Naše listy
měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
svazek 25 / číslo 9 / září 2018

Vážení spoluobčané,
letní počasí nás provázelo i v uplynulém podzimním měsíci a blížící se zimu nám připomínaly
jen občasné ranní mrazíky. V září si přišli na své zejména houbaři, kteří stejně jako v loňském
roce nosili plné košíky hub. Uplynulý měsíc však nepřinesl tolik očekávané dešťové srážky, tak
nadále trvá nedostatek podzemní vody. Proto opětovně připomínáme našim občanům, aby
s vodou z obecního vodovodu šetřili.
V druhé polovině měsíce byla na našem hřišti TJ Úslavan zahájena podzimní část utkání
v národní házené mužů. První zápas se našim hráčům příliš nevydařil, ale důležité je, že se
hraje pro radost a pro udržení tradice národní házené v naší obci. Koncem měsíce se v obci
uskutečnily tři akce v jeden den. V areálu TJ Úslavan proběhly v sobotu 29. září 2018 Ždírecké
AGILITY. Jednalo se o soutěž psů, kteří se svým doprovodem předvádí dovednosti při zdolávání
různých překážek. Byla to zajímavá podívaná, na kterou se sjíždějí závodníci a diváci z různých
částí naší republiky. Závodníkům i divákům se upravený areál TJ Úslavanu líbil a mnozí nám
řekli, že se rádi do Ždírce ještě někdy podívají. Poděkování za uspořádání této velmi vydařené
akce, která dělá dobré jméno naší obci, paří paní Mgr. Jánské a jejímu kolektivu. Další sobotní
akcí bylo posvícenské posezení v Klubu hasičů Smederov, kde proběhlo promítání filmů a
soutěž o nejlepší posvícenský koláč (do uzávěrky nebyl zjištěn vítěz). Posvícenskou zábavu ve
Ždírecké hospodě pro všechny naše občany uspořádali v sobotu také myslivci z Mysliveckého
sdružení Ždírec. K tanci a poslechu zahrála hudební skupina Orient. Myslivci pro naše občany
připravili bohaté občerstvení a zvěřinovou tombolu. Chtěl bych touto cestou našim myslivcům
poděkovat, že se svojí činností snaží obohatit kulturní život v obci.
Poslední veřejné zasedání zastupitelů obce se konalo netradičně v úterý 25. září 2018.
Pro zastupitele obce se skutečně jednalo o poslední zasedání, neboť prvním dnem voleb do
zastupitelstva obce skončí jejich mandát (dne 5.10.2018). Přesto jsme se rozhodli zasedání
svolat a pokusit se využít dotace, kterou jsme dostali od Krajského úřadu Plzeňského kraje na
zateplení budovy obecního úřadu. Do výběrového řízení se žádná firma nepřihlásila, tak
zastupitelé museli tento bod z programu zasedání vypustit. Ještě jsme to ale nevzdali a
pokusíme se vypsat druhé kolo výběrového řízení, které by projednali nově zvolení zastupitelé
obce. Zastupitelé přesto na zasedání projednali a schválili přílohu smlouvy s Diecézní charitou
Plzeň, se kterou jsme vyjednali možnost poskytování služeb pro naše seniory. Dále bylo
v průběhu zasedání projednáno a schváleno zrušení usnesení o prodeji pozemku, kdy zájemce
o pozemek neprojevil svoji vůli o odkoupení pozemku a podepsání kupní smlouvy. Přítomní
občané byli seznámeni s činností zastupitelů obce od posledního veřejného zasedání,

s rozborem hospodaření obce a s úpravou rozpočtu obce na r. 2018. Na závěr zasedání
starosta obce poděkoval přítomným občanům za jejich aktivní účast na zasedáních a
zastupitelům obce za jejich práci. Současně přítomné občany a zastupitele pozval k volbám do
zastupitelstva obce ve dnech 5. a 6. října 2018.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce
Výpis USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 25. září 2018, které se
konalo ve Ždírecké hospodě.
Přijatá usnesení zastupitelů Obce Ždírec
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
- Určení zapisovatele zápisu – zapisovatelem zápisu byl určen pan V. Ř.
- Kontrola usnesení z posledního veřejného zasedání zastupitelů obce.
- Rozbor hospodaření Obce Ždírec k 31.8.2018.
II. Zastupitelstvo obce schvaluje níže uvedené návrhy usnesení:
- Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec.
- Zastupitelstvo obce schvaluje volbu ověřovatelů zápisu: pan J. H. a pan V. V.
- Zastupitelstvo obce schvaluje přílohu Smlouvy o poskytování pečovatelské služby s Diecézní
charitou Plzeň, se sídlem Sady 5. května 8, 301 00 Plzeň, IČO: 497740034.
- Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení USNESENÍ zastupitelů Obce Ždírec č. 3 ze dne
14.10.2016.
- Zastupitelstvo obce schvaluje IV. úpravu rozpočtu Obce Ždírec na r. 2018.
III. Zastupitelstvo obce neschvaluje: - usnesení byla schválena.
IV. Zastupitelstvo obce ruší: - USNESENÍ č. 3 ze dne 14.10.2016.

