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Vážení spoluobčané,
ve dnech 5. a 6. října 2018 se v naší obci konaly volby do zastupitelstva obce. Po volbách
neprobíhala zákulisní vyjednávání o obsazení jednotlivých funkcí v naší obci, ale dále jsme
pracovali na některých projektech, které chceme v budoucnu zrealizovat. Bylo vypsáno další
výběrové řízení na zhotovitele zateplení budovy obecního úřadu a hlavně pokračovalo jednání
se Státním statkem Jeneč, státním podnikem v likvidaci, o převodu některých pozemků ve
vlastnictví státu do vlastnictví obce. Jedná se hlavně o cestu od Přešínského potoka do chatové
osady Rafanda a cestu od nové zástavby nad hospodou do části obce Ždírec. Zhotovitele na
zateplení budovy obecního úřadu se nám nepodařilo opět vybrat, neboť se žádná firma do
výběrového řízení nepřihlásila. Jednání ohledně bezúplatného převodu pozemků bylo
úspěšnější, nadále pokračuje a je na dobré cestě. Veškeré potřebné doklady jsme úředníkům
předali a nyní je smlouva o převodu pozemků k podpisu na Ministerstvu zemědělství ČR. Tak
věříme, že se nám podaří pro obec získat další strategické pozemky.
Ustavující veřejné zasedání zastupitelů obce se konalo ve Ždírecké hospodě v sobotu 27.
října 2018. Tento netradiční čas konání veřejného zasedání jsme zvolili s ohledem na možné
projednání a schválení zhotovitele zateplení budovy obecního úřadu. Zhotovitele jsme tedy
nevybrali, jelikož se do výběrového řízení nikdo nepřihlásil, ale ostatní body jednání se
projednat a schválit podařilo. Výsledky voleb do zastupitelstva naznačily, že většina občanů
byla s dosavadním vedením obce spokojena a z toho jsem měl největší radost. Nebral jsem to
jako vítězství nad někým, ale jako poděkování občanů za dobrou a poctivou práci starosty a
zastupitelů obce v uplynulém volebním období. Počtem hlasů ve volbách nám také občané dali
svoji důvěru a je jen na nás, jak s ní v budoucnu naložíme. Pevně věřím, že všichni kandidáti a
tím myslím i ty, kteří na základě volebního systému nejsou zastupiteli obce a do voleb
kandidovali, šli do komunálních voleb s jediným cílem, podílet se na správě obce ku prospěchu
všech našich občanů. Tento cíl byl v minulosti naplňován již našimi předky a našim hlavním
úkolem je v tomto odkazu pokračovat a mít na paměti, že práce zastupitele není jen účast na
zasedání zastupitelů, ale je to každodenní činnost nás všech, která musí směřovat ke stejnému
cíli, kterým je rozvoj naší obce a spokojenost našich občanů. Je to závazek zvolených
zastupitelů, že v novém volebním období udělají něco pro ostatní a budou ostatním občanům
příkladem svým přístupem k práci a plnění úkolů. Bylo tomu tak i v předchozím volebním
období, i když se mohlo někdy někomu zdát, že byli zastupitelé rozděleni na dva nesmiřitelné
tábory. Opak byl pravdou, jednání zastupitelů byla vždy věcná, konstruktivní a korektní.
Konečně je možné se o tom přesvědčit z jednotlivých rozhodnutí bývalých zastupitelů, kdy
většina usnesení byla schválena jednomyslně. Za to bych chtěl touto cestou bývalým

zastupitelům poděkovat. Také bych chtěl poděkovat za práci členům jednotlivých výborů
zastupitelstva v uplynulém volebním období. Velké poděkování patří všem občanům a členům
společenských organizací v naší obci, kteří se podíleli na přípravě a konání kulturních,
společenských a sportovních akcí.
Několik měsíců před komunálními volbami jsem veřejně prohlásil, že již nebudu
kandidovat na funkci starosty obce pro následující volební období. Slíbil jsem, že budu novému
vedení obce všemožně pomáhat v jejich práci, zejména v začátcích, které jsou těžké vzhledem
k rozsahu činností, které musí vedení obce zajišťovat. Výsledek voleb mne utvrdil ve správnosti
mého rozhodnutí, kdy občané svými hlasy ocenili naši dosavadní práci a současně dali hlas
mladým kandidátům, čímž projevili svoji vůli, aby v této práci pokračovali mladí lidé. Velice rád
jsem předal svoji funkci své nástupkyni Bc. Lence Vrátníkové a chtěl bych jí tímto popřát
mnoho sil do složité a náročné funkce starostky obce. Současně bych jí chtěl poděkovat za
velmi dobrou práci ve funkci účetní obce, kterou vykonávala velmi svědomitě a bezchybně.
Samozřejmě bych chtěl popřát mnoho sil a dobrých nápadů nově zvolené místostarostce Mgr.
Petře Řežábkové a ostatním zastupitelům.
Bc. Bohuslav Vrátník
zastupitel Obce Ždírec
Vážení spoluobčané,
v uplynulém měsíci nás provázelo pravé podzimní počasí, kdy se střídaly krásné slunečné
dny se dny velmi větrnými, občas už nás přepadl i ranní mrazík. Říjen se nesl ve volebním
duchu. Voliči si mohli vybrat z celkem 18 kandidátů, kteří byli ve dvou volebních stranách a to
Za spokojeného občana, vylosované č. 1 a Sdružení nezávislých kandidátů za rozvoj obce
Ždírec, vylosované č 2.

