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Vážení spoluobčané,
uplynulý měsíc byl ve znamení letního počasí s občasnými dešťovými přeháňkami, které však
dostatečně nedoplnily zásoby podzemní vody a tak nadále platí opatření zákazu používání
vody z obecního vodovodu na zalévání, mytí aut a napouštění bazénů. Předpovědi počasí na
příští období slibují časté deštivé počasí, tak doufejme, že se situace zlepší a nebudeme se
muset strachovat o náš zdroj pitné vody.
Poslední veřejné zasedání zastupitelů obce se konalo ve Ždírecké hospodě v pátek 15.
června 2018. Na veřejném zasedání zastupitelů obce byli přítomní občané seznámeni
s činností zastupitelů od posledního veřejného zasedání a připravovanými projekty na období
příští. Dále byli občané seznámeni s rozborem hospodaření obce k 31.5.2018 a s dosaženými
výsledky obce v systému zpětného odběru tříděného odpadu v systému EKO-KOM, kdy za
minulý rok obdržela obec za odevzdání tříděného odpadu částku 76.000,-Kč. Vytřídění
takového množství odpadu je
hlavně zásluhou našich občanů,
kteří se snaží odpad odkládat na
místa tomu určená. V konečném
výsledku není ušetřená částka jen
odměna za odevzdání tohoto
odpadu, ale i ušetřená částka, která
by se musela vynaložit na odvoz
kontejneru s netříděným odpadem.
V průběhu veřejného zasedání byli
rovněž přítomní občané seznámeni
s termínem komunálních voleb,
které se budou konat ve dnech 5. a
6. října 2018. V této souvislosti starosta obce vyzval občany, aby zvážili svoji aktivní účast
v komunálních volbách a kandidovali do zastupitelstva, kde mají možnost svým aktivním
přístupem změnit dění v naší obci. Jedním z hlavních bodů jednání zastupitelů na zasedání bylo
schválení podání žádosti o odkoupení pozemků od Státního podniku Jeneč, státního podniku
v likvidaci. Uvedený podnik hospodaří s pozemky státu a vzhledem k tomu, že v poslední době
dochází k prodeji pozemků, které jsou ve správním území naší obce, rozhodli se zastupitelé
podat žádost o odkoupení pozemků, které jsou pod místními a účelovými komunikacemi.
Pokud by tak obec neučinila, hrozí nebezpeční, že uvedené pozemky odkoupí „spekulant“,
který by mohl bránit v přístupu k pozemkům v naší obci. Tomu chceme zabránit, proto

zastupitelé přistoupili k žádosti o odkoupení pozemků. Další projednávané body jednání
najdete uvnitř novin ve výpisu z usnesení.
V uplynulém měsíci se v naší obci konalo několik velmi úspěšných kulturních a
společenských akcí. Nejprve to byla oslava Dětského dne, která se konala v sobotu 2. června
2018 na hřišti TJ Úslavan Ždírec. Opět se jednalo o jednu z největších akcí v naší obci, která se
velmi vydařila. Velkou zásluhu na tom mají organizátoři, členové našich spolků, zaměstnanci
obecního úřadu a občané, kteří přišli na brigádu, která se konala v úterý 29. května 2018,
a kteří se podíleli na samotném průběhu celé akce. Na brigádu na přípravu areálu TJ přišla
řada brigádníků, kteří přiložili ruku k dílu, a dílo se podařilo. Příprava proběhla bez problémů a
to můžeme říci i o samotném průběhu celé akce. Největší radost měli všichni pořadatelé
z účasti téměř 100 dětí a 200 dospělých. Pro účastníky akce bylo připraveno stejně jako
v předcházejících letech jedno překvapení v podobě ukázky výcviku služebních psů a
předvedení výstroje a výzbroje pořádkové jednotky Policie České republiky z Krajského
ředitelství policie Plzeňského kraje. Jak ukázka výcviků psů, tak ukázka výstroje a výzbroje
pořádkové jednotky vyvolala u přítomných dětí i dospělých velký zájem. Vše vyvrcholilo
ukázkou zadržení pachatele služebním psem a ukázkou vyhledávání přítomnosti drog na
osobě, při kterém posloužili jako figuranti dobrovolníci z řad diváků. Policistům, kteří předvedli
profesionální přehlídku své práce, za jejich ukázky i touto cestou děkujeme.
Další velkou červnovou akcí zejména pro děti byl Den ždírecké ZOO, který se konal
v sobotu 16. června 2018. Obrovský zájem dětí a dospělých o tuto akci nás velmi mile
překvapil a kdo přišel, určitě nelitoval. V programu nechyběla ukázka rychlé dřevořezby,
ukázka kovářského umění studentů Střední školy a Základní školy Oselce a prezentace činnosti
Lesů České republiky. Pracovníci Lesů České republiky připravili pro děti různé soutěže a hry,
při kterých si mohli děti i dospělí ověřit své znalosti z oblasti životního prostředí. Pro děti bylo
dále připraveno malování zvířecích motivů
na obličej, které mělo u dětí mimořádný
úspěch, stejně jako modelování zvířat
z balónků. Občerstvení bylo po celou dobu
akce zdarma a to hlavně díky sponzorům,
kteří nám na občerstvení přispěli. Za
uspořádání akce patří velké poděkování
všem sponzorům a spoluorganizátorům
celé akce a to zejména zástupcům Lesů
České republiky a.s., Střední školy a
Základní školy Oselce, firmy Klaus Timber,
Kladrubce 1, Ekoles Hajšman Karel, spol. s r.o., František Bočan – pila Ždírec, ARTEO CZ, s.r.o.
Blovice, Pekařství Jílek, Blovice, Jan Pondělík – pekařství a cukrářství Dvorec s.r.o., členům
Mysliveckého sdružení Ždírec, personálu Ždírecké hospody, ženám z Českého svazu žen Ždírec
a hasičům Sboru dobrovolných hasičů Ždírec. Největší podíl na přípravě a uspořádání akce měli