Zprávy Českého svazu žen
Po letní prázdninové pauze se sešly členky svazu na první zářijové schůzi, aby především
upřesnily plán práce a jiných aktivit pro zbývající část roku.
A ještě v pátek téhož týdne se sešlo 6 dobrovolnic ze Ždírce a Myti na pravidelné
"údržbě" přebujelé zeleně před Ždíreckou hospodou. Při jejich snažení jim opět vydatně
pomáhal p. Pavel Vrátník, za což mu patří náš veliký dík.
Do konce roku pak na nás čekají další akce, jako např. Drakiáda na počátku října, dále
3.listopadu oblíbený Lampiónový průvod. Také připravujeme další díl kreativního odpoledne.
To vše bude následně upřesněno a informace proběhnou jak tiskem v Našich listech, tak i v
místním rozhlase. Na uvedené akce zveme všechny děti, ale také jejich rodiče či prarodiče.
Za ČSŽ - M. Kolevová

Kominík
V sobotu 10.11.2018 od 12.00 hodin do 15.00 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 728 545 722 či e-mailu podatelna@obec-zdirec.cz. V případě
nehodícího se termínu si můžete sjednat služby individuálně.

TJ Úslavan Ždírec
V září začala nová sezóna pro hráče Národní házené. Po dohodě s hráči družstva starších žáků
a jejich rodiči nebylo družstvo přihlášeno do dalších bojů, pokračuje tedy jen družstvo mužů.
Do soutěže I. třídy mužů jsou přihlášeny pouze 4 týmy, proto se bude hrát s každým soupeřem
2x v podzimní části a 2x v jarní části. V soutěži se nám zatím nepodařilo vyhrát, ale jsme rádi,
že se nám daří zatím tradici Národní házené ve Ždírci udržet. Výsledky jednotlivých utkání
v měsíci září jsou následující:
Všenice B

-

Ždírec

23:17

(poločas 9:8)

Tymákov C -

Ždírec

24:24

(poločas 11:3)

Ždírec

-

Hromnice

17:23

(poločas 4:11)

Ždírec

-

Všenice B

20:24

(poločas 9:12)

Průběžná tabulka je tedy:

1.
2.
3.
4.

Všenice B
Hromnice
Tymákov C
Ždírec

I. TŘÍDA MUŽI
Z V R P
4 4 0 0
4 2 1 1
4 0 2 2
4 0 1 3

Inzerce
Prodej obilí ALIMEX Nezvěstice a. s.
Pšenice ozimá 530,-- Kč/q včetně pytlů
Ječmen jarní

530,-- Kč/q včetně pytlů

Prodej se uskuteční na středisku Apolena ve dnech
středa 10.10.2018

od 13 hod. do 17 hod.

čtvrtek 11.10.2018

od 13 hod. do 17 hod.

pátek

od 13 hod. do 17 hod.

12.10.2018

SKORE
86 70
78 69
72 81
78 94

B
8
5
2
1

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
76 let
75 let
72 let
72 let
71 let
67 let
66 let
65 let
64 let

ZÁŘÍ 2018
Marie
Jaroslava
Jan
Václav
Josef
Miroslava
Václav
Miluše
Ladislav

ŠVEHLOVÁ
NEDVĚDOVÁ
FIALKA
ŠLAJS
HRABAČKA
BÁRTOVÁ
JANSKÝ
BUŠKOVÁ
ZOCH

Žďár
Žďár
Ždírec
Žďár
Ždírec
Smederov
Smederov
Smederov
Žďár

Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.

15
12
27
37
46
46
3
14
1

Dne 6.9.2018 se narodil
rodičům Veronice Fialové a
Lukášovi Baborovi ze Ždírce 57
syn Matyáš.
Vítáme Matyáška do života a
přejeme jen to nejlepší!

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

19.10. – 18.00 – MO ČRS Ždírec – výborová schůze
26.10. – 19.30 – SDH Ždírec – výborová schůze
3.11. – 17.00 – ČSŽ Ždírec – Lampionový průvod

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Blovice - Hradiště 1
Výstavy:Muzeum otevřeno:úterý-sobota 9-15 hod
14.9-10.11. – Barevný svět – Ateliér K Nepomuk
Od 19.10. – Zlatá éra první republiky
Stálé expozice – Jak si kdo ustele, Stará škola aneb
škamna, kalamář a rákoska, Z tvorby Milana
Knížáka

Nepomuk
13.10. – 8.00-12.00 – Farmářské a řemeslné trhy
19.-20.10. – Podzim pod Zelenou Horou –
Mezinárodní turistický pochod
18.-26.10. – Nepomucká hnětýnka – tradiční soutěž
a výstava

Lidový dům
11.10. – 19.00 – Koncert – Monika Kyselová – zpěv,
Pavel Toman – klávesy
12.10. – 20.00 – Tři sestry, předkapela Brenda 5
20.10. – 20.00 – Extra Band Revival
25.10. – 16.00 – Václav Žákovec a Anička Volínová –
taneční podvečer

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

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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