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Vážení spoluobčané,
školní prázdniny utekly jako voda, chladné počasí neodpovídalo kalendářnímu létu, ale
v letošním roce bylo vše tak nějak jiné. Začátek školního roku bude pro mnohé naše děti
prvním setkáním se školními lavicemi, silný ročník našich dětí nastoupí do mateřských
škol jako předškoláci. Přejme všem dětem, ať se jim ve škole a v mateřských školách líbí.
O prázdninách se v naší obci uskutečnila řada kulturních a společenských akcí, které si
krátce připomeneme. Začátek prázdnin odstartovalo Dětské odpoledne, které uspořádal
SDH Smederov a Klub hasičů Smederov v sobotu 5. července 2014. Dále to byly rybářské
závody U Rybárny, které uspořádala Místní organizace Českého rybářského svazu Ždírec
v sobotu 12. července 2014. Obě akce uspořádané pro naše děti se velmi povedly.
Poděkování patří jak pořadatelům dětského odpoledne, tak rybářům, kteří připravili
dětem nezapomenutelné zážitky z chytání ryb. Naši
rybáři nám ukázali, že nestačí jen zoufat nad malým
zájmem dětí o „rybařinu“, ale dali příklad dalším
organizacím, jak přilákat děti k zájmové činnosti.
V neděli 13. července se na Smederově konala dnes již
tradiční Poutní slavnost, při které byla slavena Mše
svatá v místní kapli zasvěcené Panně Marii Klatovské.
Na hřišti TJ Úslavanu Ždírec se v sobotu 19. července
2014 konal turnaj trojic v nohejbalu, po jehož
skončení na parketu U Homolky zahrála hudební
skupina Víla Análka. V sobotu 23. srpna 2014
uspořádali členové SDH a Klubu hasičů Smederov
Benátskou noc, při které zahrála hudební skupina Duo
Mambo. Akce se zúčastnila řada místních i
„přespolních“ a pobavili se všichni, jak děti při projížďce na rybníku s gondolierem, tak
dospělí při dobré muzice. Konec prázdnin oslavily děti při strašidelné Dětské diskotéce
(viz. foto), která se konala v sobotu 30. srpna 2014 na parketu U Homolky. Podrobnosti
o některých akcích se dočtete uvnitř novin. Koncem července se v naší obci uskutečnila
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
5. září 2014 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

sbírka ošacení, kterou pořádala ve spolupráci s obecním úřadem Diakonie Broumov. Sbírka
byla opět velmi úspěšná a všem občanům, kteří do sbírky přispěli, moc děkujeme.
Zastupitelé o prázdninách také nezaháleli, poslední veřejné zasedání zastupitelů obce se
konalo v pátek 11. července 2014. Na zasedání se mimo jiné projednával projekt meziobecní
spolupráce, jehož cílem je rozvíjet spolupráci s okolními obcemi a koordinovat postup obcí při
řešení společných projektů. Zastupitelé při zasedání schválili také přijetí dotace od Plzeňského
kraje na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů či stanovení počtu členů zastupitelstva
obce pro příští volební období, kdy byl ponechán dosavadní počet zastupitelů tj. 9. Dále bylo
schváleno navýšení nákladů na stavební úpravy hasičské zbrojnice, kde se zastupitelé po
domluvě s hasiči dohodli na výměně stávajících oken a dveří. V diskusi zazněly návrhy na
úpravu prostor v okolí hasičské zbrojnice. Od posledního veřejného zasedání nadále pokračuje
práce na územním plánu, kdy v měsíci červenci proběhlo společné jednání o návrhu územního
plánu s dotčenými orgány. Byla uzavřena smlouva s Krajským úřadem Plzeňského kraje o
poskytnutí dotace na územní plán a na výstavbu II. etapy rekonstrukce hasičské zbrojnice ve
Ždírci. Pokračuje výstavba cesty u dětského hřiště ve Ždírci, která se opozdila z důvodu špatně
uložených obrubníků, které zaměstnanci firmy v současné době předělávají. Do současné doby
nebyla zahájena práce na opravě havarijního stavu kanalizace na Smederově, neboť jsme
nejprve zjišťovali možnost čerpání dotace na její opravu, kdy Plzeňský kraj v červnu 2014
schválil možnost čerpání prostředků z Fondu solidarity EU. Proběhlo několik jednání ohledně
možnosti čerpání prostředků z uvedeného fondu. Projekt na opravu kanalizace nesplňoval
některé požadavky dotace, tak bude muset být realizován z vlastních prostředků. Realizace
byla posunuta na měsíc září, kdy bude na cestě menší provoz, neboť kanalizace vede v těsné
blízkosti cesty a provoz na ní bude po dobu opravy omezen. Zjišťování podmínek získání
dotace však přineslo naději na možnost podání žádosti o jinou dotaci a to na opravu
poškozené obecní cesty mezi Smederovem a Žďárem a na poškozený propustek pod cestou
v Myti. K poškození cesty a propustku došlo při povodních v červnu r. 2013 a obec provedla
opravu na vlastní náklady. Nyní se naskytla možnost čerpání dotace na proplacení opravy, tak
v současné době připravujeme veškerou dokumentaci k podání žádosti o dotaci z Fondu
solidarity EU. Jak naše snaha dopadne, Vás budeme informovat. Potřebnou dokumentaci také
soustřeďujeme pro vydání kolaudačního souhlasu po dokončení stavby veřejného osvětlení
v horní Myti. Rekonstrukce byla provedena souběžně s rekonstrukcí elektrické sítě, kterou
prováděl ČEZ Distribuce a nyní je potřebné celou stavbu dokončit kolaudací. Snažíme se tak
naše stavby nejen udělat, ale také zlegalizovat jejich řádný provoz. Je to práce, která již není
moc vidět, ale je také potřebná, aby za nás v budoucnu nemusel někdo něco dodělávat.
V polovině července Rada Plzeňského kraje odsouhlasila náš projekt „Instalace
informativního měřiče rychlosti na silnici II/11145“ v rámci dotačního titulu Plzeňský kraj –
bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2014 a doporučila Zastupitelstvu Plzeňského
kraje schválit poskytnutí účelové finanční dotace na tento projekt. Zasedání zastupitelstva by
se mělo konat začátkem měsíce září, tak uvidíme, jak náš projekt dopadne. Na začátku měsíce

