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měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
svazek 22 / číslo 4 / duben 2015

Vážení spoluobčané,
v dubnu pokračovalo aprílové počasí, které vydrželo celý měsíc. Krásné slunečné dny se
střídaly s mrazivými rány a všichni jsme jen doufali, že nám neomrznou ovocné stromy, které
ke konci měsíce nádherně rozkvetly. Věříme, že se v následujícím měsíci počasí umoudří a že
se po delší odmlce dočkáme i ovoce z našich zahrádek. V uplynulém měsíci se uskutečnilo
v naší obci několik kulturních a sportovních událostí, které si krátce připomeneme. Nejprve to
byly v sobotu 4. dubna Vepřové hody před Ždíreckou hospodou. Zabijačkové pochoutky se
povedli a pořadatele potěšil i zájem našich občanů o ochutnávku výrobků z vepřového masa.
Akce byla vydařená a za její uspořádání patří velké poděkování zejména ženám z Českého
svazu žen ve Ždírci, ždíreckým a žďárským hasičům, zaměstnancům obecního úřadu a panu
Josefu Hrabačkovi, který byl hlavním aktérem přípravy pochoutek. Akce nebyla zaměřená na
finanční zisk, ale na spokojenost našich
občanů, přesto ještě nějaké finance zbyly
a ty budou použity na Dětský den, který
by se měl v naší obci uskutečnit 6. června
2015. První dubnový víkend také
probíhaly oslavy Velikonočních svátků,
kdy byla opět dodržena tradice a naše
děti se ve všech částech obce vydaly na
křístání. V klubu SDH Smederov proběhla
již tradiční soutěž o nejlepší velikonoční
nádivku. Byla zahájena jarní soutěž
v národní házené, do které se zapojilo
družstvo mužů, družstvo mladších žáků a přípravka. Podrobnosti o některých akcích a
sportovních utkáních najdete uvnitř novin. Konec měsíce byl ve znamení stavění májí a sletu
čarodějnic. Naší mládeži se letos nepodařilo tradici stavění máje U Homolky zorganizovat, snad
se to podaří v dalších letech. Smederovští hasiči u hasičské zbrojnice na Smederově máj
postavili a uhlídali. U myťské lávky proběhl stále oblíbenější slet čarodějnic, kterého se
zúčastnilo kromě čarodějnic i mnoho dětí a o zábavu nebyla nouze. Byla to největší akce
uplynulého měsíce a poděkování za její uspořádání patří našim ženám.

Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
15. května 2015 ve Ždírecké hospodě od 20.00 hod.

Poslední veřejné zasedání zastupitelů obce se konalo v pátek 10. dubna v klubovně SDH
Smederov. Zasedání mělo několik bodů programu, nejdůležitějšími body bylo schválení
bezúplatného převodu pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, o
které jsme v minulých dnech požádali v souvislosti s vyřizování dotace na opravu vodní nádrže
na Smederově, schválení nového
uspořádání pozemků v rámci komplexní
pozemkové úpravy v k.ú. Vlčice u Blovic
a schválení příspěvku na rekonstrukci
lávky přes řeku Úslavu v k.ú. Smederov.
Důležitým bodem jednání byl rovněž
výběr firmy pro realizaci zadávacího
řízení na akci „Zateplení a výměna
zdroje tepla - OÚ Ždírec“, na kterou
jsme požádali o dotaci. S ostatními
body jednání se můžete seznámit uvnitř
novin z Výpisu USNESENÍ.
V uplynulém měsíci pokračovala práce na přípravě žádosti o převod pozemků od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových a od Státního statku Jeneč, státního podniku
v likvidaci. Obě žádosti chceme v polovině května odeslat, aby mohlo pokračovat jednání o
vydání, nebo o odkoupení pozemků. Po podání těchto žádostí nás ještě čeká práce na přípravě
žádosti o vydání pozemků od Státního pozemkového úřadu. Také jsme řešili dvě poruchy na
vodovodním řadu v Myti, kdy došlo k úniku vody na vodovodní přípojce a na uzávěru vody
hlavního řadu. Poruchy se nám podařilo v krátké době odstranit bez velkého přerušení
dodávky vody do našich domácností. Při odstraňování poruchy na přípojce jsme ani nestačili o
poruše informovat v obecním rozhlasu, neboť nás tlačil čas, blížil se večer a chtěli jsme
poruchu odstranit co nejdříve. V dubnu nám také přišla dobrá zpráva z Krajského úřadu
Plzeňského kraje, kdy nám bylo oznámeno, že zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo den 13.
dubna 2015 poskytnutí dotace z titulu Program stabilizace a obnovy venkova pro rok 2015
dotaci ve výši 240.000,- Kč na opravu
vodní nádrže na návsi na Smederově.
Nyní nás čeká ve spolupráci s hasiči a
místními občany upřesnit rozsah prací a
výběr vhodného zhotovitele. Příprava
projektu opravy vodní nádrže bude
jedním z bodů veřejného zasedání
zastupitelů obce, které se bude konat
v pátek 15. května 2015, mimořádně od
20,00 hod. ve Ždírecké hospodě, a na
které jste všichni srdečně zváni.

