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Vážení spoluobčané,
skončil nám, podle básníků nejkrásnější měsíc v roce, měsíc květen, ve kterém se vše probouzí
do nového života. Počasí v uplynulém měsíci bylo ještě aprílové, ale dle meteorologů se má
vše změnit a údajně nás čeká extrémně teplý červen, tak se necháme překvapit. Květen nebyl
v naší obci bohatý na kulturní a společenské akce. Ženy z Českého svazu žen připravily
prospěšnou akci, kdy 16. května uspořádaly prodej přebytků sazenic zeleniny, květin a prodej
drobných výrobků z dílny Šikovných rukou. O přebytky byl velký zájem, a tak mohou naši
drobní pěstitelé na svých zahrádkách čekat bohatou úrodu. Na hřišti Tělovýchovné jednoty
Úslavan Ždírec pokračují soutěže v národní házené. V neděli 31. května na hřišti odehráli muži
poslední jarní kolo, po kterém jsou na druhém místě v tabulce, pokračuje i soutěž mladších
žáků. Podrobnosti najdete uvnitř novin. Také pokračuje soutěž v nohejbalu, naši hráči odehrají
na kurtu ještě několik mistrovských zápasů. O termínu jednotlivých zápasů vás budeme
informovat
prostřednictvím
obecního rozhlasu a najdete je na
internetových stránkách obce a TJ
Úslavanu. Poslední
významnou
událostí měsíce bylo přivítání nových
občánků obce. Jsme velice rádi, že
každý rok můžeme přivítat do naší
obce několik dětí a bylo tomu tak i
v sobotu 30. května, kdy jsme
přivítali čtyři nové občánky viz FOTO.
Vítání proběhlo v obřadní místnosti
na obecním úřadu a občánky kromě starosty a místostarosty přivítaly i místní děti krátkým
pásmem básní. Rodiče dětí podepsali slavnostní slib, maminky dostaly květiny a děti drobné
dárky.
Poslední veřejné zasedání zastupitelů obce se konalo v pátek 15. května ve Ždírecké
hospodě. Zasedání mělo na programu několik bodů. Nejdůležitějšími body bylo schválení
přijetí finanční dotace ve výši 240.000,- Kč z dotačního programu „Program stabilizace a
obnovy venkova Plzeňského kraje 2015 – Projekty obcí“, na akci „Oprava vodní nádrže v obci
Ždírec část Smederov“.
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
19. června 2015 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

