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Vážení spoluobčané,
prázdninové měsíce byly opravdu letní, tak si je nejen děti velmi užily. Vzhledem k tomu, že se
nenaplnila předpověď deštivého počasí, žádáme naše občany, kteří používají vodu z obecního
vodovodu, aby nadále s vodou šetřili. Ne všichni s vodou šetří, a proto bude v budoucnu
zřejmě nutné omezit používání vody obecně závaznou vyhláškou obce. Jak kdo s vodou
hospodaří, uvidíme v lednu při odečtech a podle toho se obec zařídí. Zatím vodu pro běžnou
potřebu máme a to je pro všechny odběratele důležité.
Poslední veřejné zasedání zastupitelů obce se konalo ve Ždírecké hospodě v pátek
17. srpna 2018. Na veřejném zasedání zastupitelů obce byli přítomní občané seznámeni
s činností zastupitelů od posledního veřejného zasedání a s připravovanými projekty na období
příští. Hlavními body jednání zastupitelů bylo přijetí finanční dotace od Plzeňského kraje
z dotačního programu „Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje
v roce 2018“, dotační titul „2018 Příspěvek na věcné vybavení“ a přistoupení k projektu
Mikroregionu Úslava „Pořízení odpočinkového a naučného mobiliáře v členských obcích
Mikroregionu Úslava“. Jeden projednávaný bod se týkal záměru odvětrání kuchyně ve
Ždírecké hospodě, kde jsme chtěli vybrat zhotovitele odvětrání. S celkovou rekonstrukcí
kuchyně a s pořízením nového vybavení nastal problém s množstvím páry, kterou je potřeba
z kuchyně odvětrat. Při projednávání tohoto bodu programu však nenastala úplná shoda
přítomných zastupitelů, tak došlo k tomu, že usnesení o záměru odvětrání kuchyně nebylo
schváleno. Trochu nás neschválení tohoto bodu jednání zaskočilo, ale respektujeme názor
každého zastupitele. Budeme se nadále snažit, aby byl vybrán zhotovitel odvětrání, protože je
to velmi důležité pro další chod kuchyně v naší hospodě. V diskusi po skončení projednání
všech bodů byl vznesen dotaz na opravu místních komunikací v obci. Přítomní občané byli
seznámeni s tím, že obec plánuje ještě v letošním roce opravu místních komunikací tryskovou
metodou. Další dotazy směřovaly na údržbu zeleně v obci. Obec zajišťuje sečení i některých
ploch, které obce nejsou, ale údržbou těchto ploch přispějeme k lepšímu vzhledu obce.
Přítomní občané byli seznámeni s termínem konání voleb do zastupitelstev obcí, které se
budou konat ve dnech 5. a 6. října 2018. Starosta obce přítomné občany vyzval k účasti na
volbách, aby projevili svoji vůli a dali svůj hlas kandidátům, o kterých si myslí, že budou
prosazovat jejich zájmy.
Vzhledem k tomu, že se jedná o poslední vydání našich novin před konáním voleb do
zastupitelstva obce, možná by někdo očekával nějaké předvolební prohlášení, které by
směřovalo k té či oné kandidátce k nalákání nerozhodnutých voličů na jejich stranu. Nic

