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Vážení spoluobčané,
poslední měsíc v roce 2017 přinesl rozmarné počasí, kdy sníh a mráz vystřídalo téměř jarní
počasí, které panovalo zbylou část měsíce. Prosinec byl tradičně velmi bohatý na kulturní,
společenské a sportovní události. Ženy
z Českého svazu žen ve Ždírci
uspořádaly ve Ždírecké hospodě
v sobotu 2. prosince 2017 Kreativní
odpoledne pro děti. Děti si mohly
vyzkoušet různé techniky ručních prací a
současně si přitom mohly udělat drobné
vánoční dárky pro své rodiče.
Následující den, tedy 3. prosince 2017
Obec připravila setkání seniorů, které se
konalo rovněž ve Ždírecké hospodě.
Seniorům pro dobrou náladu k tanci a
poslechu zahráli manželé Ondruškovi. Starosta obce je seznámil s realizovanými a s
připravovanými projekty na rok 2018. Pro seniory bylo nachystáno malé pohoštění a dárek
v podobě vánočního cukroví. Překvapením v programu byla prezentace projektu „Ždírecké
ZOO“, která byla zpestřena promítáním obrázků. Současně byla předvedena i ukázka soch
zvířat, které budou umístěné v „ZOO“. Prezentaci si pro seniory připravil pan Rostislav Válek,
který byl za svoje vystoupení oceněn bouřlivým potleskem. V neděli 10. prosince 2017 se
konalo před Ždíreckou hospodou „Zpívání koled u vánočního stromečku“, kde nám zazpívaly
vánoční písně a zarecitovaly vánoční koledy kasejovické děti z Lidové školy umění v Nepomuku
pod vedením manželů Ondrůškových. Jednalo o velmi příjemné setkání lidí v čase adventním,
přítomní občané si mohli zakoupit drobné dárky, které pro ně tradičně připravily ženy z
Českého svazu žen ve Ždírci z kroužku dovedných rukou. Součástí této akce byla také již
tradiční ochutnávka „starostova svařáčku“, který byl po celou dobu zpívání rozdáván. Je to
takové malé poděkování starosty obce za to, že drtivá většina občanů je v naší obci spokojená
a snaží se v případě potřeby pomoci. Součástí akce byl rovněž prodej velmi dobrých
grilovaných klobás. V adventním čase se rovněž konalo zpívání koled při svařáčku u kapličky na
Smederově, které pořádal klub hasičů SDH Smederov. Při tomto zpívání panovala velmi
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek 16. února 2018 od 19.30 hodin
ve Ždírecké hospodě.

přátelská atmosféra, kterou jsme si také zašli před Vánocemi užít. Všem pořadatelům
uvedených předvánočních akcí děkujeme za jejich práci.
Významnou kulturní událostí v naší obci byl již tradiční Vánoční koncert ve žďárském
kostele v pondělí dne 25. prosince 2017. Jednalo se již o pátý vánoční koncert, na kterém se
sešlo mnoho našich občanů a návštěvníků ze širokého okolí. Každý, kdo se koncertu zúčastnil,
určitě může potvrdit, že se opět jednalo o nádherný zážitek, který nám účinkující připravili.
V průběhu koncertu zazněly vánoční písně, které zazpíval nejmladší účastník koncertu Adam
Klaus z Nepomuku, Jan Burian ze Srb a pan farář Piotr Marek. Na hudební nástroje zahráli
Oldřich Ondrušek na flétnu a na dudy, Danuše Ondrušková na kostelní varhany, Vladislav
Chaloupek na trubku a na dudy a Jan Burian na melafon. V průběhu koncertu zazněly skladby
barokních mistrů, lidové písně a koledy. V letošním roce bylo milým překvapením vystoupení
Vladislava Chaloupka a Oldřicha Ondruška,
kteří zahráli na dudy, a k tomu zazpíval Jan
Burian. Dalším zpestřením koncertu bylo
vystoupení pana faráře Piotra Marka. Všichni
účinkující byli po koncertu obdarováni
drobnými dárky a bouřlivým potleskem.
Poslední a největší sportovní akcí uplynulého
roku byl 27. ročník Silvestrovského běhu. Na
startu se opět sešlo velké množství závodníků
a zejména místních dětí, což byl jeden z
hlavních cílů této sportovní události. Letošní
ročník navštívili i reportéři ZAK TV, kteří o našem běhu natočili reportáž. Velké poděkování
patří všem pořadatelům, závodníkům, sponzorům a divákům, kteří přišli závodníky povzbudit.
Podrobnosti o běhu najdete uvnitř novin. V prosinci se dále uskutečnily výroční valné hromady
SDH Ždírec, Žďár a Smederov. Hasiči hodnotili uplynulé období a stanovili si úkoly na období
příští. Starosta obce přijal pozvání na všechny výroční valné hromady, na kterých hasičům
poděkoval za jejich činnost a ujistil je, že bude on i ostatní zastupitelé nadále činnosti hasičů
podporovat.
Poslední veřejné zasedání zastupitelů obce se uskutečnilo v pátek 15. prosince 2017 ve
Ždírecké hospodě. Hlavním bodem jednání bylo projednání a schválení rozpočtu obce na r.
2018, stanovení poplatků za svoz a odstraňování odpadků, stanovení výše poplatku za vodné a
přijetí finanční dotace od Plzeňského kraje na činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce Ždírec. Přítomní občané byli seznámení s činností zastupitelů obce za uplynulý rok a
s připravovanými projekty na rok 2018. Ostatní body jednání najdete uvnitř novin ve výpisu
z usnesení.
V následujícím období bude za příznivého počasí pokračovat rekonstrukce požární
nádrže Žďár, umisťování nových soch do „Ždírecké ZOO“ či oprava místní komunikace na
Oborách. Dále připravujeme podání žádosti o dotaci z Plzeňského kraje z dotačního titulu

