Naše listy
měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
svazek 26 / číslo 10 / říjen 2019

Vážení spoluobčané,
měsíc říjen byl relativně slunečný a teplý, ale na konci měsíce nám již zima naznačila, že
brzy převezme svou vládu. Dočkali jsme se i několika větrných dní.
V sobotu 5. října proběhla na louce nad Ždíreckou hospodou již tradiční Drakiáda,
kterou pro děti uspořádaly členky Českého svazu žen. Počasí tentokrát lítání draků
přálo, draci létali o stošest. Ve vzduchu jsem jich napočítala kolem 15. Ženy připravily
pro děti i drobné občerstvení a myslím si, že to bylo příjemně strávené odpoledne na
čerstvém vzduchu. V sobotu 19. října proběhly na hřišti TJ Úslavanu Ždírec Podzimní
dvojzkoušky, které již tradičně zorganizovala paní Hana Janská ze Smederova. Opět se
bylo na co koukat, a kdo závody navštívil, určitě odcházel plný zážitků.
V měsíci říjnu pokračovala rekonstrukce budovy obecního úřadu ve Ždírci. Dnes
jsou zrekonstruované elektrické rozvody, je osazeno topení, jsou odizolavané základy
budovy, vyměněna okna, je dokončeno zateplení fasády a v nejbližších dnech dostane
fasáda i novou barvu. Ihned poté začne rekonstrukce i vnitřních prostor. Na jaře příštího
roku bychom také rádi upravili prostor zahrady okolo budovy obecního úřadu. Určitě
rádi přivítáme vaše návrhy. Jednou z možností úpravy je vybudování veřejného sadu s
ovocnými stromy, který by byl volně přístupný všem kolemjdoucím.
Tak jak jsme schválili na posledním veřejném zasedání zastupitelů obce, bylo vyměněno
zastaralé osvětlení na sále Ždírecké hospody za nová LED světla. Objednány byly i další
kontejnery na bioodpad, které budeme umisťovat dle potřeby do jednotlivých částí obcí.
Vzhledem ke změnám legislativy jsme začali připravovat nové obecně závazné vyhlášky
o evidenci označených psů a jejich chovatelů, o místním poplatku ze psů, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, o stanovení sytému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území Obce Ždírec a nový Požární řád obce. Všechny vyhlášky
jsou v procesu přípravy a kontroly za strany Odboru dozoru Ministerstva vnitra a budou
se schvalovat na prosincovém veřejném zasedání. Našich občanů se dotkne hlavně nová

Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek 15. listopadu 2019
od 19.30 hodin v Klubu hasičů na Smederově.

zákonná povinnost čipování psů, tak jak jsme informovali již dříve. Z toho majitelům psů
vyplyne i povinnost nahlásit číslo čipu do evidence obecního úřadu. Co se svozu odpadů
týká, od 1.1.2020 vznikne obci nová povinnost vybírat jedlé tuky a oleje. Nádoba na tyto
tuky a oleje bude umístěna na sběrném místě u obecního úřadu. Další informace o jejich
sběru se dozvíte uvnitř Našich listů.
Závěrem bych si vás dovolila pozvat na příští veřejné zasedání zastupitelů obce,
které se bude konat v pátek 15. listopadu 2019 od 19.30 hodin v Klubu hasičů na
Smederově.
Bc. Lenka Vrátníková, starostka obce

USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 11. října 2019, které se konalo ve
Ždírecké hospodě
Zastupitelstvo obce schvaluje níže uvedené návrhy usnesení:
1. Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje volbu ověřovatelů zápisu: paní Mgr. VP a pan VV.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí účelové dotace od Plzeňského kraje na akci „Stavební úpravy
budovy obecního úřadu ve Ždírci“ z dotačního titulu „PSOV PK 2019 – Projekty obcí“ ve výši
350.000,- Kč, schválené Zastupitelstvem Plzeňského kraje svým usnesením č. 1080/19 ze dne
8.4.2019.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí účelové dotace od Plzeňského kraje na akci „Okamžitá výměna
elektrických rozvodů a topení v budově OÚ Ždírec“ z dotačního titulu „Odstraňování havarijních
stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2019“ ve výši 350.000,- Kč, schválené
Zastupitelstvem Plzeňského kraje svým usnesením č. 1163/19 ze dne 10.6.2019.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí účelové dotace od Plzeňského kraje na akci „Variantní studie
odkanalizování a zásobování pitnou vodou obce Ždírec“ z dotačního titulu „Variantní studie
odkanalizování a zásobování pitnou vodou 2019“ ve výši 40.000,- Kč, schválené Zastupitelstvem
Plzeňského kraje svým usnesením č. 1108/19 ze dne 8.4.2019.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele akce a znění smlouvy o dílo na akci „Instalace
informativního měřiče rychlosti na silnici III/11743 v Obci Ždírec, část Smederov“ firmu SOVTRADIO s.r.o., Budějovická 1320, 389 01 Vodňany, IČO: 47238810, DIČ: CZ47238810 za částku
48.700,- Kč bez DPH což je 58.927,- Kč s DPH.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí účelové dotace od Plzeňského kraje na akci „Instalace
informativního měřiče rychlosti na silnici III/11743 v Obci Ždírec, část Smederov“ z dotačního titulu
„Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti“ ve výši 40.000,- Kč, schválené
Zastupitelstvem Plzeňského kraje svým usnesením č. 1251/19 ze dne 9.9.2019.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí příspěvku na provoz prodejny
číslo 1/2019 se Západočeským konzumním družstvem Plzeň, Poděbradova 1389/31, 301 00 Plzeň,
IČO: 00031976, DIČ: CZ00031976 a poskytnutí příspěvku na provoz prodejny v obci Ždírec ve výši
34.000,- Kč.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí účelové dotace od Plzeňského kraje na akci „Dotace na provoz
prodejny v obci Ždírec“ z dotačního titulu „Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje

2019“ ve výši 30.000,- Kč, schválené Zastupitelstvem Plzeňského kraje svým usnesením č. 1246/19
ze dne 9.9.2019.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na nákup pozemků od Státního statku Jeneč, státní
podnik v likvidaci, na pozemky parc. č. 200/10, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 94 m2
v k.ú. Ždírec u Blovic, zapsané na listu vlastnictví č. 532 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
katastrální pracoviště Plzeň-jih, pozemku parc. č. 453/8, ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 38 m2 v k.ú. Žďár u Blovic, obec Ždírec, zapsané na listu vlastnictví č. 691 u Katastrálního
úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň-jih a pozemků parc. č. 152/64, ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 39 m2, parc. č. 152/71, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 15
m2, parc. č. 266/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 99 m2 a parc. č. 285/16, ostatní
plocha, neplodná půda o výměře 3 m2, k.ú. Smederov, obec Ždírec, zapsané na listu vlastnictví č. 17
u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň-jih za celkovou cenu 38.720,Kč.
11. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci č. UZSVM/P/23092/2019-HMSU na pozemek parc. č. 2/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 725 m2 v k.ú. Ždírec u Blovic, obec Ždírec, zapsané na listu vlastnictví č. 60000 u
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň-jih., odděleném geometrickém
plánem č. 372-340/2018 ze dne 11.3.2019, vypracovaným Ing. DŠ od Česká republika - Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 180 00 Nové Město, Praha 2,
Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň.
12. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku Obce Ždírec a znění kupní smlouvy na prodej
pozemku: - pozemkové parcely parc. č. 165/22 – trvalý travní porost o výměře 33 m2, v k.ú. Žďár u
Blovic paní Ing. MB, bytem, 301 00 Plzeň za cenu 100,- Kč za m2 s DPH.
13. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku Obce Ždírec a znění kupní smlouvy na prodej
pozemků: - pozemkové parcely parc. č. 285/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 190
m2, a pozemkové parcely parc. č. 168/20 – vodní plocha, rybník o výměře 45 m2 obě v k.ú.
Smederov Českému rybářskému svazu,z.s., místní organizace Ždírec, IČO: 69976180, se sídlem
Ždírec 34, 336 01 Blovice za cenu 40,- Kč za m2 s DPH.
14. Zastupitelstvo obce schvaluje znění smlouvy a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0015241/VB/1 mezi ČEZ Distribuce, a.s., IČ:
24729035, DIČ: CZ24729035, se sídlem Děčín, 405 02 Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8 a Obcí
Ždírec, Ždírec 34, IČ: 00257478, DIČ: CZ00257478, 336 01 Blovice na zařízení distribuční soustavy –
kabelové vedení NN NN na dotčenou nemovitost obce, pozemku parcelní č. 273/1 v k.ú. Smederov,
obec Ždírec.
15. Zastupitelstvo obce schvaluje nákup venkovního odpadkového koše na tříděný odpad a Věže
poznání do Ždírecké ZOO v maximální výši 65.000,- Kč vč. DPH a dopravy.
16. Zastupitelstvo obce schvaluje nákup velkoobjemových kontejnerů na tříděný odpad:
a) velký, síťovaný kontejner o objemu 11,4 m3 od firmy Kovos Cont s.r.o., 41155 Terezín za
maximální cenu včetně DPH a dopravy do 53.000,- Kč.
b) velký, plný kontejner s pevnými bočnicemi o objemu 9,11 m3 od firmy Agrowest a.s., provoz
Přeštice za maximální cenu včetně DPH a dopravy do 57.000,- Kč.
17. Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele výměny osvětlovacích těles na sále Ždírecké hospody
firmu JK, 224 51 Spálené Poříčí, IČO: 73383031 za celkovou cenu 12.000,- Kč.
18. Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele doplnění elektrických rozvodů v budově obecního úřadu
ve Ždírci firmu LS, 336 01 Blovice, za částku 16.291,80 Kč bez DPH což je 19.713,08 Kč s DPH.

19. Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele zaměření stávající kanalizace v podobě papírové i
digitální firmu GpŠ Šedivý spol. s r.o., 5. května 663, 336 01 Blovice, IČO: 01681389 za částku
46.000,- Kč bez DPH.
20. Zastupitelstvo obce schvaluje VI. úpravu rozpočtu Obce Ždírec na r. 2019. Návrh změny rozpočtu
je přílohou zápisu.

Kominík
Ve středu 27.11.2019 od 09.00 hodin do 14.00 hodin přijede do naší obce kominík
pan Palacký. Kdo máte zájem o vyčištění či revizi komína, můžete si jeho služby objednat
na OU Ždírec nebo na telefonu 728 545 722 či e-mailu podatelna@obec-zdirec.cz do
22.11.2019.

„Závěrečná“
Vážení spoluobčané,
po 20-ti letech společného hraní jsme se s manželkou rozhodli ukončit produkci na
veřejných akcích. Protože jsme se s většinou našich dlouholetých fanoušků a kamarádů
nestačili rozloučit na ,,Václavské“ a jako poděkování za mnoholetou podporu Vás,
občanů Ždírce a přilehlého okolí, připravili jsme v sále Ždírecké hospody poslední
veřejnou produkci s názvem ,,Závěrečná“. Pokud tedy budete mít čas a chuť a pokud se
Vám naše písničky líbí, přijďte se pobavit a zatančit si v sobotu 28.12.2019 od 20.00 –
24.00 hod. do Ždírecké hospody.
Na setkání s Vámi se těší
Olda a Dana Ondruškovi

Zprávy Českého svazu žen
Říjen nastoupil ještě s
poměrně příjemným počasím, aby
se pak během týdne předvedl i z
té druhé - studené a větrné stránky. Hned na začátku měsíce
(1. října) jsme měly další členskou
schůzi, která byla tentokrát i s
překvapením. Nejenže byl začátek
posunut o hodinu dříve, ale i
samotný
úvod
byl
velmi
netradiční. Po hromadném přesunu všech zúčastněných členek do Ždírecké ZOO, kde

