Naše listy
měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
svazek 24 / číslo 9 /září 2017

Vážení spoluobčané,
uplynulý měsíc byl ve znamení přechodu léta na podzim a počasí tomu také odpovídalo. První
polovinu měsíce bylo téměř letní počasí a na jeho konci bylo počasí již pravé podzimní. To
přineslo velkou radost hlavně houbařům, neboť v současné době prožíváme pravé houbařské
„žně“, které již řadu let nepamatujeme. Začátkem září do naší obce zavítal mistr řezbář Jiří
Janočko z Města Albrechtice, který během víkendu 9. a 10. září 2017 vyřezal dvě sochy zvířat,
které se stanou součástí naší ZOO. Přes nepřízeň počasí se akce zúčastnilo mnoho zájemců o
řezbařinu a zejména se jednalo o rodiny s dětmi. Trochu nás mrzelo, že o řezbařinu nebyl větší
zájem místních dětí a jejich rodičů. Ve Ždírecké ZOO se v září uskutečnila ještě jedna zajímavá
akce, při které již byly i místní děti. Jednalo se o komentovanou prohlídku lesa nazvanou „O
lese v lese“, kterou pro děti s rodiči připravil Ing. Milan Kotlan, zaměstnanec Lesů České
republiky, Lesní správy Klatovy. Povídání o lese bylo velmi zajímavé a účastníci prohlídky
ocenili zejména přístup Ing. Kotlana (viz
foto), který velmi zajímavou formou
seznámil přítomné nejen s tím, jak se mají
v lese chovat, ale zejména vysvětlil funkci
lesa v našem ekosystému a další jeho funkce
v životě zvířat a lidí. Jsme rádi, že se najdou
mezi zaměstnanci Lesů České republiky
odborníci, kteří se s ostatními podělí o své
znalosti a zkušenosti a tím přispějí k tomu, že
lidé získají jiný pohled na les a také na lidi, kteří v něm hospodaří. Chtěl bych i touto cestou
panu Ing. Kotlanovi poděkovat za jeho komentovanou prohlídku lesa a věřím, že se nejednalo
o poslední setkání s tímto odborníkem, který umí tak poutavě vyprávět. V první polovině
měsíce byla také zahájena podzimní část mistrovských utkání v národní házené, kdy za naši
obec vstoupila do soutěže dvě družstva a to družstvo mužů a družstvo starších žáků.
Podrobnosti o obou soutěžích se dozvíte uvnitř novin. Poslední událostí uplynulého měsíce
byla Posvícenská zábava, kterou pořádali myslivci Mysliveckého sdružení Ždírec. V sobotu 30.
září 2017 připravili pro naše občany ve Ždírecké hospodě nejen dobrou muziku, kdy zahrála
k tanci a poslechu hudební skupina Orient, ale také výborné pohoštění a bohatou zvěřinovou
tombolu. Na Smederově se konalo ve stejný den v Klubovně SDH Posvícenské posezení, při
kterém se uskutečnila soutěž o nejlepší posvícenský koláč. Pořadatelům všech akcí děkujeme
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek 13. října 2017 od 19.30 hodin
v Klubovně SDH Smederov.

