Naše listy
měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
svazek 24 / číslo 10 /říjen 2017

Vážení spoluobčané,
počasí v uplynulém měsíci bylo pravé podzimní, teplé počasí, které nás provázelo přes den,
střídaly noční teploty, které se blížily bodu mrazu. Na začátku měsíce jsme si ještě užívali sběru
hub, který do našich lesů přilákal mnoho houbařů místních i ze vzdáleného okolí. Hlavně, že
jsme to všichni přežili, neboť dle vyjádření mykologů v letošním roce rostlo mnoho druhů hub,
které byly nejedlé a dokonce i jedovaté. Podzimní počasí přálo v letošním roce i dětmi velmi
oblíbené drakiádě, která se konala v sobotu 14. října 2017 za Ždíreckou hospodou. Opět se
sešlo velké množství dětí s doprovodem, a protože to foukalo, tak si všichni velmi užili.
Podrobnosti o uvedené akci najdete uvnitř novin. V pátek 20. října a v sobotu 21. října 2017
proběhly v celé České republice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Výsledky voleb se dozvíte uvnitř novin. V říjnu byla ukončena podzimní část mistrovských
utkání v národní házené starších žáků a mužů. Jsme rádi, že je stále udržována tradice tohoto
sportu bez ohledu na to, jak se naše družstva na konci podzimní části umístila. Důležité je, že
se stále najde dost nadšenců pro to, aby vedli zejména naše nejmenší ke sportu a tím je také
učili chování a odpovědnosti ke kolektivu. Výsledky soutěží najdete uvnitř novin, všem
nadšencům a příznivcům sportu děkujeme. V uplynulém období pokračovala práce na údržbě
a opravě volnočasové zóny Ždírecké ZOO, která se ještě do konce roku rozšíří o řadu
uměleckých soch, neboť naše obec dostala od Nadace ČEZ podporu na rozšíření projektu ve
výši 80.000,- Kč. Jsme velice rádi, že můžeme rozšířit počet nainstalovaných soch a tím
nabídnout dětem a ostatním návštěvníkům větší množství zážitků z naší ZOO. Velké
poděkování za práci v ZOO si zaslouží pan Rostislav Válek, MBA, který se nezištně stará jak o
administrativu, která je s chodem ZOO spojená, tak ještě hledá nové sponzory a
spolupracovníky a tráví v ZOO každou volnou chvilku při úpravě chodníčků a soch.
Poslední veřejné zasedání se konalo v pátek 13. října 2017 v Klubovně SDH Smederov.
Hasiči na Smederově nám připravili velmi příjemné prostředí a opět byla na zasedání velmi
dobrá účast občanů. Na programu zasedání bylo mimo jiné schválení nového úrazového
pojištění členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů Ždírec, pronájem obecního bytu nad
Ždíreckou hospodou, zhotovení vrat do hasičské zbrojnice SDH Žďár a také zakoupení kamen
do Klubovny SDH Smederov, kde se zasedání konalo. Dále zastupitelé schválili odkoupení
pozemku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Hlavním bodem zasedání
bylo schválení zhotovitele projektu "Rekonstrukce vodní nádrže v části obce Ždírec - Žďár", kdy
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek 15. prosince 2017 od 19.30 hodin
ve Ždírecké hospodě.