takového však dělat nebudeme. Po celé volební období jsme se snažili naše občany objektivně
informovat o dění v naší obci, a to jak v Našich listech, na internetu a hlavně na veřejných
zasedáních, kde jsme vždy podrobně přítomné občany seznamovali s tím, co jsme udělali, co
chceme udělat a také co se nám nepovedlo. Není to žádná ostuda, nebo slabost, přiznat i
neúspěchy. Dále jsme vždy podrobně informovali a zveřejňovali rozbor hospodaření obce,
který jsme předkládali na každém veřejném zasedání zastupitelů obce a současně zveřejňovali
na internetových stránkách. Uvedené informace jsme zveřejňovali nad rámec našich
zákonných povinností, aby bylo naše hospodaření transparentní a každý se mohl seznámit
s tím, jaké má obec příjmy a výdaje. Vzhledem k tomu, že mandát zastupitelů obce končí
prvním dnem voleb do zastupitelstva obcí, chtěl bych touto cestou poděkovat zastupitelům,
kteří se svojí prací podíleli na práci obce a občanům, kteří nám při práci pro obec pomáhali.
Velké poděkování patří všem zástupcům společenských organizací a jejich členům, kteří se
podíleli na pořádání akcí v naší obci. Bez jejich pomoci by nebylo možné akce pro občany
pořádat, a že jich nebylo málo. Současně věřím, že spolupráce nového vedení obce se
společenskými organizacemi a občany bude nadále dobrá, protože všechny akce pořádáme
hlavně pro sebe a pro naše děti, aby obec žila.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce
Výpis USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 17. srpna 2018, které se konalo ve Ždírecké
hospodě
Přijatá usnesení zastupitelů Obce Ždírec
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
- Určení zapisovatele zápisu – zapisovatelem zápisu byl určen pan V Ř
- Zprávu starosty obce o činnosti od posledního veřejného zasedání zastupitelů.
- Kontrolu usnesení z posledního veřejného zasedání zastupitelů obce.
- Schválení Účetní závěrky Mikroregionu Úslava za rok 2017 Valnou hromadou MRÚ.
- Schválení Závěrečného účtu Mikroregionu Úslava za rok 2017 Valnou hromadou MRÚ.
- Podání žádosti na HZS Plzeňského kraje o nový dopravní automobil pro JSDH Obce Ždírec
z dotačního programu „JSDH V2 2019 Pořízení nového dopravního automobilu“.
II. Zastupitelstvo obce schvaluje níže uvedené návrhy usnesení:
- Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec.
- Zastupitelstvo obce schvaluje volbu ověřovatelů zápisu: pan M M a pan D K
- Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru a znění Darovací smlouvy, uzavřené s M H, bytem jako
„dárce“ a Obcí Ždírec, Ždírec 34, 336 01 Blovice, IČO: 00257478, jako „obdarovaná“ na darování
pozemku – pozemkové parcely č. 31/3 o výměře 10 m2 – zahrada v k.ú. Žďár u Blovic, obec Ždírec.
- Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje z dotačního
programu „Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2018“,
dotační titul „2018 Příspěvek na věcné vybavení“ do rozpočtu obce ve výši 22.272,- Kč.
- Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) přistoupení k projektu „Pořízení odpočinkového a naučného mobiliáře v členských obcích
Mikroregionu Úslava“ z dotačního programu Plzeňského kraje „Program stabilizace a obnovy
venkova Plzeňského kraje 2018, Integrované projekty“.
b) žádost Mikroregionu Úslava, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice, IČ: 69976660, o
poskytnutí finančních prostředků ve výši 46.333,33 Kč na zajištění pokrytí části výdajů

Mikroregionu Úslava v integrovaném projektu „Pořízení odpočinkového a naučného mobiliáře
v členských obcích Mikroregionu Úslava“.
III. Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odvětrání kuchyně Ždírecké hospody a schvaluje zhotovitele
odvětrání firmu Stanislav Kiss, Na Chmelnicích 1258, 334 01 Přeštice, IČ: 69964971, za celkovou
částku 97.906,- Kč bez DPH.
Pro usnesení: 4
Proti usnesení: 0 Zdržel se hlasování: 1
Nechváleno
Hlasování se zdržel zastupitel pan V V

Návštěva z Triptisu navštívila Ždíreckou ZOO.
Sedmičlenná delegace z partnerského města
Blovic, německého Triptisu, kterou vedl starosta
Peter Orosz, navštívila ve dnech 30.8 – 1.9.
Blovice. V rámci kulturního programu jsme
navštívili i Ždíreckou ZOO. Němečtí hosté byli
nadšeni, dle jejich slov něco takového dosud
neviděli.
Ladislava Krňoulová, ředitelka MKS Lidový dům
Blovice

