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Vážení spoluobčané,
máme tu podzim se vším, co k němu patří. Počasí v uplynulém měsíci bylo skutečně podzimní
a na své si přišli i houbaři. Nechodíme sice na houby s „kosou“, ale oproti loňskému roku jsou
to houbařské žně. Říjen byl bohatý i na kulturní, společenské, sportovní a v letošním roce i
politické akce. Nejprve to byla posvícenská zábava, která se konala ve Ždírecké hospodě 1.
října. Zábavu uspořádali myslivci MS Ždírec, kteří připravili pro naše občany dobrou muziku,
bohaté občerstvení a tombolu. Slabší účast neubrala nic na tom, že se všichni dobře pobavili a
myslivcům za uspořádání posvícenské zábavy děkujeme. Další říjnovou sobotu uspořádali
hasiči SDH Ždírec za podpory obce zájezd na prohlídku hasičské techniky Letiště Václava Havla
a střediska HZS PK ve Zbirohu. Akce to byla velmi vydařená, podrobnosti najdete uvnitř novin a
ždíreckým hasičům rovněž patří za uspořádání této akce poděkování. V říjnu byly dohrány
mistrovské zápasy v národní házené mužů, mladších žáků a nohejbalu. Muži a mladší žáci
„přezimují“ na pátém místě, nohejbalisté skončili na druhém místě. V minulém čísle našich
listů jsem děkoval rodičům a trenérům malých házenkářů, ale poděkování patří všem, kteří se
starají o to, aby byla udržena tradice národní házené v naší obci.
Poslední veřejné zasedání zastupitelů obce se konalo v pátek 14. října 2016 v klubovně
SDH Smederov. Na začátku zasedání bylo provedeno slavnostní uvedení do provozu opravené
cesty na Smederově od rybníčku k rybárně. Jednalo se o projekt „Oprava místní komunikace
v obci Ždírec, část Smederov“, na kterou jsme získali dotaci od Plzeňského kraje z Programu
stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2016 ve výši 250.000,- Kč. Obec na opravu
vyčlenila ze svého rozpočtu 391.203,93 Kč, celková oprava cesty tak stála 641.203,93 Kč a
oprava byla zahájena 24. června 2016 a dokončena 25. července 2016. Program veřejného
zasedání se týkal mimo jiné seznámení přítomných občanů s rozborem hospodaření obce,
seznámení s činností Mikroregionu Úslava a se stanoviskem Ministerstva obrany k žádosti o
převod některých pozemků ve vlastnictví státu. Zastupitelé při jednání schválili prodej
některých obecních pozemků v k.ú. Žďár u Blovic a změnu rozpočtu obce na r. 2016. V rámci
diskuse občanů zaznělo poděkování hasičům SDH Ždírec za uspořádání zájezdu do Prahy a
poděkování ženám z ČSŽ Ždírec za uspořádání zájezdu na divadelní představení v září tohoto
roku. Přítomní občané byli v průběhu zasedání seznámeni s tím, že pokračují práce na přípravě
podání žádosti z Operačního programu životního prostředí na vybavení sběrného dvora či
přípravě na provedení zateplení a výměny zdroje tepla v budově obecního úřadu. Dále se
realizuje volnočasová zóna na Oborách, kde jsou dokončené některé sochy zvířat, které budou
v lese umístěné. Bylo již také přivezeno kryté sezení. Dokončení tohoto projektu je
naplánované na konec listopadu letošního roku, o slavnostním uvedení do provozu vás
budeme informovat. Další projekty, které v současné době připravujeme a o kterých jsme vás
již informovali, jsou prodloužení veřejného osvětlení a vybudování cesty
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
11. listopadu 2016 od 19.30 hodin ve Ždírecké hospodě.