byla vybrána a schválena firma SENEA spol. s r.o., Lipnická 514, 335 61 Spálené Poříčí. Z
uvedeného důvodu došlo v minulých dnech k vypuštění požární nádrže ve Žďáru, která musí
být nějaký čas vypuštěná, aby mohla firma zahájit práci na rekonstrukci. Jedním z bodů
zasedání bylo také projednání a schválení smlouvy o výpůjčce projektoru EPSON od firmy
Catalpa PMO s.r.o. Projektor bude umístěn ve Ždírecké hospodě a bude k dispozici pro
projekci při pořádání akcí i mimo hospodu, neboť zvažujeme ještě zakoupit projekční plátno na
stojanu. V uplynulém období se nám mimo jiné podařilo zlegalizovat rybníček v naší ZOO,
který je již zapsán v katastru nemovitostí jako vodní plocha, a tak může nastat další fáze
našeho úsilí, kdy se budeme snažit získat od Lesů České republiky část rybníčku do vlastnictví
obce. Poté budeme moci požádat o dotaci na vyčištění rybníčku, který by měl v budoucnu plnit
funkci zadržování vody v přírodě. Současně je to velmi významný krajinný prvek naší ZOO, o
jehož legalizaci jsme usilovali téměř dva roky. Při vyřizování potřebných podkladů k zapsání
rybníčku do katastru nemovitostí nám velmi pomohl Odbor životního prostředí MěÚ Blovice a
pracovníci Lesů České republiky, Lesní správy Klatovy, kterým bych chtěl i touto cestou za
jejich práci poděkovat.
Co se nám však nepodařilo, je výběr zhotovitele projektu "Zateplení a výměna zdroje
tepla budovy OÚ Ždírec". Na uvedený projekt jsme žádali o dotaci, ale poskytovatel dotace
požadoval provedení výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách přesto, že se jednalo
o zakázku malého rozsahu. Dostali jsme se tak do situace, kdy pro malé firmy byla zakázka
nezajímavá pro náročnost vypracování cenové nabídky a pro velké firmy byla zakázka
nezajímavá pro její poměrně malý rozpočet. Nedá se nic dělat, v následujícím období
připravíme výběrové řízení na zateplení budovy a na výměnu zdroje tepla a věříme, že se nám
podaří přes zimu vybrat zhotovitele a na jaře uvedený projekt zrealizovat. Také připravujeme
projekt na rekonstrukci obecní budovy u bývalé školy ve Žďáru, kde chceme vybudovat sociální
zařízení, aby mohla být budova využívána pro bydlení. V nejbližších dnech očekáváme dodání
traktoru, stanového mulčovače a nosiče kontejnerů. Traktor chceme ještě v letošním roce
využít na mulčování obecních pozemků, odstranění křoví od místních komunikací a hlavně
potřebujeme traktor na zimní údržbu. V příštím roce máme ještě v plánu zakoupení
kontejnerů na bio odpad a kontejneru s cisternou na převoz vody. Další využití obecního
traktoru jistě projednáme na příštím veřejném zasedání, na kterém rádi uvítáme i Vaše
náměty.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce

Výpis
USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 13.10.2017, které se
konalo v Klubovně SDH Smederov
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí – bez hlasování
- Zprávu starosty obce o činnosti od posledního veřejného zasedání zastupitelů.
- Kontrolu usnesení z posledního veřejného zasedání zastupitelů obce.
- Rozbor hospodaření Obce Ždírec k 30.9.2017.

II. Zastupitelstvo obce schvaluje níže uvedené návrhy usnesení:
- uzavření nové pojistné smlouvy – skupinové pojištění úrazu členů JSDHO Ždírec s Hasičskou
vzájemnou pojišťovnou, a.s., Římská 2135/45, 120 00 Praha 2 – Vinohrady a znění smlouvy s
úrazového pojištění členů JSDH Ždírec.
- pronájem obecního bytu č. 2 - 1 + KK o podlahové výměře 32 m2, který je součástí stavby občanské
vybavenosti na adrese Ždírec č.p. 49, 336 01 Blovice, která je součástí pozemku stavební parcely č.
151/1 v k.ú. Ždírec u Blovic, obec Ždírec, zapsané na LV
č. 10001 v katastru nemovitostí u
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň-jihu, za částku 2.650,- Kč měsíčně
a uzavření nájemní smlouvy s FH.
- zhotovení vstupních garážových vrat do hasičské zbrojnice SDH Žďár firmou Truhlářství Petr Chott,
IČ: 73821659, DIČ: CZ7902082056, Přešín 34, 335 61 Spálené Poříčí za celkovou cenu s montáží
31.000,- Kč bez DPH.
- zakoupení kamen VLNA 3 STANDARD s příslušenstvím do Klubovny SDH Smederov za celkovou
částku do 17.000,- Kč.
- odkoupení pozemku parcelní č. 2/24 o výměře 279 m2 – ostatní plocha, zeleň v k.ú. Ždírec u Blovic
do majetku Obce Ždírec, Ždírec 34, 336 01 Blovice, IČ: 00257478 od České republiky – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za
částku do 32.000,- Kč.
- přijetí účelové dotace od Plzeňského kraje na akci „Rekonstrukce vodní nádrže v části obce Ždírec –
Žďár“ z dotačního titulu „PSOV PK 2017 – Projekty obcí“ ve výši 400.000,- Kč, schválené
Zastupitelstvem Plzeňského kraje svým usnesením č. 193/17 ze dne 10.4.2017.
- zhotovitele akce a znění smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce vodní nádrže v části obce Ždírec –
Žďár“ firmu SENEA spol. s r.o., Lipnická 514, 335 61 Spálené Poříčí za částku 1 398 550,- Kč bez
DPH.
- výpůjčku a znění smlouvy o výpůjčce projektoru EPSON EB-U32 s příslušenstvím od firmy Catalpa
PMO s.r.o., se sídlem Myť 73, 336 01 Blovice, IČ: 01774298.
- V. úpravu rozpočtu Obce Ždírec na r. 2017. Návrh změny rozpočtu je přílohou zápisu.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konaly
v naší obci v pátek 20. a v sobotu 21. října 2017
V naší obci se voleb zúčastnilo 258 oprávněných voličů z celkového počtu 383, což byla
celková volební účast 67,36 %.
Výsledky hlasování pro jednotlivé strany, seřazené podle přidělených čísel jsou následující:
Č.1 Občanská demokratická strana
19 hlasů
7,36 %
Č.4 Česká strana sociálně demokratická
22 hlasů
8,52 %
Č.7 Starostové a nezávislí
7 hlasů
2,71 %
Č.8 Komunistická strana Čech a Moravy
31 hlasů
12,01 %
Č.9 Strana zelených
2 hlasy
0,77 %
Č.12 Strana svobodných občanů
8 hlasů
3,10 %
Č.14 Občanská demokratická aliance
1 hlas
0,38 %
Č.15 Česká pirátská strana
23 hlasů
8,91 %
Č.16 Občané 2011 – spravedlnost pro lidi
1 hlas
0,38 %
Č.20 TOP 09
9 hlasů
3,48 %
Č.21 ANO 2011
102 hlasů
39,53%
Č.23 Sdružení pro republiku – Republikánská strana
1 hlas
0,38 %
Č.24 KDU – ČSL
3 hlasy
1,16 %
Č.29 Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura
29 hlasů
11,24 %