Český rybářský svaz
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz, http://www.mocrszdirec.estranky.cz/
Rybáři informují
Tak jako každý rok jsme stejně i letos již tradičně o letních prázdninách pořádali dětské
rybářské závody, které se konaly v sobotu 18.srpna.
Oproti minulým ročníkům byla tento rok změna v tom, že se závodilo na rybníku Brigádník.
Lovící místa byla označena po celé délce
hráze.
Zúčastnilo se 15 závodníků a každý během
časového limitu vystřídal dvě stanoviště.
Vítězem závodů se stal Tomáš Stříbrný. Na
druhém místě se umístili se stejným počtem
bodů Miroslav Krňoul a Vojtěch Vrátník.
Třetí místo obsadil Filip Michálek. Kompletní
výsledky a fotografie ze závodů najdete na
našich
stránkách
http://www.mocrszdirec.estranky.cz .
Zpráva pro členy výboru a RK: příští výborová schůze se koná 21.9.2018 od 19,oo hod.
v Rybárně.
Za ČRS,z.s. MO Ždírec , Miroslav Krňoul.

Zprávy ze Smederova
Dne 14.7.2018 se konala největší akce Smederova - "SRAZ SMEDROVSKÝCH RODÁKŮ". Sraz
začal mší u kapličky na návsi Smederova a po mši pokračovala akce v hasičské klubovně
Smededrova za účasti téměř 150 účastníků. Pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení
včetně upomínkových předmětů. K tanci a poslechu zahrál Josef Pospíšil s rodinou a manželé
Ondruškovi. Akce se protáhla do časných ranních hodin. Děkujeme všem hostům a

zúčastněným za jejich návštěvu. Velké poděkování patří všem organizátorům, kteří se na této
velice vydařené akci aktivně podíleli.
A takto přivítal všechny přítomné Pavel Pondělík st.:
Dobré odpoledne.
Milí rodáci, vážení hosté, pane starosto, dovolte mi, abych se představil. Jmenuji se Pavel
Pondělík a chtěl bych Vás tímto srdečně přivítat na srazu rodáků obce Smederova, který se
koná pod záštitou obecního úřadu Ždirec, SDH Smederov a firmou Jan Pondělík - pekařství a
cukrářství Dvorec s.r.o. A jak tento sraz vlastně vznikl? Při posezení nás nadšenců padla
připomínka, že je to již patnáct let, co se otevřela hasičská klubovna a jak to oslavit? Řekl jsem,
uděláme sraz rodáků obce Smederova, takže tento nápad vznikl v mé hlavě. Byla to velká
starost najít spojení na tyto rodáky. Jsem velice rád, že se do této akce zapojilo, jak jsem již
uvedl, několik zapálených nadšenců. Tímto jim děkuji. Velice mě potěšilo, že jsme se sešli v tak
hojném počtu, a přestože každý opatrujeme vzpomínky odlišné, jedno mají přeci jen společné
- týkají se totiž obce Smederova, kde máme nebo jsme našli domov. Když se zadíváme zpět, co
nás v životě všechno potkalo, zůstane v paměti několik těch vzpomínek nazývajících se láska,
rodina a domov. A ten domov nedělá jen krajina a domky kolem nás, ale hlavně lidé, kteří mají
srdce. A tak, vítejte doma, a nebo ať se u nás jako doma cítíte. Ještě několik slov k tomu, jak to
bylo s hasičskou klubovnou. Po uzavření místního hostince nebylo kde se sejít a tak došlo k