v nové zástavbě na Oborách. V uvedené lokalitě rovněž připravujeme revitalizaci rybníčku, na
níž chceme čerpat dotaci. Dlouhodobou záležitostí, na které také pracujeme, je získání
pozemků pod požární nádrží ve Žďáru. Jednání ohledně legalizace požární nádrže směřují ke
zdárnému konci, kdy se nám na základě geometrického plánu a nalezených dokumentů
v nejbližší době podaří zapsat stavbu nádrže a hráze do katastru nemovitostí a pak bude
možné přistoupit k prodeji a odkoupení pozemků od Lesů České republiky.
V minulém čísle našich novin jsme vás informovali o ukončení činnosti stávajícího
nájemce Ždírecké hospody. Vzhledem k tomu, že se nám do současné doby nepodařilo zajistit
nového nájemce, tak se na vás opět obracíme s žádostí o pomoc při hledání vhodného
nájemce Ždírecké hospody s termínem pronájmu od 1. prosince 2016. Více informací podá
starosta obce osobně nebo na telefonu 724134458, případně zástupci realitní kanceláře
AGbydlení.cz na internetových stránkách http://www.agbydleni.cz/pronajem-vesnickerestaurace-se-spolecenskym-salemzdirec-okres-plzen-jih. Děkujeme za pomoc při hledání
nájemce hospody a věříme, že nebudeme nuceni hospodu od 1. prosince 2016 uzavřít.
Další informace se týká nově schválené novely zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012
Sb., která nově ukládá občanům povinnost provést revizi kotle na tuhá paliva do konce tohoto
roku. Obec nemůže pro naše občany zajistit provedení revizí jejich kotlů, neboť je mnoho
výrobců kotlů a každý výrobce vystavuje oprávnění k instalaci, provozu a údržbě konkrétního
kotle. Není tedy možné oslovit jednu oprávněnou osobu na všechny kotle, ale každý musí najít
osobu, která má oprávnění na kotel, který používá k vytápění. Jedna z možností hledání
vhodné osoby jsou internetové stránky Asociace podniků topenářské techniky na
internetových stránkách http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php, kde je možné vyhledat osoby
s oprávněním pro jednotlivé typy kotlů.
Příští veřejné zasedání zastupitelů obce se uskuteční ve Ždírecké hospodě v pátek 11.
listopadu 2016 od 19:30 hod. Všichni jste srdečně zváni.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce

Usnesení zastupitelů Obce Ždírec
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
- Kontrolu usnesení z posledního veřejného zasedání zastupitelů obce.
- Zprávu starosty obce o činnosti od posledního veřejného zasedání zastupitelů.
- Rozbor hospodaření Obce Ždírec k 30.9.2016.
- Záměr prodeje pozemku parcelní č. 165/26 v k.ú. Žďár, obec Ždírec ve vlastnictví obce.
- Stanovisko Ministerstva obrany k žádosti o převod pozemků do vlastnictví obce.
- Seznámení s jednáním Valné hromady Mikroregionu Úslava, která se konala dne 22. září 2016.

II. Zastupitelstvo obce schvaluje níže uvedené návrhy usnesení:
- Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecních pozemků a znění kupní smlouvy na prodej stavebního
pozemku č. 34, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 137 m2 za 390,- Kč/m2 a pozemku parcelní
č. 142/6, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 276 m2 za 40,- Kč/m2 v k.ú. Žďár u Blovic, obec
Ždírec Spolku SSC DOMASLAV, o.s. IČ 22881093, se sídlem Polední 901/37, 312 00 Plzeň.
- Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecních pozemků a znění kupní smlouvy na prodej pozemku
parcelní č. 112/21, č. 112/23, č. 112/24 a č. 483 – vodní plocha, přírodní tok v k.ú. Žďár u Blovic,
obec Ždírec, oddělené Geometrickým plánem č. 187 - 36/2005, zapsané na listu vlastnictví č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň-jih Státnímu podniku Lesy

České republiky, s.p., správa toků, Sukova 2820/40, 301 00 Plzeň – Jižní předměstí za cenu určenou
znaleckým posudkem.
- Zastupitelstvo obce schvaluje IV. úpravu rozpočtu Obce Ždírec na rok 2016. Návrh změny rozpočtu
je přílohou zápisu.

