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Vážení spoluobčané,
druhý měsíc v novém roce uplynul jako voda, počasí je mírné, občas připomíná i zimu.
Sluníčko již vytahuje první jarní květiny ze země, a tak se již jistě všichni těšíme na jarní počasí.
Druhý měsíc v letošním roce nebyl příliš bohatý na události v naší obci, přesto náš kulturní
život obohatilo několik akcí, které si jen krátce připomeneme. V sobotu 14. února pořádali
hasiči SDH Ždírec již druhý ročník hasičského maškarního bálu. Bál se opět vydařil a jistě
k tomu přispěla i dobrá hudba hudební skupiny UNGROVANKA. Druhý den v neděli 15. února
rovněž hasiči pořádali Dětský maškarní bál, který byl stejně úspěšný jako ten pro dospělé.
Podrobnosti se dočtete uvnitř novin, pořadatelům děkujeme za uspořádání bálů. Poslední
únorový den uspořádal personál Ždírecké hospody „zabijačkové hody“.
Poslední veřejné zasedání zastupitelů obce se konalo 13. února 2015 ve Ždírecké
hospodě. Na zasedání byl mimo jiné schválen zastupiteli obce finanční příspěvek pro firmu
Storgé, o.s. Lučiště, která v současné době v obci Borovno buduje víceúčelové centrum.
Součástí centra je i útulek pro psy, který by mohla naše obec využít pro umístění nalezených
psů. Příspěvek je poskytnut jako záloha na zajištění služeb pro obec a v případě nevyužití
služeb do 24 měsíců, můžeme požádat o navrácení poskytnutého příspěvku, nebo tento využít
v následujícím neomezeném období. Obec má tedy zajištěnou službu pro případ umístění
nalezených psů, jak nám ukládá zákon. Jedním z bodů zasedání bylo rozhodnutí o podání
žádostí o dotace. Začátkem měsíce února byla vyhlášena dotace na zateplení obecních budov,
kde je možné získat dotaci až ve výši 90%. Zastupitelé proto rozhodli, že se o získání dotace
pokusíme. Další dotace je možné získat od Plzeňského kraje, jedná se o dotaci z „Programu
stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2015“, do které zastupitelé schválili zařazení
projektu „Oprava vodní nádrže v Obci Ždírec část Smederov“. Mělo by se jednat o odbahnění a
opravu hrází požární nádrže na Smederově. Další bod jednání zastupitelů se týkal přijetí
bezúplatného převodu majetku, travní sekačky, o kterou jsme požádali Hasičský záchranný
sbor Plzeňského kraje. Hasiči sekačku vyřadili pro nepotřebnost a vzhledem k tomu, že se
jedná o majetek státu, byla sekačka nabídnuta obcím k bezúplatnému převodu. O sekačku
jsme ve spolupráci s našimi hasiči požádali a dnes již máme sekačku v garáži a doufáme, že
nám bude dobře sloužit. S ostatními body jednání se můžete seznámit uvnitř novin z Výpisu
USNESENÍ.
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
6. března 2015 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