Výsledky voleb do zastupitelstva Obce Ždírec:
Celkový počet osob zapsaných do seznamu voličů – 375.
Celkový počet voličů, kterým byla vydána úřední obálka – 246.
Volební účast 65,60 oprávněných voličů.
Jména, příjmení a počet hlasů zvolených členů zastupitelstva:
Za volební stranu č. 1: 1. Jan Maxa – 94 hlasů, 2. Vlastimil Vrátník – 87 hlasů, 3. Mgr. Václava
Punčochářová – 88 hlasů
Za volební stranu č. 2: 1. Bc. Lenka Vrátníková – 157 hlasů, 2. Mgr. Petra Řežábková – 154
hlasů, 3. Bc. Bohuslav Vrátník – 158 hlasů, 4. Miroslav Škarda - 157 hlasů, 5. Pavel Stříbrný –
146 hlasů, 6. Martin Řežábek – 154 hlasů
Jména, příjmení a počet hlasů náhradníků:
Za volební stranu č. 1: 1. Miroslav Dolák – 77 hlasů, 2. Drahomíra Lindová – 85 hlasů, 3.
Miroslav Synáč – 83 hlasů, 4. Dalibor Kuba – 77 hlasů, 5. Jaroslav Nygrýn – 83 hlasů, 6. Václav
Kuták – 70 hlasů

Za volební stranu č. 2: 1. Jan Ptáčník – 158 hlasů, 2. Miloslav Synáč – 148 hlasů, 3. Václav
Řežábek – 152 hlasů
(použit zdroj: Volby.cz - Český statistický úřad:
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=3204&xobec=558605&xstat=0&xvyber=0)

Chtěla bych tímto velmi poděkovat volební komisi v čele s předsedkyní paní Marií
Kolevovou a zapisovatelkou slečnou Nikolou Fialovou za skvěle odvedenou práci a hladký
průběh obou volebních dnů.
Druhý den voleb v sobotu 6. října 2018 uspořádaly ženy z Českého svazu žen ve Ždírci
tradiční Drakiádu. Jak to drakům létalo či nelétalo, se dozvíte v příspěvku uvnitř Našich listů.
Na hřišti TJ Úslavanu Ždírec se dohrála také podzimní část utkání v národní házené mužů.
Výsledky jednotlivých zápasů a konečnou tabulku po podzimní části utkání se dozvíte v
příspěvku TJ Úslavanu Ždírec.
Ustavující zasedání zastupitelů obce Ždírec se konalo v sobotu 27. října 2018. Před
ustavujícím zasedáním položili bývalí a nově zvolení zastupitelé v čele s dosavadním starostou
Bc. Bohuslavem Vrátníkem věnec s věnováním a zapálili svíčky u „Lípy svobody“ ve Ždírci. Poté
proběhl krátký pietní akt, kde všichni přítomní vzdali hold všem bojovníkům za svobodu
našeho národa. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Ždírec se volil nový starosta,
místostarosta, předsedové jednotlivých výborů a také jejich členové.
Obsazení jednotlivých funkcí se dozvíte ve výpisu usnesení uvnitř novin. Tímto bych
chtěla poděkovat všem, kdo přišli k volebním urnám a všem kdo přišli podpořit nově zvolené
zastupitele na ustavující zasedání zastupitelstva obce Ždírec. Dále bych chtěla poděkovat
bývalému starostovi Bc. Bohuslavu Vrátníkovi, bývalým zastupitelům a členům výboru za
dobře vykonanou práci v uplynulém volebním období, na kterou se budeme snažit navázat.
Novému zastupitelstvu obce bych chtěla popřát mnoho pracovních úspěchů. Věřím, že
společnými silami budeme naši obec i nadále rozvíjet tak dobře, jako tomu bylo za předešlého
zastupitelstva.
Poslední veřejné jednání zastupitelstva obce Ždírec se uskuteční v prosinci letošního
roku a o jeho termínu budete včas informováni.
Bc. Lenka Vrátníková
starostka Obce Ždírec