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 sobotu 12. listopadu. Rybníky pod Smederovem se loví o týden později v sobotu
19. 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 180,-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:
Výbor MO Ždírec rozhodl, že pro vyplácení brigádnických hodin bude stanoven zvláštní termín,
a nebude již probíhat při výdeji povolenek. Výplata brigádnických hodin za rok 2016 se
uskuteční v sobotu 3. prosince, od 14 do 16 hodin, v naší Rybárně pod Smederovem.
Upozorňujeme, že další jiný termín stanoven nebude. Pokud se někdo z členů nebude moci
dostavit, kontaktujte předem výbor MO.
Příští výborová schůze se koná 3.12.2016 od 16 hod. v Rybárně.
Za ČRS z.s. MO Ždírec, Miroslav Krňoul
Zprávy TJ Úslavan Ždírec
V říjnu pokračovaly soutěže v Národní házené. Družstvo mužů sehrálo celkem 3 zápasy
s výsledky Ždírec – Chudenice 7:15 (poločas 3:10), Dobřív – Ždírec 23:24 (poločas 10:14) a
Ždírec – Tymákov C 13:28 (poločas 8:16). V půlce sezony tedy skončilo družstvo mužů na 5.
místě z celkem 7 družstev.
Mladším žáků se dařilo poněkud lépe, dohrávalo se i několik přeložených zápasů a jejich
výsledky jsou – Rožmitál – Ždírec 9:12 (poločas 6:4), Ždírec – Litice 22:9 (poločas 10:4), Božkov
– Ždírec 27:8 (poločas 14:4), Ždírec – Litohlavy 18:22 (poločas 9:10) a Přeštice – Ždírec 23:21
(poločas 12:9). Z celkem 10 týmů v soutěži mladších žáků je naše družstvo na 5. místě.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem hráčům obou družstev za vzornou reprezentaci
házené ve Ždírci a doufáme, že se jim v jarní části soutěže bude dařit ještě lépe.
Zprávy SDH Smederov
V pátek 14.10.2016 se konalo v hasičské klubovně ve Smederově veřejné zasedání
zastupitelů obce Ždírec. K příležitosti předání rekonstrukce cesty ke mlýnu ve Smederově bylo
pro přítomné občany zajištěno občerstvení. Za občerstvení děkujeme panu starostovi Bc.
Bohuslavu Vrátníkovi. Za přítomné Pavel Pondělík.

Zprávy SDH Ždírec
Dne 8.10.2016 uspořádalo SDH Ždírec za vydatné podpory Obecního úřadu Ždírec
poznávací zájezd pro širokou veřejnost na Letiště Václava Havla v Praze. V 06.00 hodin byl u
Obecního úřadu Ždírec přistaven autobus. Po nastoupení byla provedena kontrola přítomných
osob a řidiči byl vydán pokyn k odjezdu směr Praha. Při nájezdu na dálnici D5 a v průběhu jízdy
propukla u některých účastníků obava o dobrou viditelnost – dálnici totiž lemovala hustá mlha.
Vše se ale s ubíhajícími kilometry lepšilo. V Praze už na nás pokukovalo sluníčko.
Řidič nás zavezl k terminálu Stará Ruzyně a všichni jsme se přesunuli do odbavovacího
prostoru. Tam se nás ujala průvodkyně a rozdala vstupní karty. Poté následovala přednáška o
historii letiště a popis plánu dalšího jeho
rozvoje. Pak následovalo odbavení a průchod
bezpečnostním rámem, kterým museli projít
všichni účastníci. Důvod byl jasný, po
průchodu bezpečnostní kontrolou jsme se
pohybovali v místech, kam se veřejnost běžně
nedostane. Po důkladné kontrole následoval
přesun na letištní plochu do přistaveného
autobusu, který provozuje letiště. Pak už
nebránilo nic v poznávání vnitřních prostor
letiště. Autobus nás provezl kolem hangárů,
opraven a stojících letadel až k první zastávce, při které začala prohlídka hasičské zbrojnice. Po
krátkém seznámení s činností letištních hasičů byla naší výpravě představována jednotlivá
vozidla a jejich vybavení. Po projití hasičské
zbrojnice už na nás čekala na letištní ploše nejvíce
očekávaná vozidla a to letištní hasičské speciály. I u
těchto vozidel probíhala komentovaná prohlídka.
Poté přišel zlatý hřeb celé exkurze a to předvedení
hasících technik těchto vozidel. K údivu všech byly
do vnitřních prostor hasičských speciálů pozvány
postupně všechny děti, se kterými byla na letištní
ploše provedena cvičná jízda. Cvičnou jízdu zažili
následně i dospělí. Po tomto zážitku následoval
přesun zpět do autobusu a příjezd ke startovacím a
přistávacím plochám. Zde jsme viděli komentovaná přistání a starty několika letadel. Dále jsme
byli seznámeni s parkováním a pozemním naváděním letadel k odbavovacím terminálům. Po
úspěšném zaparkování a odbavení letadla byla naše exkurze u konce. Následovalo rozloučení
s řidičem, průvodkyní a přesun do našeho civilního autobusu.
Po opětovné kontrole všech přítomných následoval přesun do obce Zbiroh, kde nás již
očekával personál restaurace Lesanka, kde jsme měli dohodnutý oběd. Po vydatném obědě
následoval 2 minutový přesun do areálu muzea Zbiroh, který provozuje Hasičský záchranný
sbor ČR. Opět nás přivítala průvodkyně a bez dlouhých řečí začala naše prohlídka v muzeu.
Muzeum bylo vybudované na počest všech hasičů jak profesionálních tak dobrovolných.
Samotné expozice jsou rozděleny do několika částí, kde je možno vidět první hasičské vozy
tažené koňmi, či první motorové stříkačky až po hasičské soudobé automobily a různé speciály
pro horské zásahy nebo zásahy na vodní hladině. Ke shlédnutí jsou zde i filmy z požárů v Praze.

