Naše listy
měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
svazek 21 / číslo 10 / říjen 2014

Vážení spoluobčané,
počasí v uplynulém měsíci bylo velmi příjemné a nepřipomínalo nám studený podzim a
nadcházející zimu, ale poslední sluneční dny se blížili letnímu počasí. Sluníčko nám navodilo
dobrou náladu, tak si jen přejme, aby nám vydržela co nejdéle. Nejdůležitější událostí v říjnu
byly volby do zastupitelstva obce, které se konaly 10. a 11. října 2014. Voleb v naší obci se
zúčastnily dvě volební strany, a to Sdružení nezávislých kandidátů za rozvoj obce Ždírec,
vylosované č. 1 a Sdružení nezávislých kandidátů za spokojeného občana, vylosované č 2.
Výsledky voleb do zastupitelstva Obce Ždírec:
Celkový počet osob zapsaných do seznamu voličů – 386.
Celkový počet voličů, kterým byla vydána úřední obálka – 283.
Volební účast 73,32 % oprávněných voličů.
Jména, příjmení a počet hlasů zvolených členů zastupitelstva:
Za volební stranu č. 1: 1. Milan Mašek – 154 hlasů, 2. Bohuslav Vrátník – 148 hlasů, 3. Václav
Řežábek – 143 hlasů, 4. Jan Havel – 135 hlasů, 5. Ladislav Vrátník – 143 hlasů.
Za volební stranu č. 2: 1. Dalibor Kuba – 140 hlasů, 2. Vlastimil Vrátník – 123 hlasů, 3. Dušan
Lávička – 113 hlasů a 4. Radek Synáč 126 hlasů.
Jména, příjmení a počet hlasů náhradníků:
Za volební stranu č. 1: 1. Luboš Mráz – 121 hlasů, 2. Petra Řežábková – 142 hlasů, 3. Blanka
Fialová – 113 hlasů, 4. Jan Ptáčník – 143 hlasů.
Za volební stranu č. 2: 1. Petr Punčochář – 138 hlasů, 2. Darina Kaslová – 130 hlasů, 3. Miroslav
Synáč – 129 hlasů, 4. Jaroslav Nygrýn – 128 hlasů, 5. Jana Loudová – 119 hlasů (použit zdroj:
Volby.cz Český statistický úřad:
http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=3204&xobec=558605&xstat=1&xvyber=0 .

Vysoká účast našich voličů v komunálních volbách znamená jediné, že naši občané mají
zájem o dění v obci, a to je dobrý základ pro práci zastupitelů do následujícího volebního
období. Završením voleb do zastupitelstva bude Ustavující zasedání zastupitelů obce, které se
bude konat v pátek 7. listopadu 2014 od 19.30 hod. ve Ždírecké hospodě. Na zasedání si
zastupitelé zvolí kromě starosty a místostarosty také předsedy a členy jednotlivých výborů a
zástupce pro zastupování obce v Mikroregionu Úslava. Všechny naše občany na zasedání
srdečně zveme.
Ještě před komunálními volbami se uskutečnilo v pátek 3. října ve Ždírecké hospodě
veřejné zasedání zastupitelů obce, které bylo pro většinu zastupitelů v jejich funkci poslední.
Někteří se rozhodli již na funkci člena zastupitelstva nekandidovat a někteří nebyli do funkce
ve volbách zvoleni. Na zasedání bylo konstatováno, že si všichni zastupitelé uplynulého
Ustavující zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
7. listopadu 2014 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

