ČSŽ - M. Kolevová
Inzerát
Prodám stavební parcelu č.p.159/8 k.ú. Ždírec u Blovic, zahrada, 1172 m2 a č.p. st. 139 k.ú. Ždírec u
Blovic, zastavěná plocha a nádvoří, 30 m2. Cena dohodou. Více informací na tel. 371 522 569

HLÍDÁNÍ DĚTÍ
Potřebujete do práce a nevzali Vám dítě do školky? Chcete si v klidu nakoupit, vyřídit úřady nebo si
jen odpočinout? Soukromá osoba ve spolupráci s obcí Ždírec nabízí celodenní i hodinové hlídání
Vašich dětiček. V případě Vašeho zájmu a pro podrobnější informace volejte na tel. 604 929 344
nebo pište na email hlidanizdirec@seznam.cz

SDH Ždírec
Dne 10.5.2014 jsme se zúčastnili oslav 150.let založení hasičů v
Čechách a 140.let SDH Stod. Za náš sbor se zúčastnil jednatel
Pavel Zrno. Za SDH Žďár velitel Jan Nygrýn a Miroslav Synáč se
zúčastnil jako starosta okrsku. Oslavy se konaly nejprve v
místním lidovém domě. Nejprve nás Starosta OSH Plzeň – jih pan
Josef Černý seznámil s obsáhlou a zajímavou zprávou o historii a
začátcích hasičů. Poté přečetl zprávu starosta SDH Stod. Jako
další bod následovalo ocenění desítek členů z různých sborů.
Musím s velkou radostí říct, že vyznamenání získal také náš
velitel Míra Synáč. Myslím, že oprávněně, za práci, kterou hasičům dlouhá léta věnuje. Ještě jednou
Mírovi gratulujeme a doufám, že s námi u hasičů bude ještě několik let. Poté následovalo
občerstvení. Po pauze jsme se pochodem, který doprovázela hudba a mažoretky, přesunuli na místní
stadion. Za velkého počtu diváků na stadionu celé odpoledne probíhaly ukázky cvičení, jak od
dospělých, tak od dětských sborů. Nakonec předvedli hasiči z Blovic vyprošťování raněného z
vozidla. Jen je škoda, že se z našeho sboru nás nejelo více s naším vozem Praga V3S. Děkuji za
účast výše jmenovaným.
Za SDH Ždírec jednatel Pavel Zrno
SDH Ždírec děkuje všem občanům, kteří naší organizaci dne 10.5.2014 poskytli při sběru kovový
odpad. Poděkování patří rovněž i členům, kteří se na sběru podíleli a dále pak MVDr. Punčochářovi,
který poskytl techniku, bez které by se sběr nemohl uskutečnit.
SDH Ždírec dále oznamuje všem svým členům, že se dne 21.6.2014 uskuteční na hřišti TJ Úslavanu
Ždírec členská schůze našeho sboru. Na programu bude seznámení s činností a především ocenění
našich členů. Rovněž bude připraveno pro členy drobné občerstvení. Po ukončení bude následovat
přátelské posezení. Schůze bude zahájena po ukončení okrskové soutěže, která začíná na našem
hřišti ve 13.00 hodin.
Za SDH Ždírec Ing. Ladislav Vrátník, starosta sboru
TJ Úslavan Ždírec
V sobotu 17.5.2014 naše přípravka družstev oddílů Národní
házené vyrazila na turnaj do Kyšic. Do turnaje bylo
přihlášeno celkem 18 družstev, ale vzhledem k počasí, kdy
se teplota pohybovala kolem 10 °C a celou dobu turnaje to
vypadalo na déšť, se 3 družstva odhlásila. Po předchozí
dohodě, kdy si naši nejmenší hráči chtěli pořádně užít
hřiště, byla ze Ždírce přihlášena družstva 2. Turnaje se tedy
nakonec zúčastnilo 15 družstev, která byla rozdělena do 3
skupin. Zápas trval vždy 12 minut a družstva dál postoupila
podle konečného pořadí ve skupině – všichni na prvních
místech hráli o 1.-3. celkové místo, všichni na druhých
místech hráli o 4.-6. místo atd. Naše družstva se mezi konkurencí neztratila, kdy Ždírec A hrál o 4.6. místo a Ždírec B hrál o 10.-12. místo, což si myslím, že při druhém turnaji od začátku fungování
naší přípravky je úžasný výsledek. Na všech hráčích byl vidět velký zápal pro hru, i když
v posledních zápasech už na nich byla znát i únava. Přesto pro nás celý turnaj dopadl nad očekávání
dobře, když družstvo Ždírec A skončilo na celkově 6. místě a družstvo Ždírec B bylo celkově 11. Od
pořadatelů všichni malí sportovci dostali sladkou odměnu, každé družstvo potom diplom, velký
koláč a družstva do šestého místa i pohár. Tak nám opět jeden přibyl do naší „přípravkové síně
slávy“. Myslím, že se obě naše družstva v turnaji neztratila a že se jim jednou také splní jejich sen o
medaili. Svůj um a své nasazení všem příznivcům budou moci ukázat na turnaji, který připravujeme
na konec prázdnin na hřišti TJ Úslavanu Ždírec. Podrobnosti se včas dočtete v Našich listech.
Závěrem bych chtěla poděkovat trenérům manželům Pospiszylovým za jejich obrovskou trpělivost,
všem hráčům naší přípravky za bojovnost a nasazení a rodičům hráčů za jejich podporu.
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87 let
79 let
76 let
68 let
68 let
67 let
65 let
65 let
64 let
62 let
62 let
62 let

