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Vážení spoluobčané,
teplé až jarní počasí, které panovalo v lednu, vystřídaly kruté mrazy, které přišly zejména
v druhé polovině února. Zda mrazivé počasí napáchalo nějaké škody, nám ukáže následující
období, ve kterém čekáme dle předpovědí meteorologů velmi příjemné teploty. Určitě se
všichni na jarní měsíce těšíme. Chladné počasí nezastavilo naší činnost, tak si připomeňme, co
se v uplynulém měsíci v naší obci událo. Sportovci TJ Úslavanu Ždírec se sešli na valné
hromadě, která se konala v sobotu 10. února 2018 ve Ždírecké hospodě. Při hodnocení své
činnosti nezazněla jen slova chvály, ale také kritika. Sportovci se hlavně usnesli na tom, jak
bude jejich činnost pokračovat v následujícím období. Jednání sportovců byl přítomen starosta
obce, který všem poděkoval za jejich práci
a zejména za práci s mládeží, která je
v dnešní době velmi důležitá. Ve svém
vystoupení jim slíbil, že bude obec i
v budoucnu jejich činnost podporovat.
V sobotu 17. února 2018 se ve Ždírecké
hospodě konal Hasičský bál. K tanci a
poslechu zahrála hudební skupina
UNGROVANKA. Kdo přišel, nelitoval,
protože hasiči SDH Ždírec připravili
bohatou tombolu, dámskou volenku a
v sále panovala dobrá nálada. Druhý den
v neděli 18. února 2018 se rovněž ve Ždírecké hospodě konal dětský maškarní bál.
Pořadatelské činnosti se v letošním roce chopila obec za pomoci žen z ČSŽ a hasičů z SDH
Ždírec. Bál se vydařil, děti se dobře bavily a akce tedy splnila svůj účel. Vstupné bylo
dobrovolné a výtěžek z akce pořadatelé věnovali na dřevěnou sochu jelena, která bude
umístěna ve Ždírecké ZOO. Doplněním finanční částky z dětského maškarního bálu byla
docílena celková částka, která byla potřebná pro výrobu této sochy, a proto se již na uvedené
soše pracuje a jelen by měl být umístěn v ZOO do připravované slavnosti 1. výročí otevření,
která je předběžně naplánována na 16. června 2018. O přesném termínu oslavy v ZOO vás
budeme informovat. Tímto bych chtěl poděkovat pořadatelům akcí, které se v uplynulém
měsíci konaly. Poděkování patří také všem, kteří přispěli na sochu jelena, a to nejen občanům,
ale i všem organizacím. Dřevo na výrobu sochy poskytla firma KLAUS Timber a.s., Kladrubce 1.
Významnými sponzory této sochy jsou především občané Ždírce, Myti, Smederova, Žďáru,