Poděkování
Touto cestou bychom chtěli poděkovat bývalému starostovi Obce Ždírec, panu Bc.
Bohuslavu Vrátníkovi za jeho obětavou práci, kterou pro naši obec vykonal za 8 let své
působnosti ve funkci. Pro obec a pro všechny její občany vykonal mnoho dobrého a v
neposlední řadě naši obec velmi dobře reprezentoval. Za jeho obětavou práci, která je
viditelná ve všech směrech, mu tímto děkujeme a přejeme pevné zdraví a hodně spokojenosti
v dalších letech.
Občané obce

Výpis USNESENÍ
z ustavujícího zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 27. října 2018, které se konalo ve
Ždírecké hospodě

Přijatá usnesení zastupitelů Obce Ždírec
- Zastupitelstvo obce Ždírec schválilo zvolení jednoho místostarosty.
- Zastupitelstvo obce Ždírec v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro
výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
- Zastupitelstvo obce Ždírec volí starostkou obce Ždírec paní Bc. Lenku Vrátníkovou.
- Zastupitelstvo obce Ždírec volí místostarostkou paní Mgr. Petru Řežábkovou.
- Zastupitelstvo obce Ždírec zřizuje kontrolní, finanční, stavební a kulturní výbor. Kontrolní
výbor bude tříčlenný, finanční a stavební výbor bude pětičlenný a kulturní výbor bude
devítičlenný.
- Zastupitelstvo obce Ždírec volí předsedou finančního výboru pana Miroslava Škardu
- Zastupitelstvo obce Ždírec volí předsedou kontrolního výboru pana Vlastimila Vrátníka.
- Zastupitelstvo obce Ždírec volí předsedou stavebního výboru pana Bc. Bohuslava Vrátníka.
- Zastupitelstvo obce Ždírec volí předsedou kulturního výboru pana Jana Maxu.
- Zastupitelstvo obce Ždírec volí členy finančního výboru paní Blanku Fialovou, pana Jana
Ptáčníka, Mgr. Václavu Punčochářovou a Jana Maxu.
- Zastupitelstvo obce Ždírec volí členy kontrolního výboru pana Martina Řežábka a pana Pavla
Stříbrného.
- Zastupitelstvo obce Ždírec volí členy stavebního výboru pana Václava Řežábka, pana
Jaroslava Nygrýna, pana Jana Havla a pana Ladislava Vrátníka st.
- Zastupitelstvo obce Ždírec volí členem kulturního výboru pana Miroslava Synáče, pana Jana
Nygrýna, pana Miroslava Škardu, Miroslava Krňoula ml., pana Pavla Stříbrného, pana Ing.
Ladislava Vrátníka, paní Zdeňku Vrátníkovou a pana Rostislava Válka.
- Zastupitelstvo obce Ždírec v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 460,- Kč měsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne
prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
- Zastupitelstvo obce Ždírec v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
8.000,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.
- Zastupitelstvo obce Ždírec v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu neuvolněnému zastupiteli za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši
2.000,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy výboru.
- Zastupitelstvo obce Ždírec v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu neuvolněnému zastupiteli za výkon funkce člena výboru ve výši 1.600,- Kč měsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce člena výboru.

- Zastupitelstvo obce Ždírec v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce člena výboru ve výši 500,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována
ode dne zvolení do funkce člena výboru.
- Zastupitelstvo obce Ždírec stanoví, že v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva obce se odměna stanoví jako souhrn jednotlivých odměn za výkon funkcí
předsedy a člena výboru zastupitelstva.
- Zastupitelstvo obce Ždírec volí zástupcem v Mikroregionu Úslava starostku obce Ždírec paní
Bc. Lenku Vrátníkovou a její zástupkyní paní Mgr. Petru Řežábkovou.
- Zastupitelstvo obce schvaluje V. úpravu rozpočtu Obce Ždírec na r. 2018. Návrh změny
rozpočtu je přílohou zápisu.