září se bude rovněž konat Valná hromada Mikroregionu Úslava, která bude spojena s oslavou
730 let Města Blovice a plánováním společných akcí na období 2015 – 2016. Součástí
plánování akcí na příští období je příprava projektů, které by chtěla naše obec v budoucnu
realizovat. Ještě sice není v současné době úplně zřejmé, jaké projekty budou v dotačních
titulech v letech 2014 - 2020 preferované, ale předpokládáme, že podpora státu a EU bude
směřovat na malé obce a jejich potřeby, jak politici slibují.
V minulosti jsme také informovali o jednání s představiteli Správy a údržby silnic
Plzeňského kraje o opravě cesty u Huťského
rybníku, která je ve velmi špatném stavu. Je
pravdou, že je cesta mimo naše správní
území, ale naši občané ji často využívají a
proto jsme se správou silnic o opravě jednali.
Bylo nám v jarních měsících přislíbeno, že by
mělo k opravě vyfrézováním dojít v letošním
roce. Vzhledem k tomu, že u cesty došlo
k vybudování svodidel a k opravě do
současné doby nedošlo, učinili jsme dotaz na
vedení správy, kde nám bylo sděleno, že peníze na větší opravu nebudou, ale že dojde v září
letošního roku k opravě cesty metodou nástřiku. Tak budeme doufat.
Nadále pokračují přípravy voleb do zastupitelstva obce, které se budou konat, jak jsme
Vás již informovali, 10. a 11. října 2014, a jsou pro voliče jedny z nejzásadnějších. Od
registračního úřadu, kterým je pro naši obec MěÚ Blovice nám přišla informace, že v naší obci
byly zaregistrovány kandidátní listiny dvou volebních stran, jedná se o Sdružení nezávislých
kandidátů za rozvoj obce Ždírec, kterému bylo vylosováno pořadové č. 1 a Sdružení
nezávislých kandidátů za spokojeného občana, kterému bylo vylosováno pořadové č. 2.
Podrobné informace o přípravě voleb je možné najít na Internetových stránkách obce a na
Internetových stránkách registračního úřadu MěÚ Blovice.
Závěrem se jen krátce dotknu problematiky odpadů. V poslední době se na sběrném
dvoře objevuje velké množství ošacení a dalších věcí z našich domácností, které končí
v kontejneru na směsný odpad, a to je špatně. V minulosti stačily dvě sbírky ošacení za rok, ale
v současné době je zřejmé, že budeme muset opatřit kontejner na ošacení, do kterého se
může ukládat jak ošacení, které bude možné využít pro charitu, tak poškozené věci, které je
možné využít na průmyslové zpracování. V současné době je u prodejny potravin umístěn
kontejner na ošacení, který zde umístila neznámá firma, a přes naše zkušenosti s pátráním se
nám do současné doby nepodařilo zjistit, kdo je vlastníkem kontejneru a co s věcmi dělá. Není
tedy ani možné provozovateli kontejneru zavolat, že je kontejner plný, aby jej vyprázdnil. Ještě
jsme učinili jeden pokus o kontakt se zahraniční firmou, která obdobné kontejnery v některých
obcích nelegálně umístila, ale moc si od toho neslibujeme. Po marných pokusech budeme
nuceni kontejner na náklady provozovatele odstranit, jelikož obec musí předávat odpady jen