Program stabilizace a obnovy Plzeňského kraje 2018 – Projekty obcí a podklady pro
rekonstrukci obecní budovy Žďár 28. V jarních měsících plánujeme opravu místních
komunikací ve všech částech naší obce tryskovou metodou, která se nám v minulosti velmi
osvědčila. Také nás čeká v následujícím období výstavba garáže pro nový traktor a ostatní
techniku, kterou jsme k traktoru nakoupili. V úvahu připadá prostor za Ždíreckou hospodou,
který chceme k tomu účelu využít. Další úkol, který nás na začátku nového roku čeká, je
zpracování plánu kulturních, společenských a sportovních akcí na celý rok 2018. Při přípravě
tohoto plánu přivítáme Vaše návrhy na rozšíření kulturních, společenských a sportovních akcí
v naší obci. Svoje náměty můžete sdělovat e-mailem, telefonicky nebo osobně na obecním
úřadu. Budeme rádi, pokud se větší počet občanů zapojí do pořadatelské činnosti akcí
pořádaných v naší obci. Svoje nápady nám můžete také sdělit na veřejném zasedání
zastupitelů obce, které se bude konat v únoru r. 2018.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce

Výpis
USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 15. prosince 2017, 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 Václav ŘEŽÁBEK.
- Zprávu starosty obce o činnosti od posledního veřejného zasedání zastupitelů.
- Kontrolu usnesení z posledního veřejného zasedání zastupitelů obce.
- Rozbor hospodaření Obce Ždírec k 30.11.2017.
- Ceník služeb odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu firmy Západočeské komunální
služby a.s., Koterovská 522, 326 00 Plzeň.
- Ceník svozu a využití separovaných složek komunálního odpadu firmy AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o., Provozovna Plzeň, Hankova 2759/14, 301 33 Plzeň.
- Rozhodnutí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Plzeň o stanovení snížené ceny
pozemku parcelní č. 2/24 v k.ú. Ždírec u Blovic.
- USNESENÍ Valné hromady Mikroregionu Úslava ze dne 14.12.2017 a rozpočet MRÚ na rok 2018.
II. Zastupitelstvo obce schvaluje níže uvedené návrhy usnesení:
- program veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec.
- volbu ověřovatelů zápisu: pan Dušan Lávička a pan Ing. Ladislav Vrátník.
- přijetí nabídky na dodávku elektřiny č. 1200203560 od firmy ČEZ Prodej, a.s., se sídlem Dlouhá
1/425, 140 53 Praha 4.
- znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a výši finančního příspěvku na činnost
společenských organizací na r. 2018:
a) TJ Úslavan Ždírec ve výši 15.000,- Kč.
b) Český svaz žen Ždírec ve výši 9.000,- Kč.
c) SDH Smederov ve výši 15.000,- Kč.
- a bere na vědomí:
a) schvaluje Obecně závaznou vyhlášky Obce Ždírec č. 1/2017 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
b) bere na vědomí Přílohu k vyhlášce č. 1/2017 Rozúčtování skutečných nákladů za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v Obci
Ždírec za kalendářní r. 2016.
- a) Stanovení poplatků za vodné pro občany na rok 2018 ve výši 26,- Kč/m3 s DPH, paušálu za
užívání vodovodu ve výši 540,- Kč za rok za odběrné místo.