za jejich práci. O některých akcích se dozvíte podrobněji uvnitř novin. Také děkujeme členkám
Českého svazu žen, které se sešly v úterý 19. září 2017 a opět upravily zeleň před Ždíreckou
hospodou.
Poslední veřejné zasedání se konalo v pátek 15. září 2017 ve Ždírecké hospodě. Na
programu zasedání zastupitelé mimo jiné schválili výpůjčku, prodej a nákup pozemků, přijetí
dotačního příspěvku od Nadace ČEZ na projekt rozvoje volnočasové zóny Ždírecká ZOO ve výši
80.000,- Kč a příspěvek na obědy pro zaměstnance obecního úřadu a pro naše seniory.
Příspěvkem na obědy jsme chtěli podpořit naše nejen seniory ve věku od 65-ti let, ale
současně i nového nájemce naší hospody, který zahájil svoji činnosti od 1. září 2017. Senioři,
kteří mají nárok na naši podporu, obdrželi do svých schránek pokyny, jak o příspěvek požádat
a jsme rádi, že již někteří tuto podporu využívají. Ostatní občané mohou samozřejmě také
využívat rozvoz obědů ze Ždírecké hospody, jen jim nebude obec poskytovat příspěvek na
oběd ve výši 10,- Kč na jeden oběd a den. Rozvoz obědů můžete dohodnout přímo ve Ždírecké
hospodě, nebo telefonicky na č. 775 611 514. Jídelní lístek Ždírecké hospody vždy na
následující týden bude zveřejněn na internetových stránkách obce http://www.obeczdirec.cz/zdirecka-hospoda/. Ostatní body jednání najdete uvnitř novin ve výpisu z usnesení.
Při jednání zastupitelů byli přítomní občané dále seznámeni s realizací dalších projektů
v následujícím období, ve kterém je připraveno výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce
požární nádrže ve Žďáru. Po dokončení vodovodních a kanalizačních přípojek ke stavebním
pozemkům na Oborách, mohou být zahájeny i práce na opravě cesty. V následujícím období
nás čeká příprava a zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které
se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017. V pátek 20. října 2017 bude volební místnost
volebního okrsku č. 1 pro obce Ždírec, Ždírec-Myť, Žďár a Smederov na obecním úřadu Ždírci,
Ždírec čp. 34 otevřená od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 21. října 2017 v době od 8:00 do
14:00 hod. Chtěl bych proto touto cestou pozvat všechny naše občany k volebním urnám, kde
se bude rozhodovat o tom, kdo bude v následujícím období řídit náš stát. Veřejné zasedání
zastupitelů obce se bude konat tentokrát v Klubovně SDH Smederov v pátek 13. října 2017 od
19:30 hod. Na programu zasedání budou zastupitelé mimo jiné rozhodovat o odkoupení
pozemku ve vlastnictví státu, projednávat přijetí dotace od Plzeňského kraje na projekt
„Rekonstrukce vodní nádrže v části obce Ždírec – Žďár“ z dotačního titulu „PSOV PK 2017 –
Projekty obcí“ a výběr zhotovitele uvedeného projektu. Proto Vás všechny zveme na jednání
zastupitelů, kde můžete projevit své názory k projednávaným věcem a dalším záležitostem
týkajícím se chodu naší obce.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce
USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 15. září 2017, které se konalo ve Ždírecké
hospodě
Přijatá usnesení zastupitelů Obce Ždírec
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí – bez hlasování
- Určení zapisovatele zápisu – zapisovatelem zápisu byl určen pan Václav ŘEŽÁBEK.- Zprávu starosty obce o činnosti od posledního veřejného zasedání zastupitelů.

- Kontrolu usnesení z posledního veřejného zasedání zastupitelů obce.
- Rozbor hospodaření Obce Ždírec k 31.8.2017.
II. Zastupitelstvo obce schvaluje níže uvedené návrhy usnesení:
- Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků Obce Ždírec a znění kupní smlouvy na prodej
pozemku pozemkové parcely č. 189/29 – orná půda o výměře 36 m2 v k.ú. Ždírec u Blovic
manželům VT a RT za cenu 390,- Kč za m2 s DPH.
- Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení nemovitosti pro Obec Ždírec a znění kupní smlouvy na
zakoupení pozemku pozemkové parcely č. 189/35 – orná půda o výměře 12 m2 v k.ú. Ždírec u
Blovic, která vznikla dle geometrického plánu č. 354-314/2016, od manželů VT a RT za cenu 390,Kč za m2.
- Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků Obce Ždírec a znění kupní smlouvy na prodej
pozemků a) pozemkové parcely č. 86/7 – trvalý travní porost o výměře 830 m2 b) stavební parcely č.
60 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 93 m2, oba v k.ú. Ždírec u Blovic KŠ za cenu 300,- Kč za
m2 s DPH.
- Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy a znění Smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí č.
UZSVM/P/22987/2017-HMSU, na výpůjčku pozemků pozemkových parcel č. 2/6 – ostatní plocha
ostatní komunikace, č. 2/14 – ostatní plocha ostatní komunikace a č. 2/16 – ostatní plocha, zeleň,
všechny v k.ú. Ždírec u Blovic, mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2 a Obcí Ždírec, se
sídlem Ždírec 34, IČ: 00257478.
- Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy a znění Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku
ve výši 80.000,-Kč od Nadace ČEZ se sídlem Duhová 153/3, 140 53 Praha 4 na projekt Obce
Ždírec, Ždírec 34, IČ: 00257478 s názvem „Rozvoj volnočasové zóny Ždírecká ZOO“.
- Zastupitelstvo obce schvaluje poskytování příspěvku na obědy ve výši 10,- Kč včetně DPH na jeden
oběd pro občany od 65 let věku, kteří mají bydliště v Obci Ždírec.
- Zastupitelstvo obce schvaluje poskytování příspěvku na obědy pro zaměstnance obce ve výši 35,Kč na oběd a znění Vnitřní směrnice O poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců Obce
Ždírec č. 1/2017.
- Zastupitelstvo obce schvaluje IV. úpravu rozpočtu Obce Ždírec na r. 2017. Návrh změny rozpočtu je
přílohou zápisu.