Blažena
Marie
Danuše
Zdeněk
Marie
Anna
Věra
Anna
Josef
Jaroslav
Jana
Jarmila

KRŇOULOVÁ
MRÁZOVÁ
BOUČKOVÁ
MAŠEK
KOLEVOVÁ
PILOUSOVÁ
MICHÁLKOVÁ
VÍTKOVÁ
BUŠEK
NYGRÝN
KLAUSOVÁ
BOUČKOVÁ

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

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

Úmrtí

†

Dne 31.5.2014 zemřel
ve věku 77 let
pan Jaroslav MATOUŠEK
ze Smederova 37.
Čest jeho památce!

31
22
425
27
28
20
35
53
14
38
52
16

†

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

20.6. – 19.00 – Rybáři – výborová schůze

Hřiště TJ Úslavan Ždírec

7.6. – 13.00 – Dětský den
21.6. – 13.00 - Okrsková hasičská soutěž

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Hradiště 1 (tel. 371 522 208)
Výstavy: Muzeum otevřeno: úterý - neděle 10-17 hod.
do 31.12. – Jak si kdo ustele, Velké prádlo našich
babiček
1.5.-30.9. – Kdo si hraje nezlobí
22.5.-31.8. – Josef Hodek – Obrazy, grafika, exlibris
7.6.-31.10. – Za císaře pána a jeho rodinu
19.6.-31.10. – Automatická kresba
19.6.-31.10. – Vzpomínka na Jiřího Sýkoru (19242004)

Lidový dům

31.5.-6.6. – Výstava panenek Barbie
21.6. – 13.30 – náměstí – Svátek dechovky
27.6. – 19.00 - Tančírna

Nepomuk

6.6. – 21.00 – Hard Rock bar náměstí – parket –
Extra Band revival
12.6. – 18.00 – Náš vůz dýl nečeká – Stanislav
Červenka a Lucie Cihlářová
14.6. – 8.00-12.00 – Farmářský trh
20.6. – 18.00 – Timbersports show
- 20.30 – Petra Janů a skupina Golem
21.6. – 10.00-22.00 – Historické slavnosti
20.00 – KT Band
23.00 – Videomapping, ohňostroj
22.6. – 10.00 – seskok parašutistů – fotbal.hřiště
10.30 – Fotbalový zápas Amfora a Nepomuk

Spálené Poříčí

7.6. – Dětský den – hřiště Těnovice
7.6. – Oslavy 12. výročí založení SDH – Hořehledy
7.6. – 21.00 – Fotbaltéka – fotbalové hřiště
16.6. – Žákovský turnaj – zámek
26.-29.6. – Basinfirefest – rockový festival

Důležitá telefonní čísla:
Policie: 158
Hasiči: 150
Záchranná služba: 155

Policie Blovice: 371 522 008
Velitel SDH Miroslav Synáč st.: 728 957 917
Záchranná služba Vlčice: 371 523 255, 377 672 111
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