V souvislosti s přípravou dotace na požární nádrž na Smederově jsme zjistili, že část
pozemku pod nádrží je ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Po
tomto zjištění jsme okamžitě zahájili jednání s úřadem o převodu majetku na obec. Podali
jsme žádost o jeho bezúplatný převod a do žádosti jsme zahrnuli ještě další dva pozemky,
které jsou poblíž nádrže a jsou pod místní komunikací u kapličky. Jednání je v plném proudu a
podle dosavadních informací by nám mohl úřad v naší žádosti vyhovět. Pracovníci úřadu nám
vycházejí vstříc a z jednání s nimi mám velmi dobrý pocit, neboť se snaží věc urychleně vyřešit
a nevymýšlí, proč by to nemělo jít. Současně s vyřizováním těchto pozemků jsme zahájili práci
na novém podání žádosti o převod pozemků od Státního pozemkového úřadu a od Státního
statku Jeneč, státní podnik v likvidaci. Uvedené úřady vlastní v naší obci řadu pozemků, které
jsou pod místními a účelovými komunikacemi a v minulosti nebyly vydány. Proto se pokusíme
o jejich převod, neboť podle posledních informací bude zastaven ze strany státu bezúplatný
převod pozemků na obce a za všechny převody bude stát požadovat úhradu. Novela zákona by
měla být v platnosti od začátku příštího roku, tak máme poslední možnost o bezúplatný
převod požádat. Přišla nám také dobrá zpráva v podobě schválení žádosti o finanční podporu
z „Fondu solidarity Evropské unie na krytí povodňových škod z června 2013 na území
Plzeňského kraje“, o kterou jsme žádali v září loňského roku. Trochu nás zaskočil termín, do
kterého musí být přijetí dotace zastupiteli obce schváleno, ale to jsme také vyřešili a přijetí
dotace projednáme v pátek 6. března na veřejném zasedání zastupitelů obce ve Ždírecké
hospodě. V daném případě se jedná o přijetí dotace ve výši 122.573,50 Kč, tak si myslíme, že
to za to stojí.
Také na program zasedání připravujeme novou vyhlášku o odpadech, kdy má obec od
letošního roku povinnost likvidovat biologicky rozložitelný odpad a kovový odpad. Pokud se
týká biologicky rozložitelného odpadu, každý občan by měl v první řadě tento odpad likvidovat
na svých pozemcích, zejména kompostováním. Kompost je významným zdrojem zeminy,
kterou je možné využít na zahrádkách. Nepřipadá nám příliš rozumné tento odpad
soustřeďovat v kontejnerech a odvážet na skládky. Jednak to odporuje zdravému rozumu a
jednak by to výrazně navýšilo náklady na likvidaci odpadu a to by se promítlo ve zvýšení
poplatku za likvidaci odpadu. Naši předkové by se asi divili, co je možné vymyslet za zákony a
zcela to odporuje nářkům našich ochránců přírody, kteří v poslední době zjistili, jaký je úbytek
zemědělské půdy v naší republice. Proto asi budeme vozit trávu a ostatní biologický materiál
na skládku. Nebo na to máme špatný názor? Je tedy potřeba přistupovat k likvidaci rozumně,
kdo bude mít možnost tento odpad likvidovat na vlastním pozemku, tak ať to dělá jako do
současné doby, kdo si s tímto odpadem neporadí, tak mu obec umožní uložení odpadu do
kontejnerů. Jednáme se svozovými firmami o systému, který zvolíme pro likvidaci odpadu a
s tímto Vás včas seznámíme. Obec má povinnost biologicky rozložitelný odpad od občanů
vybírat od začátku dubna do konce října kalendářního roku. Pro upřesnění ještě, co je
biologicky rozložitelný odpad. Jedná se o rostlinný odpad ze zahrad: listí, tráva, plevel, drobné
větve, zbytky ovoce a zeleniny, slupky, skořápky vajíček a ořechů, sáčky od čaje.

Předpokládáme, že na uvedený odpad, kromě větví, poskytneme občanům kontejner, kde
budou moci odpad ukládat, na větve vyčleníme jiné místo, kde je bude možné ve stanovenou
dobu rovněž volně uložit.
Ještě jsme ve spolupráci se společenskými složkami v naší obci připravili na následující
období akce pro děti i dospělé. Nejprve to bude 7. března oslava MDŽ, dále beseda
s pracovníky Ekocentra Spálené Poříčí 15. března, ochutnávka vín 21. března a 4. dubna to
budou „Vepřové hody“. Podrobnosti o uvedených akcích se dočtete uvnitř novin. Vepřové
hody bude tradičně pořádat obecní úřad ve spolupráci s českým svazem žen a hasiči. Pro naše
občany i přespolní připravíme pochoutky z domácí zabijačky, některé připravíme přímo v polní
kuchyni, která bude před hospodou. Prodej pochoutek bude zajištěn rovněž před hospodou
v našem stánku. Akci jsme naplánovali na začátek oslavy příchodu jara, neboť se na jaro
všichni těšíme a oslava si takový začátek zaslouží. Tak Vás všechny na uvedené akce srdečně
zveme.
Pokud se chcete zapojit do diskuse o řešení připravovaných projektů, nebo dalších věcí
ohledně činnosti obce, tak jste srdečně zváni na veřejné zasedání zastupitelů obce do Ždírecké
hospody.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta

Výpis USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 13.2.2015, které se konalo ve
Ždírecké hospodě
- Zastupitelstvo obce schvaluje provedení přípravy podání žádosti o dotaci z Operačního
programu životního prostředí na zateplení veřejné budovy, výměnu oken a dveří a
výměnu vytápění budovy Obecního úřadu Ždírec č.p. 34.
- Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci od Plzeňského kraje z dotačního
programu „Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2015“ na projekt
„Oprava vodní nádrže v Obci Ždírec část Smederov“.
- Zastupitelstvo obce schvaluje stanovisko, že nesouhlasí s předloženou projektovou
dokumentací nadzemním vedením zařízení distribuční soustavy „Ždírec – p.č. 223/1 –
KNN“, IV-12-0010043, kterou předložil projektant stavby Ing. Václav Široký a doporučuje
přepracování projektu, na zemní vedení zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce a.s.
- Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod a znění smlouvy o bezúplatném převodu
majetku – sekačky travní motorové HUSQVARNA YTH 1602, zůstatkové ceny k 31.1.2015
ve výši 50.892,- Kč, která je ve vlastnictví České republiky – Hasičského záchranného sboru
Plzeňského kraje na Obec Ždírec.
- Zastupitelstvo obce schvaluje „Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2014.“

- Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 12.000,- Kč a znění „Smlouvy o
dobrovolném příspěvku“ s firmou Storgé, o.s., Lučiště 17, 335 61 Spálené Poříčí o
poskytnutí dobrovolného finančního příspěvku na zahájení činnosti a služeb víceúčelového
zařízení, jehož součástí je i útulek pro opuštěné, toulavé nebo týrané psy.
- Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 22.800,- Kč a znění „Smlouvy o
poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území
Plzeňského kraje“.
- Zastupitelstvo obce schvaluje I. úpravu rozpočtu Obce Ždírec na r. 2015. Návrh změny
rozpočtu je přílohou zápisu.
Starosta Obce Ždírec Bc. Bohuslav VRÁTNÍK
Lesní zvířátka v Barvínkovi
Dne 26. února se ve Školičce Barvínek sešla místo dětí
zvířátka z lesa - liška, veverka, zajíc, myška a nechyběl
ani medvěd. V Barvínkovi se totiž konal maškarní bál.
Děti s paní učitelkou si připravily masky zvířátek sami a
překvapily tak rodiče, kteří se na maškarní přišli
podívat. Ani rodiče nezklamali a přišli také v maskách
zvířátek. Děti plnily různé úkoly, tančily a zpívaly.
Všichni jsme se dobře bavili a čekala nás sladká
odměna.
Monika Dolejšová
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Zprávy ze Smederova
Tahouni ze Smederova navštívili 28.2.2015 zcela nové
uvedení muzikálového hitu Mamma Mia s hity skupiny
ABBA ve velkém sále Kongresového centra Praha.
Pavel Pondělík

Přednáška pro malé i velké o zvířatech
Obecní úřad Ždírec pořádá v neděli dne 15.3.2015 od 15.00 hodin ve Ždírecké hospodě
Přednášku pro malé i velké o zvířatech, ochraně přírody a pomoci zraněným, opuštěným a
týraným zvířatům. Povídat si přijedou pracovníci Ekologického centra ve Spáleném Poříčí a
možná nás čeká i překvapení. Všichni jste srdečně zváni.