Český rybářský svaz
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz, http://www.mocrszdirec.estranky.cz/
Rybáři informují:
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.
Prodáván bude Kapr - výběr (zabití + taška) v
ceně 65,-Kč/kg, Amur 80,-Kč/kg, Štika 190,Kč/kg, dále je připravena AKCE - Kapr z kádě za
stovku. Všechny občany místní i přespolní
srdečně zveme k nákupu kvalitní ryby. Prodej
započne cca kolem 9,00 hodin. Občerstvení po celou dobu výlovu zajištěno.
Další informace pro členy MO Ždírec:
Výdej povolenek na rok 2018 proběhne 6.1.2018 ve Ždírecké hospodě. Při výdeji povolenek
budou rovněž proplaceny brigádnické hodiny.
Příští výborová schůze se koná 8.12.2017 od 18.hodin ve Ždírecké hospodě.
Za ČRS z.s. MO Ždírec , Miroslav Krňoul.
Zprávy Českého svazu žen
Měsíc říjen se ukázal v té lepší podobě, když pro nás připravil příjemné "babí léto" alespoň v té první polovině měsíce. Oblíbená Drakiáda byla naplánována na sobotu
14.10.2017. Všichni měli obavy z bezvětrného počasí, které nás provázelo v minulých letech.
Ještě tu konkrétní sobotu dopoledne se nepohnul ani lísteček, ale téměř přesně po 14.oo hod.
nastoupil jako na objednávku mírný větřík tolik potřebný pro start několika desítek
připravených draků. Dětí se sešlo více než třicet a sluncem zalitá obloha se ozdobila létajícími
draky a dráčky, takže i na připravené občerstvení (párek v rohlíku a čaj) jsme musely některé
vášnivé piloty dlouho zvát. A tak jsme mohly naštěstí říct "konec dobrý - všechno dobré". Bylo
znát i na všech přítomných, že se dobře bavili a odpoledne se vydařilo.
Za přípravu občerstvení patří poděkování A. Vítkové, Zd. Vrátníkové a Bl. Fialové, ale
také dalším ženám, které pomáhaly při obsluze.
Nejbližší akcí pro děti bude Kreativní odpoledne plánované na sobotu 2. prosince 2017
od 14.oo hodin ve Ždírecké hospodě. Malí i velcí si budou moci pod vedením žen z kroužku
dovedných rukou vyrobit drobné dárečky.
Těšíme se na vás všechny - vaše ženy.