firmě, která prokáže oprávnění ke sběru a likvidaci odpadů. Kontejner v nejbližší době
nahradíme kontejnerem novým od firmy Diakonie Broumov, se kterou dlouhodobě
spolupracujeme při sběru ošacení a firma má zájem na umístění kontejneru v naší obci. Pokud
tedy máte doma v současné době nějaké ošacení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony, látky, vatované a péřové přikrývky, polštáře, deky a obuv, tak je zatím ponechte doma
a uložte je až do nových kontejnerů. Jeden kontejner na ošacení plánujeme také umístit na
sběrný dvůr u obecního úřadu.
Od minulého vydání Našich listů došlo k úpravě grafiky, na které se podílela a obrázek
kostelu namalovala sl. Lucie Havlová, za což jí moc děkujeme. Přibyla také nová rubrika Našich
listů, kterou zpracovala sl. Tereza Havlová a bude naše čtenáře postupně seznamovat s historií
a zajímavostmi našich obcí. Také jí tímto děkujeme.
Jedno z posledních veřejných zasedání zastupitelů obce ve stávajícím složení se bude
konat v pátek 5. září 2014 od 19,30 hod. ve Ždírecké hospodě. Na zasedání budou přítomní
občané seznámeni s činností zastupitelů od posledního veřejného zasedání, s přípravou voleb
do zastupitelstva obce, s prodejem nemovitostí obce a dalšími aktuálními otázkami, které Vás
jistě budou zajímat, proto jste na zasedání srdečně zváni.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce
Inzerce
Prodám palandu z přírodního dřeva se zdravotními matracemi. Je úplně nová, používaná 1 rok.
Původní cena 16.000,- Kč, prodejní cena 8.000,- Kč. Kontakt - 731 471 343.

Dětské odpoledne na Smederově
Dne 5. července se konalo na hřišti u hasičské zbrojnice ve Smederově dětské odpoledne, na
které přišlo 34 dětí a 90 dospělých.
Na třinácti stanovištích děti ukázaly své
dovednosti, za které byly odměněny drobnými
dárky. Pak přišli mezi nás poníci, na kterých se
mohly, když měly zájem, svézt. Navštívili jsme
paní Janskou, kde si děti zkusily, jak se cvičí
pejsci. Poté následovalo pro všechny velké
překvapení, a to ve skladbě POUPATA, kterou
nacvičila skupinka místních žen. Během
odpoledne měly děti k dispozici zdarma
limonády, párky v rohlíku, zmrzlinu. Na závěr dostaly sladkou odměnu ve formě dortu, přes
metr dlouhou stonožku, kterou upekla paní Alena Škardová. Ještě před rozděláním ohně, na
kterém si mohli všichni zúčastnění opéci špekáčky, děti zakončily odpoledne bitvou vodními
bombami.

Tímto bych chtěla poděkovat panu starostovi za
finanční příspěvek, manželům Pondělíkovým za
sponzorský dar, paní H. Janské, R.Radové,
J.Přástkové, panu Harrymu van Ruiten a slečně
Lorene, a všem ženám a mužům, kteří pomohli při
přípravách i samotném průběhu akce.

Dětský koutek s houpačkou a skluzavkou
Velké poděkování patří panu starostovi B. Vrátníkovi a dále pak R. a L. Synáčovi, M. Škardovi
nejml., K. Golčákovi a pracovníkům obce, kteří pro děti zajistili a postavili houpačky a
skluzavku. Paní Dáše Boltíkové za opravu trampolíny.

Benátská noc
Dne 23.8. se konala Benátská noc za hojné účasti
dospělých i dětí, místních i přespolních, velice dobré
hudby, skvělé výzdoby, ohňostroje, super pohoštění
a projížďky s gondolierem (p.Pondělík) po místním
rybníku. Akce byla velice vydařená.