Dále to bylo schválení Závěrečného účtu a Účetní závěrky Obce Ždírec za rok 2014 a
v neposlední řadě i složení komise pro přípravu a realizaci zadávacího řízení, včetně zajištění
přípravy podkladů k zakázce, zpracování a zveřejnění výzvy k podání nabídek, či oznámení o
zakázce na opravu vodní nádrže na Smederově. S ostatními body jednání se můžete seznámit
uvnitř novin v rubrice Výpis USNESENÍ.
V uplynulém měsíci pokračovala práce na přípravě projektu „Zateplení a výměna zdroje
tepla - OÚ Ždírec“. V minulých dnech nám přišla od Operačního programu životního prostředí
dobrá zpráva, že máme možnost z uvedeného dotačního titulu čerpat dotaci ve výši 893.955,Kč. Předběžný rozpočet na zateplení budovy a výměnu zdroje tepla byl vyčíslen na částku
1.310.000,- Kč. V rozpočtu je počítáno se zateplením celé budovy, výměnou oken a výměnou
zdroje tepla. Uvedené částky však nejsou konečné, neboť v současné době probíhá příprava
výběrového řízení na zhotovitele a až poté bude jasné, za jakou částku nám firma projekt
udělá. O dalším postupu v uvedeném projektu vás budeme průběžně informovat. Také jsme
uzavřeli smlouvu o bezúplatném převodu některých pozemků od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových na pozemky v katastrálním území Smederov. Ovoce přineslo i jednání
se Státním statkem Jeneč, státním podnikem v likvidaci, který nám nabídl k odkoupení některé
pozemky, o které jsme v minulosti požádali. Odkoupení budou zastupitelé projednávat
na příštím veřejném zasedání a je na našem rozhodnutí, o které pozemky máme skutečný
zájem a které pozemky zatím kupovat nebudeme. Součástí nabídky je znalecký posudek a
některé ceny za pozemky se nám zdají poněkud nadhodnocené. Budeme rádi, pokud se
zúčastníte veřejného zasedání zastupitelů obce, kde se bude o odkoupení pozemků
rozhodovat a pomůžete svým názorem ke správnému rozhodnutí vašich zastupitelů.
V následujícím období budou pokračovat práce na přípravě územního plánu, práce na
přípravě žádosti o bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu, Krajské
pobočky Plzeň, příprava na akce „Oprava vodní nádrže v obci Ždírec část Smederov“ a
„Zateplení a výměna zdroje tepla - OÚ Ždírec“. Také nás čeká nerovný boj s vegetací, zejména
trávou, která bujně roste na veřejných prostranstvích a pokud se podaří na jednom konci obce
trávu posekat, tak se může začít na druhém konci znovu. V průběhu letních měsíců nám
s většími plochami pomůže technika, ale posekat vše se nám určitě nepodaří. Děkujeme proto
našim občanům, kteří jsou ochotni v okolí svých nemovitostí trávu posekat, že nám pomáhají
v tomto boji s „větrnými mlýny“. Ještě jen krátce k odpadům. V minulých dnech nám firmy
ASEKOL a EKO-KOM zaslaly vyhodnocení loňského roku na úseku odpadového hospodářství.
Díky drtivé většině našich občanů, kteří třídí odpad, jsme obdrželi od firmy EKO-KOM
osvědčení o úspoře emisí, kdy úspora emise CO2 ekv. činí 38,451 tuny a úspora energie činí
876 605 MJ. Firma ASEKOL naší obci vystavila certifikát environmentálního vyúčtování, kdy
obec zajistila sběr 1 830 kg elektrozařízení. Podrobnosti o úsporách, kterých jsme dosáhli
tříděním odpadu, jsou zveřejněné na internetových stránkách obce. K odpadům ještě krátce
na závěr. Na sběrném dvoře se nám hromadí použité ošacení, které je možné vhodit do
kontejneru u obchodu potravin. Jednáme s firmou o umístění kontejneru na ošacení na sběrný

dvůr, tak snad bude možné ošacení ukládat do kontejneru
i tam. Další věc je ukládání skleněných lahví do popelnice
u hřbitova ve Žďáru. V minulosti jsme k parkovišti umístili
popelnici, která má sloužit k ukládání skleněného odpadu
ze hřbitova. Popelnice se nám však pravidelně plní
lahvemi od vína a dalšího alkoholu (viz FOTO). Žádáme
tímto naše občany, aby uvedené lahve ukládali do velkých
kontejnerů, které jsou rozmístěné ve všech částech obce a
na sběrném dvoře. S plnou popelnicí skla se špatně manipuluje, musíme sklenice ručně vybírat
a v poslední době to ani není možné, neboť sklenice v popelnici někdo rozbíjí. Jen pro
informaci pro některé občany uvádím, že ve Žďáru jsou dva kontejnery na sklo, a to u zastávky
autobusu při hlavní silnici a u hasičské zbrojnice. Tři kontejnery na sklo jsou na sběrném dvoře,
jeden je u prodejny potravin a jeden na rozcestí v Myti, další kontejner je rovněž umístěn na
návsi na Smederově. Děkujeme za ukládání tříděného odpadu na místa, která jsou k tomu
určena.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce
Výpis USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 15. května 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu Ždírec, Pj, p.č. 146/5, kNN č.
IV-12-0010219/1, mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 a Obcí Ždírec,
Ždírec 34, 336 01 Blovice.
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finanční dotace ve výši 240.000,- Kč z dotačního
titulu „Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2015 – Projekty obcí“, na akci
„Oprava vodní nádrže v obci Ždírec část Smederov“.
-

Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet Obce Ždírec za rok 2014 - bez výhrad.

-

Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrky Obce Ždírec za rok 2014 – bez výhrad.