Zprávy SDH Ždírec
Dne 14.2.2015 ve 20.00 hodin byl ve Ždírecké hospodě zahájen první písní kapely Ungrovanka
Maškarní bál pořádaný SDH Ždírec. Tóny první písně bylo slavnostním vyvrcholením
několikatýdenní práce pořadatelů. Samotné
přípravy začaly již v průběhu prosince a
ledna. Pro zdárný průběh bálu a dobrou
náladu bylo nutné včas zajistit termín a
odpovídající kapelu. Jak již bylo napsáno,
byla dohodnuta kapela Ungrovanka. V lednu
se rozběhl i kolotoč jednání se sponzory.
Jako již několik let zpátky si vzal tuto činnost
na svá bedra především náš jednatel Pavel
Zrno, který obstaral velkou část předmětů.
V lednu byly vyrobeny a rozvezeny plakáty.
Roznos pozvánek s možností nákupu lístků
v předprodeji se v letošním roce konal vzhledem k vytíženosti pořadatelů netradičně v neděli. I
s touto drobnou změnou si lístky zakoupili především ti, kteří se našeho bálu ve většině
případů neúčastní a zakoupení lístku berou jako svoje přispění naší organizaci. Nutno
podotknout, že většina zájemců o lístek v předprodeji není členem SDH Ždírec. Těmto
podporovatelům naší organizace patří velké poděkování.
V den Svatého Valentýna 14.2.2015 se pořadatelé sešli na sále o několik hodin dříve, aby
bylo večer vše řádně nachystané. Byly vyvěšeny řetězy, balonky. V době přípravy již bylo jasné,
že účast na bále bude opět hojná, protože většina stolů na sále měla svoji vizitku se jménem a
rezervací. Byly dovezeny květiny na dámskou volenku a byly připraveny ceny. I letos se jich
sešlo opravdu hodně. Po těchto přípravách se pořadatelé rozešli, aby byl čas na přípravu i
jejich masek. Kolem 19.00 hodin dorazila kapela a vstup obsadila nekompromisní pořadatelská
služba p. Kule a p. Silovský. I sál se již začínal plnit maskami, které i letos v průběhu večera
bojovali o nejlepší masku. Na zahájení bálu byl sál zcela zaplněn a především maskami,
z čehož měli radost pořadatelé. Po zahájení bylo defilé masek a mohlo začít hlasování o nej
masku 2015. Oproti loňskému bálu měli volební právo jen ti, kteří nedorazili v maskách. Na
sále a u stolů byly různorodé masky jako piráti, lehké děvy, pohádkové postavy, vinná réva,
volně žijící zvěř v podobě pštrosa. Navštívili nás rovněž i světoběžníci a zástupci legendární
kapely KISS a mnoho dalších. Po odevzdání hlasovacích lístků bylo provedeno vyhodnocení.
Jako 3. nej maska byl vyhodnocen pštros, 2. nej maska červená karkulka a 1. místo obsadili
modří Šmoulové i s odvěkým nepřítelem Gargamelem. Snad modří kamarádi přežili všichni.
Všechny zvolené masky obdrželi ocenění v podobě dortu. Dále proběhlo losování o ceny a
dámská volenka. Pak pokračovala volná zábava až do ranních hodin, kdy byl až do poslední
písničky parket zaplněn.