Závěrem bych se chtěl ještě vrátit k problematice odpadů v naší obci. Nakládání
s odpady je řešeno Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2015, kde je stanoveno, jak nakládat s
odpadem. Nad rámec naší vyhlášky každé pondělí odvážíme z celé obce pytle s plasty, které
občané umístí před svoje nemovitosti. Jedná se tedy o svoz plastů, které jsou uložené
v pytlích. Pytle si mohou naši občané a vlastníci nemovitostí bezplatně vyzvednout na obecním
úřadu a řada našich občanů to využívá. Někdo tuto naší nadstandardní službu chápe jako svoz
veškerého odpadu. Někteří občané si zakládají před svými domy černé skládky, za které jim
dokonce hrozí pokuta, neboť tím porušují vyhlášku. Není v silách zaměstnanců obce provádět
svoz veškerého odpadu od všech občanů. Jsme však ochotni takovou službu poskytnout
občanům, kteří nemají jinou možnost odvozu odpadu k obecnímu úřadu, je však nutné se
předem dohodnout se starostou nebo se zaměstnanci obce.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce

Výpis USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 10.
dubna 2015, které se konalo v klubovně SDH Smederov
-

Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatnou směnu a znění směnné smlouvy, týkající se
pozemku parcelní č. 428/3 – zahrada o výměře 68 m2 v k.ú. Ždírec u Blovic, který je ve
vlastnictví Obce Ždírec, se sídlem Ždírec 34, 336 01 Blovice a pozemku parcelní č. 38/6 –
ostatní plocha o výměře 120 m2, který je ve vlastnictví VŘ a JŘ.

- Zastupitelstvo obce schvaluje znění nájemní smlouvy a pronájem části pozemků parcelní
č. 200/44 a č. 200/45 – orná půda o celkové výměře 2350 m2 v k.ú. Ždírec u Blovic, obec
Ždírec, které jsou ve vlastnictví Obce Ždírec, se sídlem Ždírec 34, 336 01 Blovice, pro JH.
Pronájem pozemků je stanoven na 2.000,- Kč za ha na rok s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
- Zastupitelstvo obce schvaluje znění nájemní smlouvy a pronájem části pozemku parcelní
č. 159/1 – trvalý travní porost o výměře 900 m2 v k.ú. Ždírec u Blovic, který je ve vlastnictví
Obce Ždírec, se sídlem Ždírec 34, 336 01 Blovice, pro RV. Pronájem pozemku je stanoven na
2.000,- Kč za ha na rok s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
- Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod a znění smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovitým věcem, pozemků v k.ú. Smederov:
a) parcela číslo: 64/3, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace,
b) parcela číslo: 266/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace,
c) parcela číslo: 285/19, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace,
d) parcela číslo: 40/9, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace,
e) parcela číslo: 290/9, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace,
od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 na Obec Ždírec, se sídlem Ždírec 34, 336 01
Blovice.
- Zastupitelé obce schvalují žádost firmy JH Projekt s.r.o., Národních mučedníků 196, 339 01
Klatovy o souhlas s uložením zemní kabelové přípojky 0,4 KV, V HL. 0,6-1M do pozemku