zaměstnanci obecního úřadu a pan Rostislav Válek s kolektivem, který před konáním akce celý
areál na akci připravil.
V pátek 29. června 2018 se konala v areálu TJ Ždírec taneční zábava, kdy na parketu
zahrála hudební skupina EGES. Pořadatele trochu mrzelo, že byla menší účast našich občanů,
ale zábava se povedla a kdo přišel, byl
spokojen
jak
s hudbou,
tak
s občerstvením. Poslední červnovou akcí
pro děti, kterou pro ně připravili hasiči
Sboru dobrovolných hasičů a členové
Klubu hasičů Smederov, bylo Dětské
odpoledne
na
začátku
prázdnin.
Pořadatelé připravili řadu her a soutěží,
při kterých se všichni dobře bavili.
Děkujeme smederovským pořadatelů za
uspořádání
této
vydařené
akce,
podrobnosti najdete uvnitř novin.
V následujícím období nás čeká dokončení některých projektů po stránce
administrativní. Dokončený projekt opravy požární nádrže ve Žďáru máme již zkolaudovaný
s právoplatným kolaudačním souhlasem. Nyní ještě čekáme na nabytí právní moci rozhodnutí
o schválení manipulačního řádu tohoto vodního díla, aby mohlo být podáno na Krajský úřad
Plzeňského kraje závěrečné vyhodnocení akce z dotačního titulu PSOV PK 2017 – Projekty obcí,
ze kterého nám byla na tuto akci poskytnuta dotace ve výši 400.000,- Kč. Dalším projektem
před dokončením je z dotačního programu účelové neinvestiční dotace na výdaje Jednotek
sboru dobrovolných hasičů obcí v roce 2017 od Plzeňského kraje, kde jsme získali dotaci ve
výši 22.272,- Kč na věcné vybavení naší Jednotky SDH. Vybavení bylo již zakoupené a
v současné době slouží hasičům při jejich činnosti. Nyní ještě musíme dotaci dokončit
administrativně, kdy zastupitelé musí poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace s poskytovatelem schválit a uzavřít s Plzeňským krajem smlouvu, na základě které bude
dotace obci vyplacena. Vzhledem k tomu, že se snažíme neustále zlepšovat podmínky pro
zásahovou jednotku našich hasičů, požádali jsme na konci měsíce o účelovou investiční dotaci
na pořízení nového dopravního automobilu, který by měl sloužit k přepravě jednotky. Nový
automobil by měl nahradit vozidlo PRAGA V3S, které sice slouží svému účelu, ale bylo
vyrobeno v roce 1962 a jeho technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích se
udržuje jen s vypětím všech sil a dovedností našich řidičů. Dotace na nový dopravní automobil
vyhlásil Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje a předpokládaná realizace nákupu
automobilu je v roce 2019. Vzhledem k tomu, že jsme při podání žádosti splnili veškeré
požadavky poskytovatele a předložili potřebné doklady, byla naše žádost úspěšně
zaevidována. Nyní budeme čekat, jak bude o naší žádosti rozhodnuto a určitě vás budeme o