Zprávy českého svazu žen
Počátkem měsíce října uspořádaly ženy
oblíbenou Drakiádu jako vždy na louce nad
Ždíreckou hospodou. Počasí bylo nad očekávání
příjemné a teplé (opravdové "babí léto"), s
větrem už to bylo poněkud slabší. I přesto se
však několika vytrvalcům podařilo dostat svoje
draky do vzduchu, ti ostatní si alespoň užili
zdravého pohybu na čerstvém vzduchu. Pro
všechny pak bylo připraveno chutné občerstvení
- tentokrát to byly opět opékané a velice chutné
špekáčky, na uhašení žízně byla připravena řada limonád. Letos se sešlo poměrně dost
účastníků, a to jak dětí, kterých bylo více než 25, tak i rodičů a prarodičů - těch přišlo téměř
čtyřicet.
Na prosinec pak ženy připravují další díl Kreativního odpoledne pro děti - konkrétně to
bude sobota 1. 12. od 14:00 hod. ve Ždírecké hospodě.
Následující neděli 9. 12. uspořádají ženy spolu s Obecním úřadem a dalšími složkami
adventní "Zpívání koled" u vánočního stromečku spojené s možností malého občerstvení v
podobě grilovaných klobás, popř. svařeného vína nebo čaje. Ani letos nebude chybět
předvánoční minijarmark, který pro Vás všechny naše ženy již dnes připravují. Těšíme se na
Vaši účast na všech výše uvedených akcích, další podrobnosti se dozvíte z vysílání našeho
rozhlasu.
Za ČSŽ - M. Kolevová

Ždírecké podzimní dvojzkoušky agility
Areál TJ Úslavanu Ždírec opět ožil zajímavým sportem. V pořadí 3. dvojzkoušky agility
proběhly 29. 9. 2018 za ideálního počasí. Přihlášeno bylo 49 psů a viděli jsme 98 běhů.
Rozhodčí Vladimíra Čištínová postavila krásné běhavé a současně technicky nápadité parkury.
Přesto, že jsme se potýkali s nedostatkem dobrovolníků, organizačně jsme tyto závody zvládli

na jedničku. Martino, Katko, Marcelo, Veroniko, Renato, Ilono, Františku a Vašku, obrovské
díky za pomoc. Bez vás by závody neproběhly. Poděkování patří také obci Ždírec za perfektní
přípravu terénu a TJ Úslavanu Ždírec za občerstvení a poskytnuté zázemí.
Všechny týmy, které se umístily na prvních třech místech obdržely medaili, diplom a
věcnou cenu. Byla také udělena zvláštní cena nejrychlejšímu týmu v obou bězích. Pohár
NEJRYCHLEJŠÍ TLAPKY si odvezl Jan Molnár se psem A3Ch Joe z Bengasu (border kolie) až do
Klášterce nad Ohří.
A úspěchy Smederovských týmů? Celkem 5x zlato, 3x stříbro a 1x bronz.
 V kategorii LA0 Katka Kubátová s Enye (kříženec) 2x1.místo
 V kategorii SA1 Veronika Sedláčková s Radagastem (čivava) 1. a 2. místo, Ilona Vacková s
Ferdou (kříženec) 3. místo
 V kategorii LA2 Renata Vilikovská s Roxy (border kolie) 2. a 7. místo
 V kategorii veteránů Hana Janská s Ellou (malý knírač) 1. místo a s Ritou (malý knírač) 1.
a 2. místo.

Hana Janská

Zprávy ze Smederova
Dne 29. 9. 2018 se konalo v hasičské
klubovně
ve
Smederově
tradiční
posvícenské posezení spojené se soutěží o
nejlepší posvícenský koláč. Akce se jako
pokaždé podařila a účast byla vynikající.
Během večera ještě promítal pan I.
Koutecký filmy z rybářské a myslivecké
činnosti. Výsledky soutěže - 1. místo Eva
Omcirková; 2. místo Ludmila Škardová;
3. místo Albína Matoušková. Děkujeme za sponzorský dar firmě Jan Pondělík - pekařství a
cukrářství Dvorec s.r.o.. Poděkování patří všem, kteří se zúčastnili a pomáhali během této
soutěže.

SDH Smederov, všichni členové klubu a občané Smederova tímto děkují za vynikající
spolupráci během minulého volebního období panu starostovi Bc. B. Vrátníkovi a všem členům
zastupitelstva. Zvláště děkujeme panu starostovi Bc. B. Vrátníkovi za finanční pomoc při
pořádání srazu rodáků 2018. Novému starostovi a všem novým členům zastupitelstva přejeme
hodně zdraví a těšíme se na další spolupráci.
P. Pondělík

Oznámení
Dne 5. 12. 2018 se koná od 17.00 mikulášská nadílka v klubu hasičů Smederov. Poté
bude následovat objednávka čertů do domu. Mikulášskou nadílku objednávejte na tel.:
774 704 555.