vyklizení prostoru a svépomocí jsme vybudovali dnešní hasičskou klubovnu, která dnes slaví
patnáct let od svého otevření.
Přeji příjemnou zábavu a dobrou chuť.
A je vidět, že Smederov opravdu stále
žije, další zábavnou akcí byla 25.8.2018
tradiční BENÁTSKÁ NOC. Na tuto zábavu
bylo připraveno občerstvení od místních
občanů, kterým patří poděkování. K
poslechu a tanci hrála skupina Plzeňský
Expres V+V. Tradiční projížďka lodí byla
až v neděli v dopoledních hodinách.
Poděkování patří obsluze, organizátorům a Gabriele van Ruiten Hajnové & Harrymu van Ruiten
za propůjčení stanů na tyto akce.
Foto a text zaslal Pondělík Pavel st.

Poděkování
Chtěla bych poděkovat p.P. Pondělíkovi, J. Matouškovi a M. Škardovi ml. za několika měsíční
přípravu a hladký průběh ,,rodáků“.
L.Škardová
Oznámení
Od 3.9. do 20.9. přijímám objednávky na brambory na uskladnění a krmné. Na krmné
brambory si přineste pytle.
Stanislav Ungr, mobilní telefon 724 079 329.

TJ ÚSLAVAN ŽDÍREC - NÁRODNÍ HÁZENÁ
OBLASTNÍ SOUTĚŽ I.TŘ. 2018-19
datum

č.utk.

PODZIM

čas

9.9.NE 202 Všenice B-Ždírec

13:00

15.9.SO 204 Tymákov C- Ždírec

11:00

23.9.NE 205 Ždírec- Hromnice

14:00

30.9.NE 208 Ždírec- Všenice B

16:00

7.10.NE 210 Ždírec - Tymákov C

14:00

14.10.NE 211 Hromnice- Ždírec

14:30

rozhodčí

výsledek poločas

ČEZ Distribuce – Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Ve smyslu ust. §25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění si dovolujeme
upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční
soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a.s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na
povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé
provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (dále jen
„zásah“). Zásah provádějte průběžně v období vegetačního klidu dle níže uvedeného rozsahu.
Nebude-li zásah proveden do 15. Listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a
spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ
Distribuce, a.s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý
klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena
v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m
od osy vedení na dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník písemně osloven, tak je nutné
postupovat dle obdržených pokynů.
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v ČSN EN 50110-1. K vodičům
se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin při ořezu. Zásah
nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení
nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotek s vedením. V případě, že
zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte nás
na lince 800 850 860.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.
Při nesplnění povinností vlastníka může být Energetickým regulačním úřadem uplatněna sankce.
Při vzniku škody v souvislosti s nesplněním povinnost dále mohou být uplatněny náklady
související s likvidací vzniklé škody. V zákonem vymezených případech musí vlastníci nebo
uživatelé pozemků před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat
povolení dle zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. Děkujeme za spolupráci. ČEZ Distribuce, a.s.

Rodačka ze Ždírce přeměnila dálniční reklamní poutač Mattoni v umělecké dílo
Málokterému mladému umělci se poštěstí, aby jeho dílo viděly denně stovky tisíc lidí.
Dvaadvacetileté rodačce ze Ždírce na Plzeňsku Lucii Havlové se to podařilo. Její dílo stojí na
Vysočině u dálnice D1 směrem na Prahu.
Lucie Havlová, studentka druhého
ročníku Ateliéru intermediální tvorby
Mileny Dopitové na Akademii výtvarných
umění (AVU) v Praze, se stala autorkou
vítězného návrhu na přeměnu reklamního
poutače ve volné krajině, známého orla
Mattoni, na umělecké dílo. Díky výhře ve
studentské soutěži uspořádané AVU, je
od poloviny června vidět její návrh
společně s orlem grafičky Míly Fürstové u
dálnice D1 poblíž Velkého Meziříčí.
Při tvorbě návrhu se rodačka ze Ždírce inspirovala přímo dálnicí a osobností Heinricha
Mattoniho, zakladatele společnosti Karlovarské minerální vody (KMV), která umožnila
umělkyním svá díla realizovat.
V loňském roce měla studentka svou první autorskou výstavu na zámku Hradiště v
Blovicích. Nyní chystá další, jejíž vernisáž proběhne 21. listopadu v galerii ve Starém Plzenci.
Ve volném čase se Lucie Havlová závodně věnuje latinskoamerickým tancům. Miluje pohyb a
hudbu, ráda také vyráží do přírody malovat krajinu. Klid na vesnici a krása přírody jí
kompenzují ruch velkoměsta.
Zdroj: Karlovarské minerální vody