výsledku informovat. V červenci se veřejné zasedání zastupitelů konat nebude, o termínu
příštího veřejného zasedání vás budeme informovat.
Dětem přejeme příjemné prožití prázdnin a jejich rodičům a ostatním občanům obce
zasloužený odpočinek na letních dovolených.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce
Výpis
USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec, které se konalo ve Ždírecké
hospodě dne 15. června 2018
Přijatá usnesení zastupitelů Obce Ždírec
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
- Určení zapisovatele zápisu – zapisovatelem zápisu byl určen pan Ing. Ladislav VRÁTNÍK.
- Zprávu starosty obce o činnosti od posledního veřejného zasedání zastupitelů.
- Kontrolu usnesení z posledního veřejného zasedání zastupitelů obce.
- Rozbor hospodaření Obce Ždírec k 31.5.2018.
- Seznámení s dosaženými výsledky obce v systému EKO-KOM, a.s.
- Seznámení s „Bezpečnostně informačním projektem Informovaný senior“.
- Seznámení s přípravou voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.
II. Zastupitelstvo obce schvaluje níže uvedené návrhy usnesení:
- Zastupitelstvo obce schvaluje znění smlouvy a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti č. IV-12-0012477/VB/001 mezi ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, DIČ:
CZ24729035, se sídlem Děčín, 405 02 Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8 a Obcí Ždírec,
Ždírec 34, IČ: 00257478, DIČ: CZ00257478, 336 01 Blovice na zařízení distribuční soustavy
– kabelové vedení NN na dotčené nemovitosti obce, pozemku parcelní č. 164/20 v k.ú.
Ždírec u Blovic, obec Ždírec.
- Zastupitelstvo obce schvaluje znění smlouvy a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti č. IE-12-0005834/1 mezi ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, DIČ:
CZ24729035, se sídlem Děčín, 405 02 Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8 a Obcí Ždírec,
Ždírec 34, IČ: 00257478, DIČ: CZ00257478, 336 01 Blovice, na zařízení distribuční
soustavy – vzdušné vedení, kabelové vedení a rozpojovací skříň v pilíři na dotčených
nemovitostech obce – pozemcích parcelní č. 99/1, č. 99/2, č. 108/5, č. 418/2, č. 420, č. 421/1,
č. 421/2 a č. 421/3 v k.ú. Ždírec u Blovic, obec Ždírec.
- Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) zapojení Obce Ždírec jako členské obce Mikroregionu Úslava do projektu Mikroregionu
Úslava s názvem Kompostéry pro občany,
b) v případě získání dotace, předfinancování celého finančního podílu obce v projektu
Kompostéry v roce 2019,
c) dofinancování spoluúčasti ve výši 15 % z finančního podílu obce v projektu Kompostéry.
- Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o odkoupení pozemků ve správním území Obce
Ždírec od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci, Třenovského 622/11, 163 00
Praha 6.
- Zastupitelstvo obce schvaluje III. úpravu rozpočtu Obce Ždírec na r. 2018.

Zprávy Českého svazu žen
Letošní oslava Dětského dne, která se konala 2. června na hřišti TJ Úslavan, vyšla "na
jedničku". Pořadatelé byli připraveni, počasí bylo také ideální, takže akce mohla začít. Nově
navržený systém evidence (razítkování) účasti na soutěžích se osvědčil a děti se okamžitě
zapojily. Tentokrát bylo připraveno 15 stanovišť se soutěžemi, ale ani to pro děti neznamenalo
žádný velký problém. Sportovci se opět postarali o nápojové a zmrzlinové občerstvení a ženy
na závěr měly pro všechny děti
připraven oblíbený párek v rohlíku.
K našemu velkému, ale milému,
překvapení přispěla letošní účast dětí opět vyšší nežli v minulém roce. Počet
zúčastněných se pohyboval kolem
magické stovky! Všichni pořadatelé
nápor vydrželi a obstáli na výbornou.
Závěrečný rituál s nastříkanou pěnou
uzavřel krásné odpoledne.
V polovině měsíce uspořádal
Obecní úřad v čele se starostou B.
Vrátníkem zábavné i poučné odpoledne u příležitosti 1. výročí otevření a provozu Ždírecké
ZOO. Ve spolupráci s mnoha dobrovolníky připravili opět příjemné odpoledne pro všechny
účastníky. Děti si užily nově instalovaných zvířat i dalších prvků, čekaly na ně i různé soutěže.
Umělečtí kováři a řezbáři (zástupci učiliště v Oselcích, ale i profesionálové) předváděli
neuvěřitelné dovednosti. I díky jim se opět rozrostl počet nových prvků do naší ZOO.
Rovněž některé členky našeho svazu
přiložily ruku k dílu a postaraly se o
občerstvení pro všechny návštěvníky,
balónky pro děti a také o prodej drobných
suvenýrů, na kterých se vlastnoručně
podílely. Akce to byla velice zdařilá, zvláště
když po celé odpoledne vládlo příjemné
počasí.
Na závěr přejeme všem krásné
prázdniny i dovolené. První akcí po ukončení
prázdnin bude 1. září 2018 v prostorách
parketu na hřišti TJ Úslavan divadelní představení Ochotnického spolku Kbel s názvem
Dokonalá svatba. Představení začne v 15.00 hodin a všichni jste na něj srdečně zváni.
Za ČSŽ - M. Kolevová