Inzerce
Přijmeme pro prodejnu Ždírec vedoucí prodejny. Více informací na tel. 725 920 861,
zkddrhova@volny.cz
Kominík
V sobotu 4.11.2017 od 9.00 hodin do 14.00 hodin přijede do naší obce kominík pan
Jiránek. 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. V případě
nehodícího se termínu si můžete sjednat služby individuálně.

Český rybářský svaz
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz, http://www.mocrszdirec.estranky.cz/
Výbor naplánoval podzimní výlovy rybníků. Tradiční podzimní výlov rybníku
Huťský provedeme v pátek 17. listopadu. Rybníky pod Smederovem se loví o týden později
v sobotu 25. listopadu. Při výlovu rybníku Huťský tradičně uskutečníme prodej ryb na hrázi.
Podrobnosti ještě budou upřesněny.
Příští výborová schůze se koná v pátek 20.října od 18 hod. ve Ždírecké hospodě.
Za ČRS z.s. MO Ždírec , Miroslav Krňoul.
Zprávy Českého svazu žen
Po delší letní přestávce a zaslouženém odpočinku se ženy v polovině měsíce září pustily
s vervou do práce, která je v tomto případě nekonečná. Zeleň před Ždíreckou hospodou už
zase vyrostla do obřích rozměrů, a tak se pět odvážných žen (jmenovitě: J. Hrabačková, Bl.
Fialová, A. Vítková, Zd. Vrátníková a M. Michálková) za vydatné pomoci p. Pavla Vrátníka
odhodlalo celý prostor trochu zkulturnit. A to se také podařilo!!
Na měsíc říjen připravujeme oblíbenou Drakiádu, a sice na sobotu 14.10.2017
odpoledne od 14.oo hodin nad Ždíreckou hospodou. Doufejme, že tentokrát nás počasí
nezklame a vítr aspoň trochu zafouká - občerstvení bude zajištěno.
Začátkem listopadu, konkrétně 4.11.2017 se uskuteční Lampiónový průvod - upřesnění
termínu bude konkretizováno prostřednictvím místního rozhlasu. Těšíme se na hojnou
návštěvu na výše zmiňovaných akcích.
Za ČSŽ - M. Kolevová
Zprávy TJ Úslavan Ždírec
V měsíci září začaly soutěže v Národní házené. TJ Úslavan Ždírec má v soutěžích přihlášená 2
družstva – družstvo starších žáků a družstvo mužů. Zatím se našim házenkářům v podzimní
části soutěže moc nedaří.
Výsledky mužů:
Hromnice – Ždírec

21:20

(poločas 10:12)

Ždírec – Nýřany C

17:18

(poločas 10:8)

Všenice B – Ždírec

17:13

(poločas 7:6)

Ždírec – Božkov

7:32

(poločas 2:14)

Kyšice – Ždírec

39:29

(poločas 21:13)

Výsledky starších žáků:

Na tradiční posvícenský zápas nepřijeli oběma celkům soupeři, proto se sehrál přátelský zápas
družstva starších žáků proti družstvu mužů. Zápas zcela zaslouženě skončil remízou 24:24
(poločas 12:12), kdy se na hřišti spravedlivě vystřídaly všechny děti a sportovní příznivci si přišli
na své.