parcelní č. 146/2 v k.ú. Ždírec u Blovic, který je ve vlastnictví Obce Ždírec, se sídlem Ždírec
34, 336 01 Blovice.
- Zastupitelstvo obce schvaluje žádost firmy allGEO - Ing. Lubor Pekarský, v rámci Komplexní
pozemkové úpravy Hradiště a Vlčice u Blovic, o souhlasné prohlášení nového uspořádání
pozemků, zakreslených na snímku nových pozemků pracovní parcelní č. 335/1 a č. 335/2,
zapsaných na LV 335 k.ú. Vlčice u Blovic.
- Zastupitelé obce schvalují znění příkazní smlouvy a výběr firmy DOMOZA projekt s.r.o.,
Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň, pro realizaci zadávacího řízení na akci „Zateplení a výměna
zdroje tepla – OÚ Ždírec“.
- Zastupitelé obce schvalují žádost ČRS MO Ždírec o finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč na
materiál potřebný k rekonstrukci lávky přes řeku Úslavu v k.ú. Smederov, obec Ždírec.
Bc. Bohuslav VRÁTNÍK starosta obce
Zprávy Českého svazu žen
První dubnová sobota byla věnována vepřovým hodům, které pořádal Obecní úřad ve
spolupráci s Českým svazem žen a Sborem dobrovolných hasičů. Nabídka vepřových produktů
byla široká a v dostatečném množství, takže
všichni zájemci byli uspokojeni.
Závěr měsíce patřil jako každoročně "sletu
čarodějnic". I když do poslední chvíle nebylo
jasné, jak bude přát počasí, nakonec mohla
podvečerní akce proběhnout bez problémů.
Přesto se sešlo nebo slétlo poměrně dost
účastnic, rozšířily se řady čarodějnického
potěru a tak už zasloužilé ježibaby nemusí
mít obavy o své nástupkyně. Celkový počet
se letos vyšplhal ke čtyřicítce a pro všechny
byl připraven bohatý soutěžní program i mimořádně zajímavé odměny. Na závěr dne čekala na
všechny prima hostina i občerstvení pro všechny věkové kategorie.
Věříme, že se akce líbila a příští rok (pokud počasí dovolí) se opět slétneme v hojném počtu.
Za ČSŽ - M. Kolevová
ŠKOLIČKA BARVÍNEK - Ždírec 49
pořádá dne 15. 5. 2015 od 15 do 18 hodin ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16 a
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Více informací naleznete na: WWW.SKOLICKABARVINEK.CZ nebo na
tel.734 582 878
DOLEJŠOVÁ MONIKA učitelka

Zprávy TJ Úslavan Ždírec
Po třech odložených zápasech a jednom zrušeném turnaji v Přešticích, se nám konečně
podařilo dát dohromady družstvo starší přípravky a mohli jsme vyrazit na turnaj do Tymákova.
Počasí nám také přálo, bylo polojasno a ideální teplota pro celodenní zápasení. Do turnaje se
přihlásilo celkem 11 družstev, které byly rozděleny do dvou skupin. K prvnímu zápasu jsme
nastoupili proti družstvu z Újezda. Zápas byl celou dobu vyrovnaný, ale nakonec se nám
podařilo zvítězit 6:5. K druhému zápasu jsme nastoupili proti družstvu Kyšice A. V tomto
zápase se nám absolutně nic nedařilo, proto jsme prohráli 10:0. K dalšímu zápasu jsme
nastoupili v pozměněné sestavě proti družstvu dívek z Nezvěstic, které jsme porazili 5:1. Ve
skupině nám zbývaly poslední dva zápasy. Družstvo Přeštic jsme porazili 3:1 a posledním
zápasem ve skupině jsme porazili i tým
Kyšice C 3:2. Ve skupině jsme tedy měli 4
vítězství a 1 porážku. To nám stačilo na 2.
místo ve skupině a boj o celkové 3. místo
s družstvem Božkov A. Po rozpačitém
začátku, kdy jsme prohrávali 2:0, byl proti
nám nařízený 6m hod. Naštěstí soupeř
nenavýšil své vedení a trefil břevno. To nás
nakoplo natolik, že jsme se dokázali
prosadit a otočit stav z 0:2 na 4:2 v náš
prospěch. Se závěrečným hvizdem
propukla obrovská radost z naší první
bronzové medaile. Jako bonus při vyhlašování výsledků byl náš brankář Jakub Landa vyhlášen
nejlepším brankářem turnaje. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem malým hráčům za
předvedený výkon a rodičům za podporu.
Sestava: Jakub Landa, Martin Pospiszyl, Miroslav Krňoul nejml., Jakub Nygrýn, Adam Kohout,
Šimon Kasl, Pavel Stehlík
Zigmund a Alena Pospiszylovi
Družstvo mužů je zatím po 12. kole na 2. příčce celkového hodnocení. Výsledky jednotlivých
zápasů jsou Tymákov C – Ždírec 20:20 (9:12), Ždírec – Dobřív 13:21 (8:9), Chudenice – Ždírec
20:24 (10:12). Další zápas nás čeká v neděli 17.5.2015 od 16.00 hodin na hřišti TJ Úslavan
Ždírec s družstvem z Hromnic. Všichni jste srdečně zváni.
Naši nohejbalisté mají za sebou první dva zápasy nové sezóny. Na úvod jsme hráli se dvěma
nejsilnějšími celky a oba zápasy jsme vyhráli. První byl zápas ve Vodokrtech v sobotu 25.4.,ve
kterém jsme po tuhém boji udolali loňský třetí celek ze soutěže 4 : 2. Druhý se hrál v sobotu
2.5. na našem hřišti, kde jsme zdolali loňského sestupujícího z vyšší soutěže, tým Střížovic 6 : 0.
Další utkání odehrajeme v sobotu 9.5. v Prádle s místním Béčkem a na domácím hřišti se
uskuteční zápas se Skašovem, a to opět v sobotu 16.5.