Rybářské závody pro děti
Ještě jedno poděkování a to, rybářům, kteří připravili pro děti hezké dopoledne a za zapůjčení
loďky na Benátskou noc.
Poděkování také patří panu Miroslavu Škardovi nejml., který obětavě obsluhuje při každé akci
v klubu.
Ludmila Škardová

Pojďte si hrát, budeme se spolu smát!
Milí rodiče,
rádi bychom pro Vaše děti otevřeli již během měsíce září "Školičku Barvínek" Ždírec 49, kde
pro děti budou připraveny hračky a dobrá nálada. Budeme cvičit, zpívat, pískat na flétničku,
malovat si, tancovat, číst pohádky, hrát hry ... Individuální přístup k dětem v malém kolektivu
mohou ocenit i matky na mateřské dovolené. Přizpůsobíme se Vašim požadavkům i ohledně
provozní doby.
Více informací a přihlášky na tel. 734 582 878.
Na Vás a Vaše děti se těší učitelka Monika Dolejšová.

ČRS MO Ždírec
V Sobotu 12.7.2014 se
po dlouhých letech u naší Rybárny pod Smederovem konaly
dětské rybářské závody. Sešlo se celkem 14
malých závodníků. Každý si vylosoval dvě
lovná místa a v polovině závodů proběhla
výměna stanovišť. Přálo nám pěkné počasí a
tak jsme v našem areálu prožili krásné
dopoledne. Jen trochu škoda, že se rybám ve
Ferdíku moc nechtělo, a tak se stalo, že
někteří skončili bez úlovku. To se ale jistě
zlepší při příštím ročníku, který určitě
plánujeme uspořádat. Děkujeme všem, kteří
se na organizování závodů podíleli, děkujeme
divákům, rodičům a hlavně našim malým rybářům. Pořadí a míry ulovených ryb nejlepších
závodníků jsou: 1. místo - Miroslav Krňoul nejml. - 67 cm, 2. místo - Aneta Škardová - 46 cm,
3. místo - Veronika Škardová a Daniel Krňoul - 43 cm.
Za ČRS MO Ždírec Miroslav Krňoul ml., jednatel
Zprávy z TJ Úslavan Ždírec
V letních prázdninových měsících jsme na
našem hřišti pořádali nohejbalový turnaj a
jednu taneční zábavu. Další dvě jsme museli
kvůli počasí a technickým problémům
odvolat. Na závěr prázdnin jsme pro naše
děti uspořádali Dětskou diskotéku ve
strašidelných maskách. Děti si jí náležitě užili
a kdo nepřišel, mohl jen litovat…
V poslední prázdninové neděli se měli
uskutečnit první mistrovské zápasy jak
dospělých tak žákovských házenkářů v nové
sezóně. Žákovský zápas byl kvůli dešti přeložen na sobotu 6.9. od 11:00 hodin. Kompletní první
kolo mužů bylo zrušeno kvůli odhlášení Nezvěstic C a Blovic B ze soutěže. Tento týden
proběhne nové rozlosování a začne se hrát od neděle 7.9. O zápasech Vás budeme informovat
na našich internetových stránkách a ve vývěsce před Ždíreckou hospodou.
Jan Havel, předseda TJ Úslavan Ždírec

Střípky z naší historie
Kdy a kým byla obec Ždírecká založena, o tom staré prameny mlčí. Zdejší lesnatá krajina byla
vymýcena ohněm, nebo-li vyždířena. Na tomto ždířišti povstala obec a pojmenována byla
Ždírec. V historických pramenech je poprvé uváděna již kolem roku 1376, tedy za posledních
roků vlády Karla IV.
Zřejmě již od počátku tato malá ves patřila k zemanskému žďárskému statku, při kterém je po
roce 1523 připomínána. Roku 1654 žili ve vsi 4 sedláci a 1 tzv. zahradník. Okolo roku 1700 byl
zde vytvořen panský dvůr. Roku 1748 byli sice ve vsi stále pouze 4 hospodáři, ale ke konci
století zde stálo již 35 domů. V roce 1838 bylo ve Ždírci 21 domů a 154 obyvatel. Součástí vsi
byl ovčín, dvůr, myslivna a hájovna. V roce 1900 měla vesnice 167 obyvatel a roku 1914 byla
vystavěna nová staniční budova nádraží.
Náves s několika modernizovanými usedlostmi byla z jedné strany tvořena velkým areálem
bývalého panského dvora s budovami ve stylu klasicismu z roku 1810, symetricky postavenými
do tvaru písmene c. Železnice vedoucí zástavbou ji dělí na dvě části.
Horní část Ždírce se postupně rozrůstala po vzniku nádraží a je tedy novodobější. V roce 1924
dochází k postupné elektrifikaci obce.
Součástí obce je osada Myť, položená pod lesem. Založil ji majitel panství Hradišťského hrabě
Josef M. Kolovrat v letech 1750 – 1800 pro lesní dělníky, kteří zde též pálili dřevěné uhlí a
dobývali železnou rudu.
Tereza Havlová
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 25.4.2014 se narodil
Martině Maškové a Tomáši
Lívovi z Myti syn Karel.
Vítáme Karlíka do života a
přejeme jen to nejlepší!