Zpráva hasičů SDH Žďár
Dne 2.září 2017 se družstvo SDH Žďár, jako postupující z druhého místa I. kola klasické
soutěže zúčastnilo hasičské soutěže II. kola v klasické soutěži, kterou pořádalo SH ČMS Okresní
sdružení hasičů Plzeň – jih a SDH Dobřany na cvičišti kynologů.
Časový harmonogram soutěže začal již v 07:45 hod. prezentací soutěžních družstev.
Sešlo se zde celkem 13 družstev mužů a 5 družstev žen.
První disciplinou byly štafety 7 x 50 m s dvěma pokusy, kdy druhý nebyl povinný a poté
požárními útoky s dvěma proudy B a čtyřmi proudy C na nástřikové terče s digitální časomírou.
Naše osmi členné družstvo ve složení: Jan Nygrýn, Kamil Kasl, Marcel Baránek,
Zygmund Pospiszyl, Miroslav Krňoul, Miroslav Synáč, Jiří Vítek a Jakub Fiala, podalo velmi
dobrý výkon zejména ve
štafetách, kdy druhý pokus
ještě vylepšilo o 5 s a to bez
trestných bodů na čas 93,30
s a v celkovém pořadí štafet
se umístilo na 3 místě.
Následoval požární útok,
který proběhl na jistotu a
také bez trestných bodů a
časem 106,90 s stačil na 5.
místo. Po sečtení časů obou
disciplín se naše družstvo
s časem 200,20 s celkově umístilo na krásném 5. místě a byl z toho nejlepší výkon v okresní
soutěži družstva SDH Žďár v jeho dlouhé historii.
Domů se dorazilo až po 17:00 hod., kdy po uklizení výstroje a výzbroje se celé družstvo
sešlo ve Ždírecké hospodě, kde bylo zajištěné občerstvení a s dobrou náladou se úspěch
patřičně oslavil.
Výsledková listina soutěžních družstev:
MUŽI:
štafeta
1. Přešín
94,74
2. Dnešice
95,27
3. Hradčany
90,01
4. Čížkov
91,70
5. Žďár
93,30
6. Řesanice
97,09
7. Polánka
93,81
8. Sedliště
96,40
9. Dvorec
102,08
10. Dobřany
99,73
11. Chlumčany
116,40

požární útok
89,62
94,20
89,71
89,92
106,90
107,05
98,12
98,71
109,91
114,48
119,29

tr. body

+10
+10

+20
+20
+10
+20

celkem
184,36
189,47
189,72
191,62
200,20
204,14
211,93
215,11
221,99
234,21
235,69

12. Čečovice
13. Mileč

107,10
102,43

124,03
neplatný pokus

+10

41,13
X

ŽENY:
1. Polánka
2. Nekvasovy
3. Dnešice
4. Nepomuk
5. Kramolín
Závěrem bych chtěl poděkovat především SDH Ždírec za zapůjčení vozidla a části
výzbroje, dále jeho členům Mírovi Krňoulovi, Mírovi Synáčovi, Jirkovi Vítkovi a Kubovi Fialovi za
jejich kamarádský přístup, celému našemu družstvu za výborný soutěžní výkon, za perfektní
partu a za dobrou reprezentaci naší obce.
Jan Nygrýn, starosta SDH Žďár

Zprávy ze Smederova
Dne 30.9.2017 se konalo posvícenské posezení v klubovně SDH Smederov spojené se
soutěží. Také rádi pečete koláče? Samozřejmě, že ano! Každá rodina má svůj rodinný recept na
ten zaručeně nejlepší a nejlahodnější koláč. Tak proč byste s ním neměli uspět v naší soutěži o
nejlepší posvícenský koláč.
Do
soutěže
bylo přihlášeno celkem devět koláčů. Pořadí
bylo následující na třetím místě Jaroslava Bílá,
druhé místo Ludmila Škardová a na vítězném
prvním místě Alena Škardová. A co by to bylo
za soutěž, kdyby pro autora či autorku
přihlášených koláčů nebyly připraveny ceny od
firmy: Jan Pondělík-pekařství a cukrářství
Dvorec s.r.o. a místního klubu SDH Smederov.
Po vyhlášení výsledků byli všichni účastníci popasováni do "CECHU CUKRÁŘSKOPEKAŘSKÉHO"
a to Pavlem Pondělíkem výplatou na zadek pekařskou lopatkou na sázení chleba. V průběhu
tohoto krásného společenského večera byl promítnut sestřih kulturních akcí za letošní rok,
který pro nás připravil Ivan Koutecký. Na závěr připravila Ludmila Škardová velice povedenou
soutěž " KURŇA CO TO JE", dvojice této soutěže byli odměněny RETRO DÁRKAMI. Děkujeme
jako vždy za vzornou obsluhu a všem, kteří tuto akci podporují.
Foto a text zaslal Pavel Pondělík.
Poděkování
Občané Smederova by rádi touto cestou poděkovali paní Kamile Golčákové za záchranu
dětského života.
Občané Smederova