volebního období zaslouží poděkování, neboť se mnohé povedlo a všichni se snažili pracovat
ve prospěch našich občanů. I když se to z některých projevů v průběhu volebního období
nezdálo, většina jednání zastupitelů obce byla věcná a konstruktivní a vždy po diskusi
směřovala k tomu, aby byli hlavně spokojení naši občané. V uplynulém volebním období obec
získala do svého vlastnictví řadu pozemků, mnoho prostředků z různých dotací, obec ve
spolupráci se zájmovými organizacemi pořádala mnoho úspěšných kulturních, společenských a
sportovních akcí. O dění v obci jsme naše občany pravidelně informovali na veřejných
zasedáních zastupitelů obce, v obecních novinách, obecních vývěskách a na internetových
stránkách obce. Každý, kdo má o dění v obci zájem, tak měl a má stále možnost se s činností
zastupitelů obce podrobně seznámit.
V říjnu se nám podařilo zrealizovat jeden z projektů, který jsme uskutečnili za podpory
Plzeňského kraje. Jedná se o umístění informativního měřiče rychlosti v rámci dotačního titulu
„Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2014“. Měřič byl nainstalován 8.
října 2014 a statistické údaje, které měřič zaznamenává, ukazují, že jeho umístění byla dobrá
volba. Dle záznamů měřiče projelo po silnici v obou směrech od jeho instalace do 31. října
2014 celkem 15 tisíc vozidel. Po dobu měření rychlosti vozidla zpomalilo 85 % řidičů rychleji
jedoucích vozidel. Z uvedených údajů je zřejmé, že silnice je značně frekventovaná a většina
řidičů, kteří zde jezdí, jsou slušní. To je dobrá zpráva. Také se nám podařilo umístit u prodejny
nový kontejner na oděvy. Jedná se o kontejner, kam můžete ukládat stejné věci, které nám
nosíte při sbírce ošacení. Do kontejneru tedy můžete ukládat bytový textil, oděvy, obuv a
hračky. Jedinou podmínkou umístění je, aby byly vkládané předměty čisté a zabalené.
Umístěním kontejneru pomůžeme potřebným lidem, neboť věci budou použity na charitu.
Další výhodou kontejneru je, že věci neskončí na skládce, za kterou obec musí platit nemalé
finanční prostředky.
V říjnu se nám ve spolupráci s Českým svazem žen nepodařilo uspořádat drakiádu,
neboť louka za hospodou nebyla posečená a nebylo možné na ní drakiádu uspořádat.
S náhradním řešením přišel Klub hasičů Smederov, který pouštění draků na Smederově
uspořádal. Podrobnosti o akci najdete uvnitř novin. Pořadatelům drakiády děkujeme za
přípravu a provedení akce pro naše děti.
V minulém čísle Našich listů jste byli informováni o problematice kácení dřevin. Naši
zákonodárci nelenili a v polovině října vyhlášku, kterou se mění vyhláška o ochraně dřevin a
povolování jejich kácení, změnili. Zásadní změnou vyhlášky je, že bylo možné bez povolení
kácet na zahradách v obci veškeré stromy bez povolení, nyní vyhláška dovoluje kácet bez
povolení pouze ovocné stromy. Proto nadále platí naše nabídka předběžně projednat záměr
kácení stromů na obecním úřadu a tím předejít pozdějším problémům. Pro úplnost dodávám,
že povolení kácení dřevin upravuje Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování
jejich kácení, kterou mění vyhláška č. 222/2014 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich
kácení ze dne 14. října 2014. Obě vyhlášky najdete mimo jiné na internetových stránkách
obce.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem voličům za jejich hlasy a důvěru, kterou nám tím
projevili. Velkou radost máme z toho, že jste podpořili zejména mladší kandidáty volebních
stran, kteří budou připraveni v budoucnu za nás správu obce převzít. Děkujeme.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce

Drakiáda na Smederově
V sobotu dne 25.10.2014 se od 14,00 hodin konala na
louce mezi Smederovem a Hradišťskou Lhotkou "1.
Drakiáda" pořádaná klubem a SDH Smederov. Od
16,00 hodin bylo připraveno několik soutěži pro děti
spojených s
opékáním
buřtů
a
přátelským posezením. I když z počátku počasí
nevypadalo lákavě, tato akce za účasti 50-ti příznivců
byla velice vydařená. Určitě se všichni těšíme na další
ročník. Děkujeme všem za obsluhu a pohoštění.
Za SDH Smederov Pavel Pondělík

Rybáři informují.
Výbor naplánoval a projednal podzimní výlovy rybníků. Tradiční podzimní
výlov rybníku Huťský provedeme v sobotu 15.11.2014. Rybníky pod
Smederovem se loví o týden později. Při výlovu rybníku Huťský tradičně uskutečníme prodej
ryb na hrázi. Prodáván bude Kapr - výběr v ceně 65,- Kč/kg, Amur 80,- Kč/kg, Štika 170,- Kč/kg,
dále je připravena AKCE - Kapr 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.
Informace pro brigádníky z řad členů MO: sraz je u rybníka v 7,15 hodin.
Petrův Zdar.
TJ Úslavan Ždírec
Zpráva z oddílu mužů
Dne 19.10.2014 sehráli naši muži poslední zápas
podzimní části Oblastní soutěže 1. třídy s
mužstvem Kyšice "B". Na domácí půdě vyhráli
18:15 a tím definitivně potvrdili první místo v
tabulce se ziskem 11 bodů. Přezimovat na 1.
místě je pro nás po létech velký úspěch, ale také
zároveň závazek pro jarní část. Konečně je na
naší hře vidět několikaletá spolupráce starších a
mladších hráčů a můžeme říct, že to na hřišti
funguje. Nezbývá než popřát našim mužům do
jarní části co nejlepší výsledky.