Obec Ždírec, členové Českého rybářského svazu, z.s., Místní organizace Ždírec a další fanoušci
naší ZOO. Další podrobnosti o některých akcích se dočtete uvnitř novin.
V únoru se konala dvě veřejná zasedání zastupitelů obce. Nejprve to bylo v pátek 16.
února 2018 a druhé zasedání se konalo ve středu 28. února 2018. Na prvním zasedání
zastupitelé projednali mimo jiné zvýšení příspěvku na obědy pro seniory a pro zaměstnance
obce. Ke zvýšení příspěvků došlo z důvodu zvýšení ceny za obědy, které jsou poskytovány
seniorům a zaměstnancům obce, proto se zastupitelé rozhodli o stejnou částku navýšit i
poskytovaný příspěvek. Myslíme si, že si to obě skupiny našich občanů zaslouží a podpoříme
tím i velmi dobrou kuchyň ve Ždírecké hospodě. Příspěvek mohou senioři, po dohodě a
stanovení jednoduchých pravidel, využít i u jiných dodavatelů obědů. V současné době obec
poskytuje příspěvek na obědy ve výši 15,- Kč včetně DPH na jeden oběd pro občany od 65 let
věku, kteří mají bydliště v naší obci. Dalšími body jednání bylo schválení opravy místní
komunikace od hlavní silnice III/11745 v Myti k Fořtovně a opravy silnic v dalších částech naší
obce. Opravy silnic jsou naplánované na jarní měsíce letošního roku. Jedním z projednaných
bodů zasedání bylo stanovení poplatků za provoz obecního traktoru. V současné době již
máme nosič kontejnerů a kontejnery, tak je možné traktor ze strany našich občanů využít,
pokud nebude provádět jinou práci pro obec. Projednán a schválen byl dále finanční příspěvek
na činnost Víceúčelového zařízení Borovno – útulku pro psy, kam je možné v případě nutnosti
umístit ztracené a zatoulané psy. Druhé únorové veřejné zasedání mělo na svém programu
pouze dva body. Zastupitelé nejprve schválili finanční podporu společnosti DOMOV Plzeňská
hospicová péče, z.ú. Jedná se o společnost, která zajišťuje mobilní hospicovou péči pro
nemocné. V případě, že poskytuje péči ve vzdálených obcích, třeba jako je ta naše, tak výrazně
narůstají náklady na dopravu. Proto se zastupitelé rozhodli jejich, určitě záslužnou, činnost
finančně podpořit. Druhým a nejdůležitějším bodem jednání bylo zrušení předkupního práva
na pozemek, který obec v minulosti prodala na výstavbu rodinného domu. Součástí kupní
smlouvy bylo i zřízení předkupního práva pro obec, aby bylo zaručeno, že kupující má v úmyslu
na pozemku stavět a nekupuje pozemek ze spekulativních důvodů. Majitelé pozemku plnili
podmínky stanovené ve smlouvě, ale nyní bylo předkupní právo překážkou k čerpání peněz
z hypotečního úvěru. Zastupitelé tak projednali a schválili zrušení tohoto předkupního práva,
aby mohli majitelé pozemku zahájit stavbu rodinného domu. Současně naše rozhodnutí zajistí
přistěhování další mladé rodiny do naší obce, a to je jeden z našich úkolů, aby se naše obec
rozšiřovala a získávala nové občany. Ostatní body jednání obou únorových zasedání najdete
uvnitř novin.
V následujícím období bude pokračovat práce na rekonstrukci požární nádrže ve Žďáru,
oprava cesty na Oborách a budeme připravovat výběr zhotovitele opravy cesty v Myti a opravy
ostatních místních komunikací ve všech částech naší obce. Dále probíhá práce na rekonstrukci
WC v hospodě, kde byl původní záměr pouze výměna pisoárů na pánském záchodě. Jak jsme
při práci přicházeli na další závady, včetně ucpaných odpadů, a poškozených vodovodních
rozvodů, rozhodli jsme se provést celkovou rekonstrukci, včetně rekonstrukce dámských WC.