nás očekával p. Rosťa Válek se sl. Nikolou Fialovou, jsme oficiálně odhalily nově
vyřezanou sochu podle zadání ČSŽ Ždírec, a sice krásného malého srnečka, kterého jsme
také hned pokřtily a dostal jméno Eda neboli Edík. Radost i dojetí byly znát na každé z
nás. Po návratu na schůzi jsme od OÚ, resp. od starostky obce pí Lenky Vrátníkové,
dostaly i malé pohoštění s poděkováním za práci, kterou ČSŽ vykonává pro obec i
občany a zejména pak pro děti.
Na 5. října byla naplánována Drakiáda, i když meteorologové předpovídali razantní
ochlazení koncem týdne a speciálně pro sobotu i celodenní déšť a silný vítr. Naštěstí pro
všechny déšť odpoledne ustal, ale vítr nikoliv. A tak tento rok se nikdo ani nemusel moc
snažit, aby dostal draka do vzduchu, naopak byl problém draky udržet na šňůře, aby
neodlétli někam do lesa. Akce se i letos zúčastnilo okolo 20 dětí, a aby netrpěly zimou,
byl pro ně připravený dobrý teplý čaj, párek v rohlíku i nějaká ta sladkost. Děkujeme
všem za účast i dobrou zábavu.
V neděli 13. října navštívilo cca 20 žen další velmi vydařené představení v divadle
Pluto. Tentokrát to byl známý muzikál "My fair lady", kde vystupovalo kolem dvaceti
účinkujících v režii známého plzeňského herce Bronislava Kotiše.
V prosinci na nás bude čekat více společenských akcí - začínáme v sobotu 7. 12.,
kdy se bude konat ve spolupráci s OÚ tradiční Zpívání koled u vánočního stromečku na
terase Ždírecké hospody - začátek je stanoven na 16:00 hod. Chybět nebude ani malý
vánoční jarmark, svařené víno či grilované klobásy. V neděli 8. prosince pokračujeme
Kreativním odpolednem pro děti. Bude připraven opět dostatek různých aktivit a
nápadů, které se budou dětem určitě líbit. Na závěr této akce, která se uskuteční od
14:00 hod. ve Ždírecké hospodě, obdrží děti malý Mikulášský balíček. Tímto zveme
všechny naše spoluobčany i všechny děti na adventní setkání při výše uvedených akcích.
Za ČSŽ - M. Kolevová

Ždírecké podzimní dvojzkoušky
Sobota 19.10.2019 patřila agility. Za slunečného podzimního počasí proběhly
oficiální závody agility v areálu TJ Úslavan Ždírec. Na startu se objevilo 65 týmů (psovod
a pes), každý tým běžel dva parkury, takže jsme byli svědky 130 běhů. Krásné parkury
postavila mezinárodní rozhodčí Vladimíra Čištínová.
Naši domácí smederovští závodníci měli zastoupení ve třech výkonnostních
kategoriích - A0 (začínající agiliťáci), A1 a veteráni a čtyřech velikostních kategoriích (XS,
S, ML a L). Získali jsme celkem 14 medajlí:
• Hana Páralová s Angel (tibetský španěl) - 2x 1. místo
• Veronika Fišerová s Tymiánem (kříženec) - 1. místo
• Kateřina Kubátová s Rousie (bearded kolie) - 2x 1. místo

• Martina Milfortová se Cindy (kolie dlouhosrstá) - 1. a 2. místo
• Hana Janská s Ellou (knírač malý) - 2x 1. místo
• Ilona Vacková s Ferdou (kříženec) - 1. a 3. místo + zkouška A1
• Hana Janská s Brigittou (knírač střední) - 2x 1. místo + zkouška A1
• Kateřina Kubátová s Enye (kříženec)- 3. Místo

Sponzory akce bylo Platinum Natural Česká republika, které poskytlo vzorek svého
krmiva pro všechny závodníky. Speciální cenu věnoval Obecní úřad Ždírec a pro
medajlisty dodala věcné ceny prodejna chovatelských potřeb ve Smederově. Dalšími
hodnotnými cenami přispělo několik jednotlivců z řad smederovských nadšenců agility.
Chci poděkovat všem, kteří přispěli k nádherné atmosféře závodu, především
starostce Bc. Lence Vrátníkové za podporu tohoto krásného sportu, Janu Kotousovi a
dalším členům TJ Úslavanu Ždírec za poskytnuté zázemí a výborné občerstvení a všem
dobrovolníkům, kteří pomáhali při přípravě této organizačně náročné akce. Fotografie,
které dokumentují úžasnou atmosféru závodu, pořídilo několik fotografů a k nahlédnutí
jsou na webových stránkách
https://psichvile.rajce.idnes.cz/Zdirecke_podzimni_dvojzkousky_19.10.2019/
Foto a text zaslala Hana Janská