Český rybářský svaz informuje
Výbor naplánoval podzimní výlov rybníku Huťský na sobotu
17. listopadu 2018. Při výlovu rybníku Huťský tradičně
uskutečníme prodej ryb na hrázi. Prodáván bude Kapr-výběr
(zabití+taška) v ceně 75,-Kč/kg, Amur 80,-Kč/kg, Štika 190,-Kč/kg.
Dále je připravena AKCE - Kapr z kádě. Všechny občany místní i
přespolní srdečně zveme k nákupu kvalitní ryby. Prodej začne cca
kolem 9,00 hodin. Občerstvení po celou dobu výlovu zajištěno.
Příští výborová schůze se koná v pátek 7. 12. 2018 od 18.00 hodin ve Ždírecké hospodě.
Za MO ČRS Ždírec z.s. - Miroslav Krňoul

TJ Úslavan Ždírec
V měsíci říjnu se dohrály soutěže v Národní házené. V říjnu družstvo mužů sehrálo celkem 2
zápasy s výsledky:
Ždírec – Tymákov C 22:20 (poločas 12:10)
Hromnice – Ždírec 26:23 (poločas 16:11)
V půlce sezony tedy skončilo družstvo mužů na 3. místě z celkem 4 družstev. Chtěli bychom
tímto poděkovat všem hráčům za vzornou reprezentaci házené ve Ždírci a doufáme, že se jim
v jarní části soutěže bude dařit minimálně stejně dobře jako na podzim.
průběžná tabulka:

I. třída muži
Tým

Z V R P

Skóre

Body

1 Všenice

6 6 0 0

126

:

104

12

2 Hromnice

6 3 1 2

119

:

110

7

3 Ždírec

6 1 1 4

123

:

140

3

4 Tymákov C

6 0 2 4

111

:

125

2

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
69 let
69 let
68 let
67 let
62 let

ŘÍJEN 2018
Pavel
Lubomír
Jaroslava
Miroslav
Jiřina

Dne 15. 10. 2018 zemřela
ve věku nedožitých 79 let
paní Zdeňka KOTOUSOVÁ
ze Ždírce č. 44.
Čest její památce!

VRÁTNÍK
LANG
LÁVIČKOVÁ
SYNÁČ
NYGRÝNOVÁ

Žďár
Myť
Žďár
Ždírec
Žďár

Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.

21
29
24
51
38

Dne 26. 10. 2018 zemřela
ve věku nedožitých 89 let
paní Marie SILOVSKÁ
ze Ždírce č. 19.
Čest její památce!

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

Rybník Huťský
Kaplička na Smederově

30.11 – 19.00 – SDH Ždírec – Výborová schůze
1.12. – 14.00 – ČSŽ Ždírec – Kreativní odpoledne pro děti
2.12. – 14.00 – OÚ Ždírec, ČSŽ Ždírec – Setkání seniorů
7.12. – 18.00 - MO ČRS Ždírec – Výborová schůze
9.12. – 16.00 – ČSŽ, SDH, OÚ Ždírec – Zpívání koled u vánočního
stromečku
17.11. – ČRS MO Ždírec – Výlov Huťského rybníka
2.12. – 1. Adventní neděle u kapličky na Smederově

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Blovice - Hradiště 1
17.11. – 09.00 – Běh 17. listopadu
Výstavy: Muzeum otevřeno: úterý-sobota 9-15 hod.
do 10.11. – Barevný svět – Ateliér K - Nepomuk
Stálé expozice: Jak si kdo ustele; Stará škola aneb
škamna, kalamář a rákoska; Z tvorby Milana
Knížáka
Lidový dům
17.11. – 20.00 – Anakonda Benda – taneční zábava
21.11. – 19.00 – Minipárty – Karel Šíp a Josef A.
Náhlovský
28.11. – 19.00 – Koncert z vlastních zdrojů – výročí
100 let republiky
29.11. – 16.00 – Václav Žákovec a Anička Volínová –
taneční podvečer
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Nepomuk
11.11. – Lampionový průvod – start v 16.00 na hřišti
u školy
14.11. – 17.30 – aula ZŠ – Žákovský koncert
15.11. – 16.00 – MC Beruška – přednáška „Proč
odměny a tresty nevedou k zodpovědnosti“
18.11. – 17.00 – Lampionový průvod, pořádá MC
Beruška
21.11. – 21.00 – Kabát revival – Sokolovna Nepomuk
23.11. – 18.00 – prostory MC Beruška – Vánoční
tvoření (jen pro maminky)
24.11. – Hotel U Zeleného stromu – Ples města

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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