Po ukončení prohlídky muzea Zbiroh následoval přesun autobusem zpět do Ždírce. Při jízdě
zpět bylo v zavazadlovém prostoru autobusu nalezeno několik černých pasažérů, kteří byli
určeni ke konzumaci dospělými, ale i občerstvení pro děti. Vše zajistilo SDH Ždírec vlastními
prostředky. Při zpáteční cestě se živě diskutovalo a
v autobusu nebyl snad nikdo, kdo by nebyl nadšen
jak z muzea, tak z ukázky hasičských speciálů na
letišti.
Na závěr mi nezbývá nic jiného než
poděkovat jak řidiči autobusu Josefu Synáčovi za
bezproblémové převozy, tak i Radku Hahnovi, který
prohlídku v letištních prostorách zařizoval. Dále mi
dovolte, abych poděkoval starostovi obce a
zastupitelům obce za finanční podporu na tuto akci.
Poděkování rovněž patří všem účastníkům za
bezproblémový průběh celého zájezdu. Fotografie
najdete
na
adrese
http://sdhzdirec.rajce.idnes.cz/Letiste_Vaclava_Havla_8.10.2016/ a děkujeme za ně Honzovi
Ptáčníkovi.
Za SDH Ždírec Ing. Ladislav Vrátník, starosta sboru
Zprávy Českého svazu žen
Letošní říjen se sice zapsal do historie jako nadprůměrně deštivý, ale i voda je prospěšná
zejména k doplnění podzemních zásob. Díky vodě se také konečně i v našich lesích objevily
houby, a to nejenom ty podzimní.
Začátkem měsíce zase začal fungovat náš kroužek dovedných rukou. Před námi je do
konce roku ještě řada naplánovaných akcí a vše je třeba dobře připravit. Už v polovině měsíce
byla uspořádána "Drakiáda" a zákon schválnosti naprosto bezchybně zaúřadoval - ještě v pátek
foukal tak silný vítr, že se stromy ohýbaly, a v sobotu naprosté bezvětří! Naštěstí ale
odpoledne přilétl lehký vánek, a tak se těm nejsnaživějším dětem podařilo dostat svoje draky
do vzduchu. Přesto se na louce nad hospodou sešlo téměř 30 dětí a přes 20 dospělých občerstvení v podobě teplého čaje a párku v rohlíku se hodilo a všichni se dobře pobavili.
První akcí v listopadu bude "Lampiónový průvod", který se uskuteční v sobotu 5. 11.
2016 od 17:00 hodin - sraz všech účastníků je opět před Ždíreckou hospodou. Cestou jsou
připravena různá překvapení i s malými dárečky a na konci čeká na děti stanoviště s bohatým
občerstvením a teplým čajem. Celé odpoledne pak zakončí tradiční ohňostroj. Věříme, že nám
bude přát počasí a že účast bude vysoká, stejně jako v minulých letech. Těšíme se na Vás přijďte všichni!
Na závěr listopadu - konkrétně v neděli 27.11.2016 - připravujeme pro všechny děti
novou akci. Bude to zábavné a hlavně tvořivé odpoledne, kde bude připravena řada nápadů,
jak si děti samy mohou vyrobit různé drobnosti, popř. dárečky nebo vánoční ozdobičky a další
náměty. Doufáme, že se Vás sejde hodně - budeme se na Vás těšit. Začátek této akce je tedy v
neděli 27. listopadu 2016 od 14:00 hod. ve Ždírecké hospodě - nezapomeňte!
A v prosinci nás všechny čeká adventní odpoledne se zpíváním koled a vánočním
minijarmarkem i občerstvením. To by se mělo uskutečnit v sobotu 10. prosince 2016 upřesnění termínu bude uvedeno v příštím vydání NL, v místním rozhlase i na plakátech.
Za ČSŽ - M. Kolevová
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5.11. – 17.00 – Lampionový průvod
27.11. – 14.00 – Tvořivé odpoledne pro děti – ČSŽ Ždírec