TJ Úslavan Ždírec
V měsíci říjnu se dohrály soutěže v Národní házené. V říjnu družstvo mužů sehrálo
celkem 2 zápasy, a to: 06.10. Hromnice – Ždírec 16:15 (7:7)
20.10

Ždírec – Litice B

19:16 (8:8)
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Za TJ Úslavan Ždírec – Lukáš Láska

Povinné čipování psů
Pro zájemce proběhne čipování psů ve čtvrtek 7.11.2019 od 15.00 do 15.30 Ždírec u prodejny, od 15.30 do 16.00 - Žďár na návsi a od 16.00 do 16.30 - Smederov na
návsi. Kontakt: MVDr. Petr Punčochář – tel.:777 825 210
Třídění jedlých olejů a tuků
Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2020 nabyde v platnost novela vyhlášky č. 321/2014
Sb. týkající se třídění upotřebených jedlých olejů a tuků v obcích. Chtěla bych vás touto
cestou informovat o správném nakládání s tímto odpadem, který se od výše zmíněného
dne bude v naší obci třídit.
Použitý olej či tuk stačí vylít do připravené PET lahve, dobře ji uzavřít a odvést do
speciálního černého kontejneru, který bude umístěn na sběrném místě u obecního
úřadu. Pravidelně bude zajištěn svoz tohoto odpadu firmou Černohlávek OIL, který
odpad ekologicky zlikviduje.
Cílem třídění je snížení množství bioodpadů ukládaných na skládky a zamezení tak
šíření těchto těžko odbouratelných surovin do přírody, kdy je čištění energeticky i
finančně velmi náročné. Oleje a tuky vylité do odpadů tuhnou, zanášejí potrubí a
posléze i čističky odpadních vod. Jelikož jsou považovány za kvalitní surovinu, lze je
velmi dobře využít v chemickém, dřevařském či gumárenském průmyslu. Po zahřátí a
filtraci se také používají při výrobě metylesteru, který se přidává k pohonným hmotám.
(zdroj: www. https://www.mzp.cz/cz/trideni_oleju_tuku_obce)
Většina z nás odpady poctivě třídí, takže si myslím, že toto bude jen další krůček
směrem k čistější přírodě.
Mgr. Petra Řežábková, místostarostka obce
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DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

29.11. – 19.00 – SDH Ždírec – Výborová schůze
1.12. – 14.00 – OÚ Ždírec, ČSŽ Ždírec – Setkání seniorů

Rybník Huťský

17.11. – ČRS MO Ždírec – Výlov Huťského rybníka

Kaplička na Smederově

1.12. – 1. adventní neděle u kapličky na Smederově

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Blovice - Hradiště 1
Muzeum otevřeno: úterý-sobota 9-15 hod.
Stálé expozice: Jak si kdo ustele; Stará škola
aneb škamna, kalamář a rákoska; Z tvorby
Milana Knížáka
do 29.2. – V létě na nebi, v zimě na zámku
11.11. - 9.00 – 17.30 – Mezinárodní den
válečných veteránů
12.11. – Komentovaná prohlídka výstavy 50
let od Apolla…
17.11 – VIII. ročník Běhu 17. listopadu
v zámeckém parku
26.11. – 16.00 – Zámecký literární večer:
V hlavní
roli
studenti
–
vystoupení
dramatického kroužku Gymnázia Blovice,
skupiny G-Band

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Lidový dům Blovice
14.11. – 19.00 – Koncert z vlastních zdrojů
28.11. – 16.00 – 20.00 – Taneční podvečer s V.
Žákovcem
Nepomuk
7.11. – 19.00 – sokolovna – Dva nahatý chlapi
– bláznivá komedie
15.11. – 21.00 – sokolovna – Extra Band
revival
23.11. – 20.00 – sál hotelu U Zeleného stromu
– Ples města Nepomuk
28.11. – MŠ – Vánoční jarmárek se zpíváním
koled

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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