SDH Ždírec
SDH Ždírec oznamuje, že se dne 16.5.2015 od 09.00 hodin uskuteční ve Ždírci a Myti sběr
kovového odpadu. V případě potřeby hasiči pomohou s vynesením. Za Vaše příspěvky
děkujeme.

Zprávy ze Smederova
V sobotu 4.4.2015 se konal v klubovně SDH
Smederov
6. ročník soutěže o nejlepší
velikonoční nádivku. Do soutěže bylo přihlášeno
14 vzorků, z toho dva vzorky od mužů (Jiří
Matoušek, Miroslav Škarda ml.). Degustační
hodnocení provedla pětičlenná mezinárodni
komise. Třetí místo: Ludmila Škardová, druhé
místo Dana Pondělíková a na prvním místě za
doprovodu hlasu hasičské trumpety Jitka
Koutecká. Akce byla velice vydařená, děkujeme sponzorům, obsluze a všem, kteří tuto akci
podpořili.
Foto a text zaslal Pavel Pondělík.
Střípky z naší historie
Dolování železné rudy v polesí Chýlava - pokračování
O tom, že po třicetileté válce nejevili noví majitelé hradišťského panství o železářství příliš
zájem, by mohlo svědčit dočasné přerušení zápisů o hutnících v blovické matrice po roce 1660.
Na přelomu 17. a 18. stol. dochází v polesí Chýlava u Ždírce k otevírání nových šachet. V
důsledku většího soustředění pracovních sil v těchto místech byla poblíž Ždírce vystavena
někdy po roce 1700 na dříve vykáceném lesním porostu hornická kolonie s názvem Myť .
Kolem roku 1710 i později byly u vysoké pece a hamru ve Staré Huti zaměstnáni
následující pracovníci: dva mistři, hutník, pecař, 6 kovářů, dva tovaryši, dva přidavači – celkem
14 osob. K železárnám dále patřil kulšistr (měřič uhlí), měchař, puchýř (drolil a čistil rudu),
neckář (dělal necičky na rudu pro doly i huť), kolář a dále hašpleři (pracovali u rumpálů), uhlíři,
horníci, drvoštěpové, nádeníci a formani. Přímí zaměstnanci hutí byli také mistři.
Částečný obraz o provozu hradišťských železáren ve 40. letech 18. století poskytují zlomky
hospodářských účtů hradišťského panství. Produkce hradišťských železáren byla orientována v
podstatě na místní spotřební okruh. Část vyrobeného železa se spotřebovala přímo na panství,
část železa byla zasílána na další kolovratské panství – do Dešenice u Nýrska. Hradišťské železo
se dostávalo i do blízkých měst, zvláště do Plzně, Horažďovic a Rokycan. Hlavním výrobním
artiklem hradišťských železáren bylo tyčové a plužní železo.

IV.GOLEMTECH Podbrdskou Rallye LEGEND
V sobotu 9. května 2015 se bude konat v naší obci IV.
GOLEMTECH Podbrdská RALLYE LEGEND 2015 historických
automobilů. Podrobnosti o průjezdu vozidel najdete na
internetových stránkách obce. Obcí Smederov budou projíždět
závodní vozidla ve dvou rychlostních zkouškách (R 6, R 8). První
závodní vozidla rychlostní zkoušky R 6 by měla projíždět obcí kolem 13,40 hod., při druhé
rychlostní zkoušce R 8 budou závodní vozidla projíždět kolem 15,20 hod. Dbejte pokynů
pořadatelů akce, aby nedošlo při projíždění závodních vozidel k mimořádné události.