Výsledky voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje v Obci Ždírec
1. ANO 2011 – 37 hlasů, 2. ČSSD – 35 hlasů, 3. KSČM – 27 hlasů, 4. ODS – 21 hlasů, 5. Starostové a
patrioti – 9 hlasů …. více informací na www.obec-zdirec.cz nebo na www.volby.cz
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu České republiky v Obci Ždírec
1. kolo – 1. V. Chaloupek – 33 hlasů, 2. D. Terelmešová – 21 hl., 3. M. Rutová – 20 hl., 4. J. Rejfek –
18 hl., 5. M. Hájek – 16 hl., 6. J. Dort – 10 hl., 7. P. Havlíček – 5 hl., 8. M. Koller – 4 hl.
2. kolo – 1. V.Chaloupek – 27 hlasů, 2. D. Terelmešová – 22 hl.

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Blovice - Hradiště 1
Výstavy:Muzeum otevřeno:úterý-sobota 9-15 hod
do 31.12. – Jak si kdo ustele, Velké prádlo našich
babiček, Staré časy našich dětí
14.10.-10.12. – RŮŽENA ŠERÁ – Krajina mého srdce
- návraty
27.10.-28.2. – KELTOVÉ V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH

Lidový dům Blovice
12.11. – 20.00 – Ples ZUŠ Blovice
17.11. – 8.00-16.00 – IV. ročník Běhu 17. listopadu
– zámecký park
29.11. – 16.00 – Taneční podvečer s Václavem
Žákovcem a Aničkou Volínovou

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Nepomuk
9.11. – 17.30 – Žákovský koncert ZUŠ Nepomuk
12.11. – 21.00 – Turbo Revival – Sokolovna
13.11. – 16.30 – Lampionový průvod
19.11. – 20.00 – Ples města Nepomuka
24.11. – MŠ – Vánoční jarmárek
27.11. – náměstí – Adventní trh a rozsvícení
vánočního stromu
27.11. – 15.00 – Vánoční hvězdička – muzeum pohádka
Spálené Poříčí
6.11. – zámek – Nedělní literární odpoledne
17.11. – Den boje za svobodu a demokracii – koncert,
beseda
21.11 – 16.00 – zámek – Žákovský koncert ZUŠ
24.-26.11. – zámek – Mezinárodní festival
outdoorových filmů
MUSIC SKLEP:
4.11. – 20.00 – V3SKA
25.11 – D.N.A., Aligátor, Korack

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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