Na závěr nezbývá než poděkovat všem, kteří v předprodeji přispěli našemu SDH
nákupem lístků, všem sponzorům, pořadatelům, kteří se na přípravě vydařeného bálu podíleli,
kapele Ungrovance, personálu Ždírecké
hospody a zaměstnancům OÚ Ždírec za pomoc
při výrobě plakátů a pozvánek. Dále děkujeme
všem
návštěvníkům,
především
těm
v maskách, za jejich vynaloženou energii při
přípravě masky pro pobavení své, ale i
ostatních. S jistotou mohu uvést to, že dnes se
již těšíme, že Vás budeme moci přivítat na
maškarním 2016.
Když byl sál naší hospody vyzdoben
z dospělého bálu, přišla i myšlenka na uspořádání dětského maškarního. Vedení SDH Ždírec se
k této myšlence přiklonilo a na neděli 15.2.2015 připravilo i dětský maškarní bál. Z finančních
prostředků SDH Ždírec byla připravena tombola, kdy vyhrával každý lístek. I na tento dětský
maškarní bál dorazilo velké množství maskovaných ždíreckých, ale i přespolních, dětí. Ve svým
maskách byli i pořadatelé. Děti se mohli setkat na parketu s pirátem, karkulkou ale i pštrosem.
Pro děti byly přichystány různé soutěže s nejoblíbenější židličkovanou. I za vítězství v těchto
soutěžích obdržely děti drobnou odměnu. Ani na tomto bále nesmělo chybět vyhodnocení
masek. Každá z vítězných masek obdržela Rychlé špunty. K tanci a poslechu hrála dětem
legendární a všem známá dvojice DJ Mach a Šebestová, kterým nechybělo ani utržené
sluchátko. Po vyhodnocení masek došlo na odstřihávání (nafouknutých) červených a bílých
balónků, které udělaly dětem další radost. Mnohé z nich si je odnesly se souhlasem rodičů
domů. Za pořadatele mohu uvést to, že to bylo vydařené nedělní odpoledne s mnoha úsměvy.
Opět jako u dospělých musím poděkovat všem pořadatelům, kteří po přípravě
dospělého bálu pokračovali i s přípravou dětského bálu. Poděkovat musíme i OÚ Ždírec za
poskytnutí aparatury a za její bezchybné ovládání DJ Mach a Šebestová. Celé odpoledne
moderovala a soutěže řídila pirátka Petra. Děkujeme .
SDH Ždírec dále oznamuje, že se v sobotu dne 21.3.2015 koná od 15.00 hodin
ochutnávka vín Morava za námi III...., kdy nás navštíví se svými produkty Petr Kňourek,
vinařství Kňourek z Březí u Mikulova. Místa je možno rezervovat na emailu
sdhzdirec@seznam.cz . Po ochutnávce bude následovat volná zábava.
Ing. Ladislav Vrátník, starosta SDH Ždírec
Ženy informují
Český svaz žen pořádá tradiční oslavu MDŽ ve Ždírecké hospodě, a to 7. března 2015 od 14:00
hodin. Na programu bude trochu zábavy, malé občerstvení i bohatá tombola a nějaké to
překvapení se také nejde. Stačí jen přijít a přinést si s sebou dobrou náladu.
Srdečně zveme všechny ženy - budeme se těšit!
Za ČSŽ - M. Kolevová