Zastupitelstvo obce schvaluje složení komise pro přípravu a realizaci zadávacího řízení,
včetně zajištění přípravy podkladů k zakázce, zpracování a zveřejnění výzvy k podání nabídek či
oznámení o zakázce na akci „Oprava vodní nádrže v obci Ždírec část Smederov“.
Složení komise:
Předseda komise: pan Jan Havel – zastupitel, předseda stavebního výboru.
Členové komise: pan Milan Mašek – zastupitel, předseda finančního výboru, zastupitelé
pan Dalibor Kuba, pan Radek Synáč a pan Vlastimil Vrátník, pan JH a pan VK.

Inzerce
Prodám traktůrek do lesa, motor RS09, náhon 4x4, přidám náhradní motor a pneu. Cena
dohodou.
Prodám dále motorovou pilu OLEO – MAC, obsah 52 cm3, 3 roky stará, málo používaná,
PC 15.000,- Kč, nyní cena dohodou. Telefon 606 645 659

Český rybářský svaz
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz , http://www.mocrszdirec.estranky.cz/
Rybáři informují.
Tak jako v minulém roce jsme se rozhodli, že o letních prázdninách uspořádáme dětské
rybářské závody. Závody se budou konat u naší Rybárny pod Smederovem v sobotu 11.7.2015.
Veškeré podrobnosti budou ještě zveřejněny.
Dále bychom chtěli pozvat všechny děti na dětský den, který se koná v sobotu 6.6.2015 na
hřišti TJ Úslavan Ždírec. Mezi mnoha jinými najdou i stanoviště s rybářskou tématikou.
Za MO Ždírec Miroslav Krňoul
Poděkování SDH Ždírec
Sbor dobrovolných hasičů Ždírec děkuje panu MVDr. Punčochářovi a Mgr. Punčochářové za
zapůjčení traktoru s technikou, bez které by nebylo možno uspořádat každoroční jarní sběr
kovového odpadu v obcích Ždírec a Myť.
Členská schůze SDH Ždírec
Výbor SDH Ždírec informuje členskou základnu, že se v sobotu dne 6.6.2015 koná v 17.30
hodin koná (po ukončení dětského dne) na hřišti TJ Úslavanu Ždírec členská schůze SDH Ždírec.
Občerstvení pro členy zajištěno. Jste srdečně zváni. Za SDH Ždírec starosta sboru Ing. Vrátník

Divadlo v Louňové
Divadlo Dialog Plzeň, soubor Chlupatej Kaktus uvádí divadelní hru Anna v Ringu v sobotu
13.6.2015 od 18,00 hodin v sále hospody v Louňové.
Divadelní hra Anna v ringu je francouzskou komedií ze současnosti autora Marca Camolettiho
(1923 -2003). Tato hra byla zapsána v roce 1991 do Guinessovy knihy rekordů jako nejhranější
francouzský titul na světě. Marc Camoletti byl za svou tvorbu vyznamenán řadou cen a jeho
hra Anna v ringu byla přeložena do 55 světových jazyků.
Všechny srdečně zveme. Vstupné je dobrovolné.

Zprávy TJ Úslavan Ždírec
Během měsíce května byla sezona národní házené v plném proudu. Družstvo mužů sehrálo tři
plánovaná utkání a dohrávalo jeden zápas z dubna, který se neuskutečnil kvůli nepříznivému
počasí. Konečné výsledky zápasů jsou Chudenice – Ždírec 20:24 (10:12), Ždírec – Hromnice
14:13 (6:6), Kyšice B – Ždírec 22:18 (11:10) a dohrávaný zápas Ždírec – Všenice B 23:13 (10:10).
Tyto výsledky stačily na krásné celkové druhé místo v konečné tabulce I. třídy soutěže mužů,
kde kterému srdečně gratulujeme.
Tabulka I.třída (KONEČNÁ)
1. Hromnice
12
2. Ždírec
12
3. Kyšice B
12
4. Tymákov C
12
5. Dobřív
12
6. Chudenice
12
7. Všenice B
12

9
8
7
5
5
4
0

1 2
2 2
0 5
3 4
1 6
1 7
0 12

243
222
239
238
197
242
165

:
:
:
:
:
:
:

203
190
216
217
225
244
251

19
18
14
13
11
9
0

Družstvu mladších žáků se doposud nepodařilo vyhrát žádný zápas, ale na dětech je vidět
značné zlepšení oproti zápasům odehraným v podzimní části sezony. Stále je patrný rozdíl
mezi našimi hráči a hráči týmů, kde nastupují i hráči ze starších žáků a tyto týmy pak hrají
mimo naší soutěž. Výsledky květnových utkání jsou Litice – Ždírec 12:6, Ždírec – Újezd 6:18
(1:10), Přeštice – Ždírec 22:2 (11:2) a Ždírec – Litohlavy 4:19 (1:11). V nejbližších dnes nás ještě
čeká jeden plánovaný zápas a tři dohrávané zápasy z dubna. Snad se dětem už konečně podaří
ukořistit alespoň jednu výhru. V plánu jsou také dva turnaje starší přípravky, a to v Kyšicích a
v Nezvěsticích. O výsledcích vás budeme informovat v příštím čísle Našich listů.
Hurá za pokladem!
Dne 1. června jsme se vypravili na
stopovačku "Za pokladem Barvínka". S
batůžky na zádech a s maminkami i
babičkami po boku jsme vyrazili do lesa,
sledovali fáborky a plnili úkoly. Na konci
cesty nás čekala odměna - poklad ze
samých dobrot. Dopoledne jsem si
všichni
krásně
užili.
Monika
Dolejšová,
učitelka,
www.skolickabarvinek.cz , tel.734 582 878

Zprávy Českého svazu žen
Květen sice nepřinesl očekávané letní počasí, ba spíše naopak, ale nic nezabránilo ženám v
uspořádání dalšího ročníku prodejní výstavy zeleninových a květinových výpěstků a přebytků.
Burza se konala až po "ledových mužích", kteří sice letos nepřišli, ale přesto ještě párkrát
zahrozili v podobě přízemních mrazíků.
Nicméně i tak byla akce úspěšná,
nabízeného zboží byl dostatek a v širokém
sortimentu. Největší nabídka byla opět u
zeleninových sazenic (rajčata, papriky, zelí,
kapusta, dýně, saláty a další druhy), o které
byl také největší zájem. S prázdnou ale nikdo
neodešel, i když měl třeba
zájem jen o květiny. I zde byla velká nabídka
jak v pokojových druzích, tak i venkovních.
Rovněž u našeho druhého nabízeného
sortimentu - drobných výrobků z naší dílny - byl projevován zájem ze strany návštěvníků,
kterých se letos sešlo poměrně dost. Ovšem překvapením byla opět vysoká účast přespolních i
náhodných účastníků. Děkujeme všem za zájem a účast a těšíme se na příští ročníky.
Po dobře odvedené práci přišla i zasloužená
odměna, kterou jsme si dopřály. Navštívily jsme v
počtu 20 účastnic divadlo Pluto v Plzni, abychom
viděly jednu z prvních komedií od Antonína
Procházky, a to "Klíče na neděli". Představení
bylo zdařilé a celé divadlo se otřásalo smíchem.
Jen je velká škoda, že v hledišti divadla je velice
málo volného místa a návštěvníků je někdy víc
nežli čerstvého vzduchu :-)). Ale i přesto byla
naše dvacítka spokojená a určitě to nebyla
poslední akce toho druhu.
Na závěr bych chtěla pozvat všechny naše děti i jejich rodiče a prarodiče na Dětský den, který
se uskuteční v sobotu 6. června 2015 od 15:00 hodin na hřišti TJ Úslavan. Tuto akci
spolupořádají všechny složky obce pod záštitou Obecního úřadu. Jsou připraveny různé hry a
soutěže s odměnami, k tomu bohaté občerstvení a několik dalších překvapení. Pěkné počasí
slibují i meteorologové, takže by to mohl být krásný den pro všechny.
Těšíme se na hojnou účast!!