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.
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v r.2017
Zeměměřický úřad (dále jen „ZU“) je organizační složkou státu a vykonává na základě
zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech správu Základní báze
geografických dat České republiky (ZABAGED). Správa ZABAGED je podle zákona
zeměměřickou činností ve veřejném zájmu. V souladu se zákony probíhá plánované terénní
topografické šetření pro aktualizaci dat ZABAGED.
Oznamujeme vám proto, že v rámci plnění úkolů v roce 2017 budou provádět
zaměstnanci ZU místní topografické šetření pro obnovu ZABAGED ve správním obvodu vaší
obce.
Obsahem místního topografického šetření je prověřit osobně nebo dotazem charakter
těch objektů a jejich vlastností, vedeních v ZABAGED, které jsou z jiných zdrojů, využívaných
pro aktualizaci nejasné, nezřetelné, popř. je nelze zjistit.
Oprávnění ke vstupu do prostorů a k provádění topografických prací prokážou
zaměstnanci ZU speciálním služebním průkazem ZU. Aktuální obsah ZABAGED je uveden
v Katalogu objektů ZABAGED, který je uveřejněn na:
http://geoportal.cuzk.cz/DOkumenty/KATALOG_OBJEKTU_ZABAGED.pdf .
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Ždírecká hospoda
Louka nad hospodou
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NEDVĚDOVÁ
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ŠLAJS
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20.10. – 18.00 – ČRS MO Ždírec – výborová schůze
14.10. – 14.00 – ČSŽ Ždírec– Pouštění draků – podle počasí
4.11. – 17.00 – ČSŽ Ždírec, OU Ždírec – Lampionový průvod

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Blovice - Hradiště 1
Výstavy:Muzeum otevřeno:úterý-sobota 9-15 hod
20.4.-31.10. – Paličkovaná krajka – procházka
s Karlem IV.
1.9.-27.1. – Dvě století Rukopisů zelenohorského a
královédvorského
21.9.-18.11. – Lucie Halová I. na plátně i v prostoru
Stálé expozice – Jak si kdo ustele, Stará škola aneb
škamna, kalamář a rákoska, Z tvorby Milana
Knížáka

Lidový dům Blovice
12.10. – 19.00 – Slavné operetní a muzikálové
melodie
21.10. – 20.00 – Extra Band
26.10. – 16.00 – Václav Žákovec, Anička Volínová –
taneční večer

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Nepomuk
14.10. – 8.00-12.00 – Nepomucké farmářské a
řemeslné trhy s živou hudbou a pohádkou
14.10. – 10.00 – Pohádka O Karkulákovi aneb Co se
stane, když si Karkulka vezme dovolenou
19.10. – 19.00 – Nezmaři – Sokolovna
20.-22.10. – Podzim pod Zelenou Horou
20.-29.10.- 11.Nepomucké hnětýnky – Zelenohorská
pošta
20.10. – MIMARTEF – koncert – Zelenohorská pošta
21.10. – 18.00 – PIŇAKOLÁDA – kulturní sál Dvorec
31.10. – 17.00 – Putování po Sýrii - přednáška
Spálené Poříčí
14.10. – 20.00 – Swing Paradise Jakub Zomer – Hotel
Brdy
28.10. – 20.00 – Great Blues Band Marcel Flemr –
Hotel Brdy
Music Sklep, Zámecká 538
7.10. – Přátelské setkání s Lazar Bandem

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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