Za MO ČRS Ždírec, jednatel M.Krňoul

Aktuální sestava útok: Zygmund Pospiszyl, Martin Řežábek, Jan Kotous, Jakub Kotous,
Ondřej Stehlík
obrana: Jíří Láska, Lukáš Láska, Petr Šlajs, Jan Nygrýn, Pavel Zrno, Miroslav
Synáč
brankáři: Jakub Fiala, Ladislav Vrátník
Závěrem bych chtěl poděkovat panu Miroslavovi Řeřichovi a firmě KIK TEXTIL-DISKONT za
poskytnutí sponzorského daru ve formě dvou sad dresů.
Za oddíl mužů TJ Úslavan Ždírec, M.Krňoul
Družstvo mladších žáků
Družstvo mladších žáků vstoupilo do soutěže jako nováček. Bohužel se nám ještě nepodařilo
zvítězit, ale několikrát k tomu nebylo daleko. Na hráčích je vidět zápas od zápasu zlepšení.
Pevně věříme, že přes zimu potrénujeme v tělocvičně a na jaře si připíšeme nějaký ten bodík
do tabulky. Bohužel svaz dovoluje, aby celkově 7 týmů z 12 hrálo mimo soutěž, protože mají v
týmu starší hráče. Z pohledu trenéra je to až kuriozní, když vidíte své 5-9leté děti a proti nim
nastoupí 12-14 leté protihráči. Na závěr bych chtěla všechny děti pochválit za snahu a
reprezentaci Ždírecké házené. Velký dík patří rodičům a hráčům z družstva mužů za pomoc při
zápasech i trénincích.
První dohozná malých házenkářů
Dne 28.10.2014 měli naši malí házenkáři svoji
první dohoznou. Připravili jsme pro ně
procházku s plněním úkolů, hledáním pokladu a
opékáním buřtů. Trasa byla označena směrem
na Bukovou horu. Po trase měli malí házenkáři
připraveno celkem 7 úkolů. Za každý správně
splněný úkol si děti mohli doplnit jednu

nápovědu do tajenky. Po jejím vyluštění dostali
souřadnice a buzolu a vydali se hledat
zakopaný poklad. U chaloupky „U Bukáčka“ byl
připraven táborák a děti si společně s rodiči
opekli buřty. Poté si ještě zastříleli ze
vzduchové pistole na terč, o což byl velký
zájem a pomalu jsme se vydali na cestu zpět
do Ždírecké hospody. Tam už na všechny čekal
připravený oběd a diskotéka se soutěžemi a
dortem. Byl to příjemně strávený den a věřím, že se všem líbil. Chtěli bychom poděkovat Lence
a Láďovi Vrátníkovým za přípravu úkolů a Mírovi Krňoulovi a Kubovi Fialovi za přípravu trasy. A
všem rodičům děkujeme za doprovod a pomoc s dětmi.
Alena a Zygmund Pospiszylovi, trenéři družstva mladších žáků