Do hospody se řadu let mnoho neinvestovalo, tak chceme postupně prostředí zkulturnit a
přitáhnout jak naše občany, tak více návštěvníků, kteří se určitě v naší hospodě zastaví na
dobré jídlo v příjemném prostředí.
Příští veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat až v měsíci dubnu, o přesném
termínu vás budeme informovat.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce
Výpis USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 16. února 2018,
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 VŘ
- Zprávu starosty obce o činnosti od posledního veřejného zasedání zastupitelů.
- Kontrolu usnesení z posledního veřejného zasedání zastupitelů obce.
- Rozbor hospodaření Obce Ždírec k 31.12.2017.
- Podání žádosti o dotaci z dotačního programu Plzeňského kraje „Program stabilizace a
obnovy venkova Plzeňského kraje 2018, Projekty obcí“.
- Podání žádosti o dotaci Mikroregionu Úslava z dotačního programu Plzeňského kraje
„Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2018, Integrované projekty“.
II. Zastupitelstvo obce schvaluje níže uvedené návrhy usnesení:
- Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec.
- Zastupitelstvo obce schvaluje volbu ověřovatelů zápisu: pan Ing. LV a pan VV
- Zastupitelstvo obce schvaluje neuzavření Smlouvy o pronájem obecního lesa.
- Zastupitelstvo obce schvaluje poskytování příspěvku na obědy ve výši 15,- Kč včetně DPH na
jeden oběd pro občany od 65 let věku, kteří mají bydliště v Obci Ždírec s platností od 1.
března 2018.
- Zastupitelstvo obce schvaluje poskytování příspěvku na obědy pro zaměstnance obce ve výši
40,- Kč na oběd a znění Vnitřní směrnice O poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců
Obce Ždírec č. 1/2018 s platností od 1. března 2018.
- Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení přípravy na opravu místní komunikace v části obce
Ždírec-Myť.
- Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení přípravy na opravu místních komunikací v rámci Obce
Ždírec.
- Zastupitelstvo obce schvaluje „Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn za rok 2017“.
- Zastupitelstvo obce schvaluje I. úpravu rozpočtu Obce Ždírec na r. 2018. Návrh změny
rozpočtu je přílohou zápisu.
- Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy a znění Smlouvy o právu k provedení stavby
nebo opatření na pozemku vlastníka – Přeložka kanalizace na pozemku parc. č. 202/25 v k.ú.
Ždírec u Blovic, který je ve vlastnictví manželů: PŠ a LŠ.
- Zastupitelstvo obce schvaluje stanovení poplatků za služby spojené s provozem obecního
traktoru, výše poplatku je uvedena v samostatném ceníku, který je přílohou usnesení.
- Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy a znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace Obcí Ždírec, Ždírec 34, 336 01 Blovice jako poskytovatel, společnosti Storgé, z.s.,
Lučiště 17, 335 61 Spálené Poříčí jako příjemce ve výši 5.000,- Kč na financování
zámečnických konstrukcí pro rozšíření kapacity pro ustájení psů Víceúčelového zařízení
Borovno – útulek pro psy.

Výpis USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 28. února 2018,
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 VŘ
II. Zastupitelstvo obce schvaluje níže uvedené návrhy usnesení:
- Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec.
- Zastupitelstvo obce schvaluje volbu ověřovatelů zápisu: pan JH a pan DL
- Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finanční podpory ve výši 10.000,- Kč společnosti
DOMOV Plzeňská hospicová péče, z.ú., Jižní svahy 811, 330 27 Vejprnice, na částečné
pokrytí mzdových nákladů a nákladů na pohonné hmoty v roce 2018.
- Zastupitelstvo obce schvaluje znění smlouvy a uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva
na pozemek parcelní č. 189/17 v k.ú. Ždírec u Blovic, který je ve vlastnictví pana PR a paní
AM.
Zprávy SDH Ždírec
V sobotu 17.2.2018 jsme pořádali Hasičský ples. I když byla slabá návštěva, ples se
celkem vydařil. Tombola byla velice bohatá a též růže na volenku od p. Tice neměly chybu. Za
zajištění tomboly a růží děkujeme našemu jednateli Pavlovi Zrnovi. Poděkování patří i členům
SDH, kteří do tomboly též přispěli. Dále poděkování patří pokladníkům p. M. Kulemu a Boh.
Silovskému. P. Zrnovi, Aleši Sedláčkovi a Ondřeji Stehlíkovi poděkování za roznášení pozvánek.
Poděkování patří též pořadatelům plesu za bezchybný výkon, obecnímu úřadu za zhotovení
pozvánek a plakátů, taneční kapele „Ungrovance“ za dobrou náladu. Závěrem bych chtěl
poděkovat kolektivu ždírecké hospody pí. Janě Turečkové za výbornou obsluhu a příjemné
posezení. Děkujeme!!
Výbor SDH Ždírec a starosta sboru Stanislav Ungr

Dětský maškarní bál
V neděli 18.2.2018 pořádal Obecní úřad Ždírec Dětský maškarní bál. Sešlo se 32 dětí
v různých maskách, společně s jejich
doprovodem bylo na sále kolem 80-ti lidí.
Na děti čekala diskotéka pod vedením DJ
Pavla Řežábka a spousta zábavy a soutěží
pod vedením Ládi Vrátníka. Jako zlatý hřeb
odpoledne byla pro děti připravena bohatá
tombola s krásnou hlavní výhrou – 50 cm
velkým, bohatě ozdobeným koláčem od
Pekařství Jílek Blovice. Závěrem bychom
chtěli poděkovat nejen Pavlovi Řežábkovi a
Láďovi Vrátníkovi, ale také paní Zdeňce
Vrátníkové a Anně Vítkové za pomoc s přípravou a organizací bálu a všem ženám z kroužku
šikovných rukou za přípravu tomboly.