Dne 30.7.2018 se narodila
rodičům Lukášovi a Michaele
Synáčovým ze Smederova 47
dcera Nicol.
Vítáme Nicol do života a přejeme jen
to nejlepší!

_____________________________

Dne 17. 8. 2018 zemřel
ve věku nedožitých 73 let
pan Václav FIALA
ze Ždírce č.21.
Čest jeho památce!
.

Dne 21. 8. 2018 zemřela
ve věku 88 let
paní Jarmila VÍDRŠPERKOVÁ
ze Smederova.
Čest její památce!
.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
76 let
75 let
72 let
69 let
68 let
66 let
64 let
63 let
62 let
62 let
60 let
87 let
67 let
66 let
64 let
62 let
61 let

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda
Rybárna Smederov
Klub SDH Smederov
Hřiště TJ Úslavan Ždírec
Louka nad hospodou

ČERVENEC - SRPEN 2018
Josef
Václav
Stanislav
Jindra
Jaroslav
Dagmar
Jitka
Josef
Danuše
Rita
Anna
Vlasta
Jana
Václav
Petr
Emilie
Bohuslav

SYNÁČ
KUTÁK
UNGR
ŠMÍDOVÁ
SEDLÁČEK
KUCHYŇKOVÁ
HOFFMANNOVÁ
PEKÁREK
VRÁTNÍKOVÁ
KRIEGERBECKOVÁ
KOHÚTOVÁ
ŘEŘICHOVÁ
KOLBABOVÁ
ZOCH
ZRNO
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VRÁTNÍK

Žďár
Žďár
Myť
Ždírec
Ždírec
Myť
Žďár
Ždírec
Ždírec
Ždírec
Myť
Ždírec
Myť
Myť
Žďár
Myť
Ždírec
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Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.

32
17
30
43
32
4
34
25
31
18
44
48
40
15
20
2
54

28.9. – 19.30 – SDH Ždírec – výborová schůze
29.9. – 19.00 – MS Ždírec – Posvícenská zábava – hraje Orient
21.9. – 19.00 – MO ČRS Ždírec – výborová schůze
29.9. – Posvícenské posezení – SDH Smederov
29.9. – 8.00 – Agility závody ve Ždírci
14.10. – 14.00 – ČSŽ Ždírec– Pouštění draků – podle počasí

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Blovice - Hradiště 1
Výstavy:Muzeum otevřeno:úterý-neděle 10-17 hod
14.9-10.11. – Barevný svět – Ateliér K Nepomuk
1.5.-30.9. – Secese: Ze života našich prababiček
Stálé expozice – Jak si kdo ustele, Stará škola aneb
škamna, kalamář a rákoska, Z tvorby Milana
Knížáka

Nepomuk
11.9. – 17.00 – Putování po evropském kulturním
dědictví
15.9. – 8.00-12.00 – Farmářské trhy
25.9. – 17.45-19.45 – To nejlepší z prvního ročníku
„Historie Nepomucka, jak ji možná neznáte“
29.9.- Zelenohorské vinobraní

Lidový dům
8.-9.9. – Městské slavnosti – sokolovna, náměstí
27.9. – 16.00 – Václav Žákovec a Anička Volínová
29.9. – 21.00 - Argema

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

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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