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Vážení spoluobčané,
začal nám podzim a s tím i pravé podzimní počasí. Ranní teploty se blíží k bodu mrazu, odpoledne se ještě
trochu ohřejeme na sluníčku, ale opravdové zahřátí nás čeká doma u kamen. Doufejme, že nám babí léto
vydrží co nejdéle. Loňská zima byla dlouhá a tak v letošním roce může přijít klidně později. Z kulturních
akcí v naší obci se v září uskutečnilo Posvícenské posezení v pátek 27. září v klubovně SDH Smederov a
Posvícenská zábava ve Ždírecké hospodě v sobotu 28. září 2013. Obě akce můžeme opět hodnotit jako
velmi úspěšné s dobrou návštěvou našich občanů. Děkujeme pořadatelům uvedených akcí za jejich
uspořádání.
Začátkem podzimu se blíží doba vegetačního klidu, kdy se někteří občané rozhodnou kácet stromy na
svých pozemcích. Proto chceme naše občany upozornit na některé změny, které v této oblasti nastaly. Byla
vydána nová Vyhláška č. 189/2013 Sb., ze dne 27. června 2013, o ochraně dřevin a povolování kácení.
Vyhláška je účinná od 15.7.2013 a je uveřejněná ve Sbírce zákonů a najdete jí také na Internetových
stránkách naší obce. Jedna z důležitých změn v této vyhlášce je, že není potřeba povolení ke kácení dřevin
rostoucích v zahradách. Ve smyslu definice uvedené v této vyhlášky je zahradou pouze pozemek u
bytového nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný
veřejnosti. Nejedná se tedy o všechny pozemky, které jsou vedené na katastru nemovitostí jako zahrada.
Netýká se to zejména zahrad u rekreačních objektů a zahrad, které nejsou oplocené a jsou tedy přístupné
veřejnosti. Majitelé těchto pozemků musí v případě záměru kácení dřevin o povolení jejich pokácení zažádat
na obecním úřadu. Vzor žádosti, zákon a vyhlášky o kácení jsou zveřejněné na Internetových stránkách
obce. Pokud si někdo nebude jistý, zda může strom pokácet bez povolení, může se na nás s dotazem obrátit.
Bude lepší záměr nejprve vyhodnotit a dohodnout další postup. Pokud by někdo podal žádost o kácení
dřevin a příslušná vyhláška to nepožaduje, musel by obecní úřad vydávat správní rozhodnutí, které by pouze
zvýšilo administrativu, ale nic neřešilo. Proto bude lepší se nejprve domluvit na dalším postupu. S uvedenou
tématikou dále souvisí doručená žádost od ČEZ Distribuce, a.s., o zveřejnění „UPOZORNĚNÍ
K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ“, které ohrožují bezpečnost a
spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy a majetku společnosti. Celý text UPOZORNĚNÍ
najdete v obecních vývěskách a na Internetových stránkách obce. Jsou zde mimo jiné stanovené povinnosti
občanů, vlastníků pozemků k provedení zásahu, aby byla zachována nejmenší vzdálenost větví stromů a
jiných porostů od nadzemního vedení. Termín splnění této povinnosti je v době od 1.10. do 15.11.2013.
Problematika kácení dřevin je sledovaná i odbory životního prostředí, a to jak na ORP Blovice, tak na
Odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje, který v minulých dnech provedl na našem
úřadu kontrolu a metodickou pomoc, zaměřenou právě na povolování kácení dřevin mimo les. Kontrola
dopadla dobře se závěrem, že přenesená působnost na úseku ochrany přírody a krajiny je prováděna
v souladu se zákonem. Tak to snad děláme dobře.
V úterý 24. září 2013 se v obci Chocenice konala Valná hromada Mikroregionu Úslava, jehož je naše
obec členem. Na valné hromadě se mimo jiné projednávalo rozpočtové opatření č. I/2013 a rozpočtový
výhled na období 2014 – 2015. Uvedené dokumenty jsou zveřejněné na Internetových stránkách
mikroregionu, jsou také k nahlédnutí na obecním úřadu. Jedním z hlavních bodů jednání bylo přistoupení
Mikroregionu Úslava k projektu „Rozvoj meziobecní spolupráce v České republice“, který byl připraven
Svazem měst a obcí České republiky z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, Evropského
sociálního fondu v ČR. Prostřednictvím projektu by mělo dojít k podpoře starostů, kteří přispějí
k porozumění a sounáležitosti mezi obcemi. Měl by být vytvořen tým odborníků, kteří zmapují situaci
v území a tím přispějí ke společnému řešení v rámci samostatné působnosti obcí v oblastech předškolní
výchovy a základního školství, odpadového hospodářství, sociálních služeb a ve volitelných oblastech,
jejichž řešení obce v daném území preferují. Podrobnosti o projektu najdete na Internetových stránkách:

Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
11. října 2013 v Klubu hasičů na Smederově od 19.30 hod.

http://www.obcesobe.cz/, nebo na obecním úřadu. Valná hromada po projednání rozhodla o přistoupení
k projektu z toho důvodu, že nás čeká nové dotační období 2014 – 2020 a analýza situace v jednotlivých
oblastech by měla ukázat směr, kterým by se měla naše oblast v budoucnu vydat. Doba trvání projektu je od
1.5.2013 do 30.6.2015. Doufejme jen, že se záměr povede a závěry projektu nám pomohou při stanovování
dlouhodobých cílů naší obce. O průběhu projektu a jeho závěru Vás budeme informovat.
Veřejné zasedání zastupitelů obce se konalo ve Ždírecké hospodě dne 13.9.2013. Na zasedání se
mimo jiné projednával výběr zhotovitele na přístavbu a stavební úpravy hasičské zbrojnice ve Ždírci a
výstavba komunikace u dětského hřiště. Jak jsme vás již v našich listech informovali, na přístavu hasičské
zbrojnice jsme dostali od Plzeňského kraje dotaci a jako zhotovitel byla vybrána firma KLAUS TIMBER.
Jako zhotovitel komunikace u dětského hřiště ve Ždírci byla vybrána firma Stavmonta spol. s r.o. Obě
investiční akce předpokládáme ukončit v průběhu příštího roku. Naše obec na obě akce vydá cca 3 miliony
korun. Výše nákladů je závislá na dotaci, o kterou budeme žádat začátkem příštího roku na II. etapu
přístavby hasičské zbrojnice. Důležitým bodem zasedání bylo projednání a schválení Plánu finanční obnovy
vodovodu pro naši obec. Zpracování Finančního plánu požaduje zákon a je důležité pro dlouhodobé
plánování obnovy vodovodu. Jedním z bodů bylo také uzavření Dodatku k veřejnoprávní smlouvě s Městem
Blovice, jehož úředníci za naší obec provádí zápisy do informačního systému územní identifikace, adres a
nemovitostí. Smlouva byla již v minulosti s městem uzavřena, její platnost však končí koncem letošního
roku, tak musel být schválen zastupiteli dodatek.
V následujícím období máme v plánu provedení kamerové zkoušky kanalizace na Smederově od
rybníčku ve směru k Rybárně. Zde jsme chtěli za podpory dotace od Plzeňského kraje opravit místní
komunikaci. Dotaci jsme nedostali, tak jsme se rozhodli pro řešení z vlastních prostředků. Opravě bude
podle rozhodnutí zastupitelů předcházet kontrola kanalizace při této komunikaci, aby nedošlo k opravě cesty
a za nějaký čas se nemusela dělat nová kanalizace. Podle stavu kanalizace se dohodneme, jak dále
postupovat.
Ve dnech 25. a 26. října 2013 se budou konat předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. V naší obci bude volební okrsek tradičně se sídlem v zasedací místnosti Obecního úřadu
Ždírec, Ždírec 34. Předpokládáme, že volební lístky dodáme našim voličům do 18. října 2013, termín podle
zákona je do 24. října 2013. Volební místnost bude otevřená v pátek dne 25. října 2013 od 14 do 22 hodin a
v sobotu dne 26. října 2013 v době od 8 do 14 hodin. Zveme tímto naše občany do volební místnosti, kde
mohou svým hlasem přispět ke zvolení našich zákonodárců, kteří další volební období budou rozhodovat o
osudu naší země. Není pravdou, že jeden hlas nic neznamená. Každý hlas má svůj význam a občan, který
má právo volit, by měl svého práva využít. Je to však na svědomí každého. Náš úřad bude připraven na
voliče, kteří si budou chtít splnit svoji občanskou „povinnost“.
V následujícím období čeká naše děti tradiční Drakiáda, kterou pořádají ženy z Českého svazu žen
Ždírec, začátek je v sobotu 5. října 2013 od 15 hod. Pro dospělé občany je připraven výlet na Moravu, který
se bude konat ve dnech 19. a 20. října 2013. Podrobnosti najdete uvnitř novin.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce

Zprávy Českého svazu žen ve Ždírci
Na zářijové schůzi byl dohodnut předběžný plán akcí, které nás ještě čekají do konce tohoto roku. Jako
první jsme podnikly společnou kulturní akci, a to návštěvu vystoupení režiséra Zdeňka Trošky v blovickém
Lidovém domu. Zájem byl velký a očekávání vrchovatě naplněno. Více než dvacet účastníků naší skupiny
odcházelo z vystoupení spokojeno a v dobré náladě.
Na začátek října je naplánována další akce pro děti, kterou je oblíbená Drakiáda. Ta letošní se bude konat v
sobotu 5. 10. 2013 od 15.oo hodin na louce nad Ždíreckou hospodou. Pouze v případě nepříznivého počasí
by se akce přesunula o týden později na 12. 10. 2013, ale tato změna by byla oznámena vyhlášením v
místním rozhlase a změnou termínu na plakátech.
Těšíme se na dobrý vítr a velkou účast dětí i rodičů. Občerstvení bude jako vždy zajištěno.
Za ČSŽ - M. Kolevová

Inzerce
3D projekty zahrad a parků-realizace, zemní a stavební práce, bytové doplňky na míru: žaluzie, shrnovací
dveře, vrata, rolety, vestavěné skříně, plastová okna.
Telefon:603309702 WWW.ferdinand.wbs.cz

Kominík
V pátek 18.10.2013 od 13.00 hodin do 18.00 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
371 522 451 či e-mailu podatelna@obec-zdirec.cz . V případě nehodícího se termínu si můžete sjednat
služby individuálně.
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že v následujících dnech bude plánovaně přerušena dodávka elektřiny:
Dne 23.10.2013 od 10.30 do 12.30 hodin v lokalitě Ždírec – celá lokalita od mostu směr Srby,
dne 23.10.2013 od 13.00 do 15.00 hodin v lokalitě Ždírec – celá lokalita od mostu směrem na Blovice a
směrem na Žďár, bývalý areál ZD,
dne 24.10.2013 od 10.30 do 12.30 hodin v lokalitě Ždírec – celá lokalita nových parcel, nová zástavba nad
krámem a ulice za mostem do vršku a
dne 24.10.2013 od 13.00 do 15.00 hodin v lokalitě Žďár – celá obec Žďár.
Veškeré informace o přerušení dodávky elektřiny najdete na našich stránkách www.obec-zdirec.cz , a na
sloupech elektrického vedení v místech, kterých se přerušení dodávky elektřiny týká.
Děkujeme za pochopení.

Končí platnost řidičských průkazů, vyměňte si je včas
Rok 2013 je posledním rokem platnosti řidičských průkazů vydaných v období od 1.1.2001 do 30.4.2004.
Takovéto průkazy pozbývají automaticky platnosti uplynutím dne 31.12.2013. Na výrobu nového řidičského
průkazu je dle zákona 20 dnů, to znamená, že žadatelé po 10.12.2013 již v letošním roce nový řidičský
průkaz neobdrží.
Informace k výměně:
Kde – MěÚ Blovice, pracoviště Hradišťská 271, tel.: 371 516 175
Kdy – pondělí a středa od 7:30 – 17:00 hodin, po telefonické domluvě též v úterý a ve čtvrtek
Co s sebou – platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), jednu fotografii (3,5 x 4,5 cm) odpovídající
současné podobě, řidičský průkaz, kterému končí platnost.