Český rybářský svaz
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz, http://www.mocrszdirec.estranky.cz/
Rybáři informují:
Výroční členská schůze je naplánována na 24.3.2018 od 17,00 hodin ve Ždírecké hospodě.
Za ČRS,z.s.MO Ždírec, jednatel M.Krňoul.
Adoptuje si zvíře v naší ZOO!
Naše Ždírecká ZOO má za sebou necelý rok provozu a již se může pochlubit více než 50
zvířaty, která již v ZOO jsou instalována nebo na instalaci vzhledem k počasí čekají.
Jednou z forem pořízení nových zvířat je takzvaná
adopce zvířete. Pokud máte zájem ZOO podpořit, udělat
radost nejen sobě ale i ostatním návštěvníkům ZOO,
hledáte netradiční dárek nebo chcete propagovat vaši
společnost, neváhejte se do systému adopce zapojit.
Možnost se týká jak občanů, tak firem a živnostníků.
Ceny zvířat závisí na materiálu (dřevo/kov),
velikosti a složitosti a pohybují se již od 800 Kč výše.
Obvyklá cena kovaných i vyřezávaných zvířat je od 1.500 Kč do 4.000 Kč.
Jaké mohu adoptovat zvíře? Lze vybrat z nabídky na našem webu nebo nás kontaktujte s vaší
představou o ceně či zvířeti.
Pro podnikatele a společnosti lze adopci udělat i jako daňově uznatelný dar krytý
darovací smlouvou.
Více na internetových stránkách http://www.zdireckazoo.cz/adopce/, u pana Válka
(tel. 724 325 850, email rostislav.valek@gmail.com) nebo na obecním úřadě.
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10.3. – 15.00 – MS Ždírec – Výroční členská schůze
16.3. – 18.00 – MO ČRS Ždírec – výborová schůze
24.3. – 17.00 – MO ČRS Ždírec – Výroční členská schůze
25.3. – 14.00 – ČSŽ Ždírec – Kreativní odpoledne pro děti
30.3. – 19.00 – SDH Ždírec – výborová schůze
31.3. – SDH Smederov – Velikonoční posezení
31.3. – 8.30 – Agility závody psů

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Blovice - Hradiště 1
Výstavy:Muzeum otevřeno:úterý-sobota 9-15 hod
11.11.-18.8.2018 – Plk. Karel Bečvář – k 100. Výročí
narození
15.2.-21.4. – Lidová architektura Plzeňského kraje
14.-28.3. – Velikonoce na zámku Hradiště
10.3. – Velikonoční jarmark
1.3.-20.5. – Jaroslav Šafařík – Šafara - výstava
Stálé expozice – Jak si kdo ustele, Stará škola aneb
škamna, kalamář a rákoska, Z tvorby Milana
Knížáka
Lidový dům Blovice
13.3. – 19.00 – Lubomír Brabec 65
17.3. – 20.00 – Lucie Revival
28.3. – 14.00 – Jarní setkání seniorů – hraje
Ungrovanka
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Nepomuk
10.3. – 20.00 – Hasičský bál – sál hotelu U Zeleného
stromu – hraje Melodion
17.3. – Velikonoční a farmářský trh – náměstí
24.3. – 8.00 – Jarní seminář nástavkového včelaření
– sál hotelu U Zeleného stromu
24.3. – 20.00 – Pionýrský bál ve stylu 20. a 30. Let –
sokolovna
30.3. – Extra Band revival – KD Dvorec

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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