POKYNY PRO DIVÁKY A UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Vážení občané,
Rally klub historických automobilů v AČR, tradiční pořadatel automobilových rallye, si Vás
dovoluje upozornit, že dne 8. a 9.května 2015 organizuje ve Vaší obci IV.GOLEMTECH
Podbrdskou Rallye LEGEND. Prosíme Vás proto o pochopení a shovívavost k opatřením, která
Vás omezí. Jsme si vědomi, že ne všichni občané mají motoristický sport rádi a těžko se s
omezením pohybu osob i vozidel smiřují. Přesto věříme, že zvítězí tolerance.
V zájmu bezpečnosti Vás i ostatních účastníků rallye je nutné bezpodmínečně dodržovat
pokyny pořadatelů a orgánů policie ČR. Kritickým obdobím je doba přípravných jízd posádek,
které se jedou za běžného provozu dne 8. května 2015 a to od 11:00 do 19:00 hod. V tento
den a v den konání samotného závodu dne 9. května 2015 od 7:00 do 18:00 prosíme o
omezení pohybu domácích zvířat po veřejných komunikacích a hlavně zvýšení dozoru nad
dětmi. Jezdci rallye jsou zkušení, ale přesto nevylučujeme možnost poškození Vašeho nebo
obecního majetku. Velmi nám při likvidaci následků poškození pomůže, když si zaznamenáte
startovní číslo případně jméno toho, kdo škodu způsobil a neprodleně je ohlásíte na svůj
obecní úřad nebo přímo nám, pořadatelům, na tel. číslo uvedené v tomto letáčku. Na nápravě
škody se následně v nejkratším možném čase dohodneme.
Vážení občané, děkujeme Vám za pochopení a spolupráci při pořádání IV.GOLEMTECH
Podbrdské Rallye LEGEND, automobilové rallye, která přivede do místa konání velké množství
příznivců motoristického sportu z domova i ciziny, z nichž mnozí se k nám opět rádi vrátí.
Ředitelství IV.GOLEMTECH Podbrdské Rallye LEGEND 2015
V Nepomuku 19. dubna 2015
Ředitel: Petr Šulc, +420 603 798 152

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
85 let
84 let
76 let
73 let
69 let
68 let
66 let
64 let
63 let
61 let

DUBEN 2015
Květoslava
Bohumil
Zdeňka
Drahomíra
Ivana
Václav
Jiří
Marie
Stanislav
Irena

Dne 8.3.2015 se narodil
Jan Horvát, Smederov 34.
Vítáme Honzíka do života a
přejeme jen to nejlepší!

FIALOVÁ
MAŠEK
KOTOUSOVÁ
ŠPAČKOVÁ
TUPÁ
MICHÁLEK
TESAŘ
MICHÁLKOVÁ
KLAUS
SYNÁČOVÁ

Myť
Myť
Ždírec
Myť
Smederov
Myť
Myť
Myť
Myť
Myť

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

37
1
44
56
31
36
46
36
52
47

Dne 13.5.2015 se narodil
Stanislav Eret, Myť 59.
Vítáme Stáníka do života a
přejeme jen to nejlepší!

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda
Hřiště TJ Úslavan
Rybárna Smederov

16.5. – 14.00 - ČSŽ Ždírec – Prodej přebytků
6.6. – 15.00 – Dětský den
15.5. – 19.00 – Rybáři – Výborová schůze

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Hradiště 1
(tel. 371 522 208)
Výstavy:Muzeum otevřeno:úterý-neděle 10-17 hod
16.4.-31.5. – Život na jižním Plzeňsku za 2.světové
války
1.5.-13.9. – Kdo si hraje, nezlobí II. Báječná autíčka
do 31.12. – Jak si kdo ustele, Velké prádlo našich
babiček, Staré časy našich dětí
Lidový dům
9.5. – 21.00 – KEKS a MASH – taneční zábava
14.5. – 19.00 – Koncert Kruhu přátel hudby
16.-26.5. – Výstava medvídků a medvědů
28.5. – 16.00 – Taneční podvečer s Václavem
Žákovcem a Annou Volínovou

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Nepomuk
9.5. – 14.00 – Nepomucký majáles – sportovní areál
u školy – Divokej Bill revival, Kabát revival West,
Soustrast (HC), Harlet, Aligator, Gallileo, Morfium
(HC), Strip Dolls
9.5. – 19.00 – BPBJ, Budějovický křupani –
Zelenohorská pošta
16.-17.5. – Tradiční svatojánská pouť
16.5. – 14.00 – Stavebniny Unibrick – pouť
v Unibricku – hraje Orion a Pilsen Queen Tribute
Band
Spálené Poříčí
8.5. – Jarní turistický pochod
9.5. – Turnaj v malé kopané – hřiště Číčov
16. a 17.5. – vinárna Joachim Lewidt – Rybí hody
30.5. – 14.00 – Dětský den – hřiště Těnovice
31.5. – 14.00 – Hurá do lesa!

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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