Za ČSŽ - M. Kolevová

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 53 televizí, 10 monitorů a 630 kg drobného elektra
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí.
Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových
monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky
environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili
ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce
v loňském roce vytřídili 53 televizí, 10 monitorů a 630 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili
24,97 MWh elektřiny, 1 266,13 litrů ropy, 107,19 m3 vody a 0,90 tun primárních surovin. Navíc
jsme snížili emise skleníkových plynů o 5,42 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o
21,11 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných
100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří
přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla.
Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří
spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním
takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Střípky z naší historie
Konec dolování železné rudy v polesí Chýlava
Prvotní příčinou zániku železáren byl dlouhotrvající nedostatek dřeva k výrobě dřevěného uhlí.
Zvýšená těžba vedla k odlesnění pozemků a přeměnění krajiny u Ždírce, Vlčic a dalších míst na
Blovicku, kde místo lesů zůstaly kamenité planiny. Po zániku železáren bylo přistoupeno k
obnově lesních porostů. Na místě bývalých železáren byly po jejich zrušení zřízeny jak v Nové,
tak i Staré Huti panské mlýny. Ve Staré Huti byla jedna z hamerních staveb později přeměněna
i na pilu. Bývalé nádrže na Chocenickém potoce nad Novou Hutí byly postupně vysušeny a
přeměněny na louky.
Zastavení provozu v železárnách ale nezaznamenalo ukončení těžby rud v dolech na
hraďšťském panství. Zájem o hradišťskou železnou rudu projevovaly především hutě ze
sousedních panství a prodej rudy či pronájem dolů se stal vítaným zdrojem peněžních příjmů
správy velkostatku. Až ukončení těžby zelenohorských železáren v r. 1870 a zastavení
veškerých těžebních prací sedleckých železáren v r. 1875 na Blovicku znamenalo konec
železářské činnosti na panství Hradiště.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
88 let
80 let
77 let
69 let
69 let
68 let
66 let
66 let
65 let
63 let
63 let
63 let
60 let

KVĚTEN 2015
Blažena
Marie
Danuše
Zdeněk
Marie
Anna
Věra
Anna
Josef
Jaroslav
Jana
Jarmila
Dalibor

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

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

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

31
22
425
27
28
20
35
53
14
38
52
16
30

Dne 28. 5. 2015 zemřela
ve věku nedožitých 90 let
paní Marie PTÁČNÍKOVÁ
ze Ždírce 9.
Čest její památce!

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda
Hřiště TJ Úslavan
Klub hasičů Smederov

19.6. – 19.00 – Rybáři – Výborová schůze
6.6. – 15.00 – Dětský den
13.6. – 13.00-02.00 – Minifest – rockový festival
4.7. – Dětské odpoledne – začátek prázdnin – SDH Smederov

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Hradiště 1
(tel. 371 522 208)
Výstavy:Muzeum otevřeno:úterý-neděle 10-17 hod
11.6.-30.8. – Modely v lahvích a Svatý Jan na mostě
– Emanuel Hoda
do 30.9. – Osvobození jižního Plzeňska ve fotografii
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
13.6. – 19.00 – Přátelské posezení při hudbě – Lazar
Band – Na Polance – Kamensko
20.6. – 13.30 – Svátek dechovky – náměstí – hrají
Moravanka, Jižany, Chodovanka – moderuje Karel
Hegner

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Nepomuk
11.6. – 18.00 – I vítr chytneš snáz – kytarový recitál
Standy Červenky a Lucie Cihlářové
13.6. – Sokolovna – Noční koulování – turnaj
pétanque
19.-21.6. – Zelenohorská pošta – NEFESTÍK –
hudební, divadelní a filmový festival
23.6. – Jízda konvoje historických spojeneckých
vozidel po demarkační linii
27.6. – 8.00-12.00 – Farmářský a historický jarmark
27.6. – 13.00 –S hasiči hurá na prázdniny–dětský den
Spálené Poříčí
7.6. – Festival školních kapel ZŠ Spálené Poříčí
16.6. – DPS – Václav Hrabě – Ospalé něžnosti
25.-28.6. – Basinfirefest – rockový festival
29.6. – 17.00-21.00 – Zažít baroko všemi smysly

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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