TJ ÚSLAVAN ŽDÍREC - oddíl národní házené pořádá
nábor chlapců i děvčat ročníků 2005 - 2008
Nenechte své děti jen u počítače nebo na ulici. Přiveďte je k nám, bavit se
sportem. Přihlásit se můžete: ve středu 9.10.2013 od 16.00 hodin na hřišti NH.
INFO na ziky80@seznam.cz, tel.: 773580189

Za Krásou Moravy II ….
SDH Ždírec pořádá ve dnech 19.-20.10.2013 v pořadí již druhý poznávací zájezd Za krásou Moravy….
spojený s prohlídkou hradu Špilberk a posezením ve vinném sklípku v obci Kobylí na Moravě, okr. Břeclav
„Penzion Ronika“. Odjezd autobusu bude v sobotu 19.10.2013 v 7.00 hodin od Ždírecké hospody a návrat je
plánován v neděli 20.10.2013 kolem 17.00 hodiny. Podrobný program je k nahlédnutí na OU Ždírec nebo na
stránkách www.sdhzdirec.estranky.cz . V sobotu je naplánován oběd v Brně pod hradem Špilberkem. Pro
zdárný a rychlý průběh oběda je nutné z denní nabídky restaurace www.podspilberkem.com vybrat dle
provozovatele restaurace max. ze dvou jídel. O nabídce budete včas informováni na našich stránkách
www.sdhzdirec.estranky.cz , kde si bude moci každý účastník vybrat a svojí objednávku zaslat na email
sdhzdirec@seznam.cz nejpozději do 16.10.2013. V případě, že tak neučiní, nebo učiní po termínu, bude mu
menu oběda úředně přiděleno. 
Stále jsou volná 2 místa na tento zájezd, zájemci se můžou přihlásit na email sdhzdirec@seznam.cz
nebo na telefon 608 66 19 66.
INFO ze soutěže: Dne 7.9.2013 se družstvo žen a mužů SDH Ždírec účastnilo Okresního kola klasické
soutěže v Sedlišti. Této soutěže se po delší době účastnilo větší množství družstev, kdy se zaregistrovalo 11
družstev mužů a 7 družstev žen. Ani v této konkurenci se naše ženy ani muži neztratili. Obě družstva
dosáhla nejlepších výsledků za několik posledních let. Shodně obsadili ve svých kategoriích krásná 4. místa.
Za vzornou reprezentaci našeho SDH a obce Ždírec jim patří naše poděkování.
Za SDH Ždírec Ing. Ladislav Vrátník, starosta sboru
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Dne 11.8.2013 se narodila manželům
Michaele a Jindřichovi Kučerovým
ze Smederova dcera Johana.
Vítáme Johanku do života
a přejeme jen to nejlepší!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

18.10.2013 – 19.00 – Rybáři – výborová schůze

Podrobný rozpis kulturních a sportovních akcí v Obci Ždírec na celý rok 2013 naleznete na www.obec-zdirec.cz

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Hradiště 1 (tel. 371 522 208)
Výstavy: Muzeum otevřeno: úterý - pátek 9-15 hod.
do 31.12. – Jak si kdo ustele, Velké prádlo našich
babiček
6.9.-31.10 – Bigbít na jižním Plzeňsku
5.10.-3.1. – Origami – japonské umění z papíru
5.-6.10. – Japonský den – Kaizen – 5.ročník
mezinárodního festivalu japonské kultury
5.10.-3.1. – Práce konzervátora

19.10. – 20.30 – Extra Band Revival – Lidový dům
30.10. – 19.00 – Komici s.r.o. – Lidový dům – stand
up komedy show

Spálené Poříčí:

5.10. – 14.00 – Spálenopoříčská drakiáda
5.-6.10. – T-Ballový turnaj
13.10. - 17.00 – Klavírní recitál Věry Mullerové –
koncertní sál zámku
12.-13.10. – Turnaj starších kadetů – Lekov Cup
19.-20.10. – Mužský turnaj O pohár starosty města
22.10. – 17.00 – DPS – Beseda k výročí UNESCO
25.10. – 19.00 – Tančírna – Sokolovna
28.10. – Turistický pochod

Železný Újezd:

19.10. – 20.00 - ODYSSEA

Nepomuk

19.10. – 8.00-12.00 – Farmářský trh

Důležitá telefonní čísla:
Policie: 158
Hasiči: 150
Záchranná služba: 155

Policie Blovice: 371 522 008
Velitel SDH Miroslav Synáč st.: 728 957 917
Záchranná služba Vlčice: 371 523 255, 377 672 111
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