Za ČSŽ - M. Kolevová

Zprávy TJ Úslavan Ždírec
V měsíci říjnu se dohrály soutěže v Národní házené. Ani jednomu družstvu se v soutěži
nedařilo. Všechny odehrané zápasy skončily prohrou a obě družstva tedy přezimují na poslední
příčce tabulky.
Výsledky mužů:
Ždírec – Dobřív
21:22
Tymákov C – Ždírec
26:23
Výsledky starších žáků:
Ždírec – Všenice
12:24
Ždírec – Litohlavy
13:21
Újezd – Ždírec
26:5
Ždírec – Přeštice
20:32
V jarní části soutěže budeme
alespoň nějaký bod.

(poločas 14:14)
(poločas 9:12)
(poločas 5:11)
(poločas 9:10)
(poločas 12:2)
(poločas 9:15)
držet oběma týmům palce, aby se jim podařilo nasbírat

Poděkování
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na pořádání ,,pouštění draků“ a
lampionového průvodu-ať už to byly ženy, manželé Maškovi a další.
Navštívili jsme výstavu Lucie Havlové v muzeu v Blovicích. Její obrazy, které zachycují
přírodu v naší obci, Šumavy, města Blovice a Starého Plzence se nám velice líbily. Přejeme jí
mnoho úspěchů, jak v malování, tak v tanečních soutěžích.
Za všechny smederovské zúčastněné

L. Škardová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
72 let
68 let
68 let
67 let
66 let
61 let

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda
Kaplička na Smederově
Rybník Huťský

ŘÍJEN 2017
Václav
Pavel
Lubomír
Jaroslava
Miroslav
Jiřina

FIALA
VRÁTNÍK
LANG
LÁVIČKOVÁ
SYNÁČ
NYGRÝNOVÁ

Ždírec
Žďár
Myť
Žďár
Ždírec
Žďár

Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.

21
21
29
24
51
38

8.12. – 18.00 – ČRS MO Ždírec – výborová schůze
2.12. – 14.00 – ČSŽ Ždírec – Kreativní odpoledne pro děti
3.12. – 14.00 – OU Ždírec – Setkání seniorů
3.12. – SDH Smederov – 1. Adventní neděle u kapličky na Smederově
17.11. – ČRS MO Ždírec – Výlov Huťského rybníka

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Blovice - Hradiště 1
Výstavy:Muzeum otevřeno:úterý-sobota 9-15 hod
1.9.-27.1. – Dvě století Rukopisů zelenohorského a
královédvorského
21.9.-18.11. – Lucie Halová I. na plátně i v prostoru
11.11.-18.8.2018 – Plk. Karel Bečvář – k 100. Výročí
narození
30.11.-24.2. – Alois Moravec – obrazy, grafika,
exlibris
Stálé expozice – Jak si kdo ustele, Stará škola aneb
škamna, kalamář a rákoska, Z tvorby Milana
Knížáka

Lidový dům Blovice
11.11. – 21.00 – Brutus – Sokolovna
17.11. – 9.00 – 15.00 – Běh 17. listopadu
18.11. – 19.00 – Ples v Blovické opeře – ples ZUŠ
Blovice
29.11. – 19.00 – Koncert z vlastních zdrojů
30.11. – 16.00 – Václav Žákovec a Anička Volínová –
taneční podvečer

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Nepomuk
12.11. – Lampionový průvod
15.11. – 17.30 – Koncert žáků ZUŠ Nepomuk – aula
ZŠ
18.11. – 20.00 – Ples města Nepomuka – sál hotelu
U Zeleného stromu
18.11. – 21.00 – Katr Plzeň – Sokolovna
19.11. – 16.00 – MAX paráda – pro děti – Dvorec
25.11. – 14.00 – 19.00 – Adventní trh - náměstí

Spálené Poříčí
11.11. – 20.00 –Jazz Trio Roman Pokorný – restaurace
hotelu Brdy
12.11. – 14.00 – 16.00 – Čokoládové mámení – hotel
Brdy
17.11. – Doga + Paradox – Sokolovna
23.-25.11. – Mezinárodní festival outdoorových filmů
25.11. – 20.00 – Blues Box Heroes Roman Pokorný
Music Sklep
11.11. – 21.00 – Staré pušky + Grady Ann
25.11. – 21.00 – Mňága a Žďorp + afterparty

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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