Zprávy ze školičky Barvínek
Dne 23. 10. 2014 v dopoledních hodinách se děti s rodiči sešli ve Školičce
Barvínek. Společně jsme si ozdobili trička obrázkem Barvínka a také děti
ukázaly, co se ve školičce již naučily a jak si zde hrají. Společné dopoledne se
všem líbilo a domluvili jsme se, že se znovu
setkáme.
Co nás čeká ve Školičce Barvínek:
13. 11. 2014 od 9 hodin - výroba podzimních
tašek aneb hry s barevnými listy
4. 12. 2014 od 17 hodin - Mikuláš v Barvínkovi
(balíčky od rodičů pro děti lze předat Mikulášovi
před začátkem mikulášské, prosíme rodiče o
označení balíčku jménem dítěte)
11. 12. 2014 od 8 hodin - pečení vánočních perníčků
18. 12. 2014 od 9 hodin - posezení u vánočního stromečku s podáváním vánočního čaje a
zdobením perníčků.
Monika Dolejšová
Střípky z naší historie
Smederov
Klasickou náves nahrazuje obdélný prostor mezi dvorem a silnicí do Blovic. Zde stojí vedle
vodní nádrže klasicistní obdélná kaplička se zvoničkou ve vrcholu, pěknou čelní fasádou,
zdobenou štukovými čabrakami, a s dvoukřídlými původními dveřmi. Dominantu vesnice tvoří
bývalý hospodářský dvůr s mimořádně velkým nádvořím, obestavěným po třech stranách
budovami barokního až klasicistního původu. V čele stojí velký patrový obytný objekt, značně
modernizovaný, vlevo z části zřícené chlévy a vpravo vedle pilířové vjezdové brány mladší
chlívky a velká dvoumlatová stodola. Uprostřed dvora je vyzděný prostor bývalého hnojiště,
obklopený stromy, a za ním stávala budova tvrze, ze které zbyla hromada sutin s
polozasypanými sklepy. Jednalo se zřejmě o patrovou obdélnou izolovaně stojící renesanční
budovu. Západním směrem navazuje na dvůr velká zpustlá zahrada, ohrazená kamennou zdí,
založená pravděpodobně rovněž v renesanci. Naproti stojí několik drobnějších usedlostí s
budovami vesměs z počátku 20. stol., patrovou do písmene L s půdním polopatrem a
segmentovými okny se štukovými bosovanými záklenky.
Tereza Havlová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
90 let
84 let
69 let
65 let
65 let
64 let
64 let
63 let

ŘÍJEN 2014
Božena
Anastasie
Václav
Pavel
Lubomír
Jaroslava
Marie
Miroslav

PANUŠKOVÁ
KUČEROVÁ
FIALA
VRÁTNÍK
LANG
LÁVIČKOVÁ
VALENTOVÁ
SYNÁČ

Myť
Myť
Ždírec
Žďár
Myť
Žďár
Myť
Ždírec

Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.

54
68
21
21
29
24
68
51

Dne 11.10.2014 uzavřeli manželství nevěsta
Martina Punčochářová, Myť a ženich Martin Tomšovic, Plzeň.
Přejeme tomuto páru hodně štěstí na společné cestě životem!

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

28.11. – 19.00 – Rybáři – výborová schůze
6.12. – 14.00 – Mikulášská nadílka
7.12. – 16.00 – Zpívání koled u vánočního stromečku

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Hradiště 1
(tel. 371 522 208)
Výstavy: Muzeum otevřeno: úterý-sobota 9-15 hod.
do 31. 12. – Jak si kdo ustele, Velké prádlo našich
babiček, Staré časy malých dětí
17.11.-6.4. – Připijme si vesele aneb K počátkům
slavností
27.11-16.1. – Štědrej večer nastal, koledy přichystal
17.11. – 8.00-16.00 – II.ročník Běhu 17.listopadu
30.11. – 9.00-16.00 – Tematický recitál Sv.Ondřej –
patron nevěst
Lidový dům
15.11. – 20.00 – ABBA STARS – taneční zábava
18.11. – 17.00 – 60 let Základní umělecké školy
Blovice
20.11. – 19.00 – koncert Z vlastních zdrojů
22.11. – 20.00 – Ples ZUŠ Blovice

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Spálené Poříčí
8.11. – 18.00 – Hrátky s čertem – Sokolovna
11.11. – 17.00 – Setkání se spisovatelem Vlast.
Vondruškou – zámek
14.11. – 21.00 – PARADOX+DOGA – Sokolovna
15.11. – 17.30 – Lampionový průvod
15.11 – 20.00 – HIV Positiv + ALIGÁTOR – Music
Sklep
17.11. – 25 let svobody a demokracie – koncert
a setkání u Lípy svobody
19.-22.11. – Meziárodní festival outdoorových
filmů
Nepomuk
13.11. – 17.00 – Poustevny a poustevníci na
Nepomucku a Blovicku – přednáška
22.11. – 21.00 – EXTRA BAND revival – Music
club Dvorec
30.11. – 14.00-19.00 – Adventní trh
30.11. – 14.30 – Za každým rohem jeskyňka
30.11. – 16.30 – Šumavské pohádky
30.11. – 18.00 – Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu a ohňostroj

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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