Taneční zábava v Louňové
V sobotu dne 21.3.2015 se od 20.00 hodin koná v hospodě taneční zábava se skupinou LOS
CULOS. Kapela Los Culos hraje Latino Rock. Její repertoár zahrnuje hlavně písně
latinskoamerických a španělských kapel. Vstupné je 100,- Kč.
Střípky z naší historie
Chejlava a Buková hora
Polesí Chejlava se rozkládá převážně na katastrech Měcholup, Vlčic, Ždírce a Chocenic na ploše
téměř 15 km2. Název Chejlava - Chýlava vznikl pravděpodobně ze základu chylý, staročesky
křivý či schýlený. První lidé na území Chejlavy se objevili již v pozdní době kamenné, eneolitu,
zhruba asi před 4000 lety. Svědčí o tom archeologické nálezy z výšinného sídliště Kámen (575
m.n.m). Uprostřed polesí je dodnes možné spatřit hraniční kameny z konce 18. století, které
byly hranicí mezi panstvím hradišťským a panstvím zelenohorským.
Chejlava byla vyhlášena Národní přírodní rezervací již v roce 1925 a zaujímá rozlohu 25,9 ha.
Nejvyšším vrcholem Chejlavy je Buková Hora (651 m.n.m.). Severní až severovýchodní svahy
Bukové hory leží 2 km jihozápadně od obce Ždírec a 3 km východně od obce Zhůř. Lesnatý
hvozd, chráněný jako přírodní park, má pralesovitý charakter s mohutnými exempláři buků a
různorodým lesem, zastoupeným dubem, smrkem a javorem klenem. Podrost je tvořen řadou
bylin, mezi nimi např. mařinkou vonnou, kokoříkem přeslenitým, lilií zlatohlávkem, brčálem
barvínkem či lýkovcem jedovatým. V polesí žije přes 211 druhů živočichů, z toho 119 druhů
bezobratlých a 92 druhů obratlovců. Hnízdí zde chráněný čáp černý a žije např. kalous ušatý,
čolek horský, kuňka žlutobřichá či stehenáč (brouk). Tato oblast je zapsaná do seznamu
významných lokalit systému Natura 2000 a byla vyhlášena jako přírodní památka.
OÚ Ždírec ve spolupráci s ČSŽ Ždírec,
SDH Ždírec a MS Chejlava
pořádá dne 4.4.2015 od 10.00 hodin
VEPŘOVÉ HODY
před Ždíreckou hospodou.
V nabídce budou JITRNICE, JELITA, POLÉVKA, OVAR a TLAČENKA
Všichni jste srdečně zváni.
Zpráva Obecního úřadu
Obecní úřad připravil pro uživatele internetu možnost poslechu hlášení místního rozhlasu ze
záznamu na našich stránkách http://www.obec-zdirec.cz/hlaseni-obecniho-rozhlasu/ .
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DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

7.3. – 14.00 – ČSŽ Ždírec – Oslava MDŽ
14.3. – MS Chejlava - Výroční členská schůze
15.3. – 15.00– OU Ždírec – Přednáška pro malé i velké o zvířátkách
20.3. – 19.00 – Rybáři – Výborová schůze
21.3. – 15.00 – SDH Ždírec – Ochutnávka Moravských vín
28.3. – 15.00 - MO ČRS – Výroční členská schůze
4.4. – 10.00 - OU, ČSŽ, SDH, MS – Vepřové hody

Klub hasičů Smederov

7.3. – Oslava MDŽ
4.4. – Velikonoční posezení

Louňová

21.3. – 20.00 – LOS CULOS – taneční zábava

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Hradiště 1
(tel. 371 522 208)
Výstavy: Muzeum otevřeno: úterý-sobota 9-15 hod.
12.3.-26.4. – Byli odhodlání bránit svou vlast
17.11.-6.4. – Připijme si vesele aneb K počátkům
slavností
19.2.-23.4. – Živá historie – putování za památnými
stromy jižního Plzeňska
do 31.12. – Jak si kdo ustele, Velké prádlo našich
babiček, Staré časy našich dětí
Lidový dům
13.3. – 20.00 – Řeznický ples – hraje Skalanka
14.3. – 9.00-16.00 – Velikonoční jarmark – muzeum
21.3. – 21.00 – LUCIE revival – taneční zábava
31.3. – 19.00 – KŠANDA – komedie Jaroslava Sypala

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Nepomuk
6.3. – 18.00 – Oslava MDŽ – Sokolovna
7.3. – 20.00 – Sokolský ples – Sokolovna – hrají
Pelíškové
21.3. – Velikonoční jarmark a farmářský trh se
zabijačkou - náměstí
21.3. – 20.00 – Ples Slavoje Dvorec – Sokolovna
21.3 – 10.00 – Až naprší a uschne – loutková
pohádka pro děti – radnice
21.3. – 17.30 – Otevření Svatojánského muzea
27.3. – 20.00 –EXTRA BAND revival – hotel Dvorec
Spálené Poříčí
7.3. – 14.00 – Dětský karneval – Sokolovna
7.3. – 20.00 – Maškarní bál – Sokolovna
28.3. – 13.00-17.00 – Jarní trhy - náměstí

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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