Český rybářský svaz
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz, http://www.mocrszdirec.estranky.cz/
Rybáři informují
Pozvánka:
V sobotu 21. července se budou konat u naší Rybárny oslavy 80 let od založení rybářské
organizace ve Ždírci. Začátek akce je v 16,00 hodin a od 18,00 hodin zahrají manželé
Ondruškovi. Zváni jsou všichni členové se svým doprovodem. Na hojnou účast se těší výbor
ČRS z.s. MO Ždírec.
O letních prázdninách rovněž uspořádáme dětské rybářské závody, a to 18.8.2018 od 7.00
hodin. Sraz u Rybárny, podrobnosti budou upřesněny na plakátech. Letos závody proběhnou
na rybníku Brigádník.
Za ČRS z.s. MO Ždírec Miroslav Krňoul

Zprávy ze Smederova
V sobotu 30.6.2018 se za účasti 31
dětí konalo zábavné odpoledne. Děti plnily
několik sportovních a dovednostních úkolů,
vyrobily si s paní Lindovou malá mejdlíčka.
Za své výkony byly odměněny medailí a
drobnými dárky. Odpoledne zakončily
bitvou s vodními bombami, pěnou a
ohňostrojem. Skupinka žen a děvčat
nacvičila, jak je to každým rokem zvykem,
krátkou skladbu.
Chtěla bych poděkovat všem, kdo se
podíleli na organizaci celého odpoledne.
Všem ženám, které napekly sladké občerstvení, Obecnímu úřadu v čele s panem starostou
Bohuslavem Vrátníkem za podporu, panu Pavlovi Pondělíkovi za sponzorování, hasičům z
Nepomuku, kteří nám zajistili pěnu, manželům Škardovým za obsluhu, manželům Golčákovým,
kteří nám na každou akci zajišťují vodu a manželům van Ruiten za zapůjčení stanů.
Ludmila Škardová
Oznámení
Objednávky na rané brambory a obilí přijímám od 9.7. do 23.7.2018. Pytle na obilí přineste
s sebou.
Od 3.9. do 20.9. přijímám objednávky na brambory na uskladnění a krmné. Na krmné
brambory si přineste pytle.
Stanislav Ungr, mobilní telefon 724 079 329.
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27.7. – 20.00 – SDH Ždírec – výborová schůze
28.7. – 19.00 – Ždírecká hospoda – Zuzka Křížová Šmídová - taneční
zábava
31.8. – 19.30 – SDH Ždírec – výborová schůze
21.7. – 16.00 – MO ČRS Ždírec – Oslavy 80 let od založení rybářské
organizace ve Ždírci
17.8. – 19.00 – MO ČRS Ždírec – výborová schůze
18.8. – Rybářské závody pro děti – MO ČRS Ždírec
25.8. – Benátská noc – SDH Smederov
1.9. – 15.00 – Dokonalá svatba – divadelní představení – Ochotnický
spolek Kbel

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Blovice - Hradiště 1
Výstavy:Muzeum otevřeno:úterý-neděle 10-17 hod
11.11.-18.8.2018 – Plk. Karel Bečvář – k 100. Výročí
narození
1.5.-30.9. – Secese: Ze života našich prababiček
31.5.-2.9. – Na zdraví! Příběh piva a blovických
hospod
Stálé expozice – Jak si kdo ustele, Stará škola aneb
škamna, kalamář a rákoska, Z tvorby Milana
Knížáka

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Nepomuk
6.7. – 20.00 – Jananas – Malá letní scéna (MLS)
8.7. – 19.00 – Familieonquartett Hofer – kostel sv.
Jakuba
13.7. – 20.00 – Monology vaginy – MLS
14.7. – 8.00-12.00 – Farmářské trhy – náměstí
20.7. – 20.00 – Marien – folk – MLS
21.7. – Pivní slavnosti – náměstí
27.7. – 20.00 – Crazy Dogs rockńŕoll – MLS
28.7. – 20.00 – Křest CD skupiny Brenda 5 –
sokolovna
28.-29.7. – XXXVII. Nepomucký trojúhelník – závod
historických motocyklů a sajdkár

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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