ČERVENEC - SRPEN 2014
Dne 8.7.2014 se narodila Marii
Bradáčové a Jaroslavu
Homolkovi dcera Amálie.
Vítáme Amálku do života a
přejeme jen to nejlepší!

Dne 2.8.2014 uzavřeli manželství nevěsta
Žaneta Součková, Plzeň a ženich Werner Hänig,
Myť.
Přejeme tomuto páru hodně štěstí na společné
cestě životem!

Dne 15.8.2014 se narodil
manželům Haně a Pavlovi
Zrnovým ze Ždírce syn Lukáš.
Vítáme Lukáška do života a
přejeme jen to nejlepší!

Dne 16.8.2014 uzavřeli manželství nevěsta
Kateřina Sainerová, Plzeň a ženich Karel Kovář,
Myť.
Přejeme tomuto páru hodně štěstí na společné
cestě životem!

Dne 28. 7. 2014 zemřela
ve věku 90 let
paní Marie BÁRTOVÁ
ze Smederova 26.
Čest její památce!

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s paní Marií Bártovou na její poslední cestě. Děkuje
rodina Tupá

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
89 let
86 let
80 let
72 let
71 let
71 let
68 let
67 let
65 let
64 let
62 let
60 let
83 let
75 let
74 let
65 let
63 let
62 let
60 let

ČERVENEC - SRPEN 2014
Marie
Marta
Václav
Josef
Milan
Václav
Stanislav
Antonín
Jindra
Jaroslav
Dagmar
Jitka
Vlasta
Milan
Věra
Milan
Jana
Václav
Petr

PTÁČNÍKOVÁ
NOVOTNÁ
BOHŮNEK
SYNÁČ
VÁPENÍK
KUTÁK
UNGR
TŮMA
ŠMÍDOVÁ
SEDLÁČEK
KUCHŇKOVÁ
HOFFMANNOVÁ
ŘEŘICHOVÁ
STAHL
VRÁTNÍKOVÁ
VRÁTNÍK
KOLBABOVÁ
ZOCH
ZRNO

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

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

9
27
312
32
15
17
30
3
43
32
4
34
48
22
45
31
40
15
20

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

Klub hasičů Smederov

19. 9. – 19.00 – Rybáři – výborová schůze
27.9. – 14.00 – Nejlepší posvícenský koláč
27.9. – 19.00 – Posvícenská zábava – MS Chejlava, hraje Orient
27.9. – Posvícenské posezení

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
do 30.9. – Kdo si hraje, nezlobí
do 31.10. – Za císaře pána a jeho rodinu
12.9.-31.10. – Jiří Sýkora – malířský odkaz
Lidový dům
5.9. – 19.00 – slavnostní večer k výročí 730 let
města Blovice
6.9.-7.9. – Blovická pouť
11.9. – 18.00 – Dakaz ze zákulisí
27.9. – 21.00 - Kečup
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Spálené Poříčí
7.9. – Pohádkový les skřítka Fabiána
9.9. – Medový den
10.9. – Noc na Karlštejně – zámek – muzikál
11.9. – 17.00 – Agility hrátky – zámecký park
12.9. – Folklorní koncert – zámek
13.9. – Cyklisticky za zážitky
14.9. – Den evropského historického dědictví –
městská slavnost
Nepomuk
6.9. – 8.00-12.00 – Farmářský trh
14.9. – Haydnovy hudební slavnosti
20.9. – 17.00 – Pod Pěti hvězdami – Svatý Jan
Nepomucký – oživené prohlídky – začátek
v kostele sv. Jakuba na Přesanickém náměstí
27.9. – Zelenohorské (Medo)vinobraní

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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