b) Stanovení poplatků za vodné pro odběratele, kteří uzavřeli nebo uzavřou smlouvu o dodávce
vody s Obcí Ždírec ve smyslu ustanovení § 8 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích č.
274/2001 Sb. a § 13 vyhlášky č. 428 Sb. v úplném znění, na rok 2018 ve výši 30,- Kč/m3 s DPH,
paušálu za užívání vodovodu ve výši 540,- Kč za rok za odběrné místo
- pronájem obecních pozemků na rok 2018 majitelům rekreačních chat v katastrálním území Žďár u
Blovic, obec Ždírec:
a) St. p. 59
výměra 24 m2
zahrada 388/3
výměra 302 m2 JB - E 258
b) St. p. 57
výměra 33 m2
zahrada 388/16
výměra 368 m2 BV - E 222
c) St. p. 164
výměra 33 m2
zahrada 165/3
výměra 364 m2 VČ - E 300
d)
zahrada 165/25
výměra 125 m2 ER - E 434,
2
e) St. p. 147
výměra 36 m
zahrada 165/4
výměra 426 m2 JŠ - E 289.
Stanovení výše nájemného za pronájem pozemků na r. 2018 ve výši 8,- Kč/m2 za pozemky,
které nejsou ohrožené povodněmi a 6,- Kč/m2 za pozemky, které jsou ohroženy povodněmi v k.ú.
Žďár u Blovic, obec Ždírec. Nemovitosti ohrožené povodněmi jsou specifikované v Povodňovém
plánu Obce Ždírec.
- dohodu o provádění zimní údržby v Obci Srby
- přijetí cenové nabídky na vyhotovení projektové dokumentace „Stavební úpravy bytové jednotky
Žďár č.p. 28“ od Ing. Václava Sládka, VS – projekt, 5. května čp. 681, 336 01 Blovice za částku
67.750,- Kč.
- zrušení USNESENÍ zastupitelstva Obce Ždírec č. 3 ze dne 11.11.2016, které se týkalo přijetí dotace
z Operačního programu Životního prostředí na projekt „Zateplení a výměna zdroje tepla – OÚ
Ždírec“.
- zrušení USNESENÍ zastupitelstva Obce Ždírec č. 3 ze dne 9.9.2016, které se týkalo podání žádosti o
dotaci na projekt ,,Zkvalitnění nakládání s odpady – Ždírec“.
- Rozpočet Obce Ždírec na rok 2018 jako vyrovnaný.
- Střednědobý výhled rozpočtu Obce Ždírec na rok 2019 a rok 2020.
- přijetí účelové finanční dotace od Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru bezpečnosti a krizového
řízení, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, ze státního rozpočtu poskytované Ministerstvem vnitra České
republiky na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na r. 2017 ve výši
33.997,- Kč.
- VI. úpravu rozpočtu Obce Ždírec na r. 2017. Návrh změny rozpočtu je přílohou zápisu.
IV. Zastupitelstvo obce ruší:
- USNESENÍ zastupitelstva Obce Ždírec č. 3 ze dne 11.11.2016, které se týkalo přijetí dotace
z Operačního programu Životního prostředí na projekt „Zateplení a výměna zdroje tepla – OÚ
Ždírec“.
- USNESENÍ zastupitelstva Obce Ždírec č. 3 ze dne 9.9.2016, které se týkalo podání žádosti o dotaci
na projekt ,,Zkvalitnění nakládání s odpady – Ždírec“.

Výše místních poplatků a termíny jejich splatnosti na rok 2018:
Druh poplatku:
Výše poplatku:
Termín splatnosti:
odpady – trvale bydlící
500,- Kč/osoba
do 28.2.2018
odpady – chata, byt, dům k rekreaci
550,- Kč/objekt
do 30.4.2018
pes
50,- Kč/pes
do 30.4.2018
3
vodné
26,- Kč/m s DPH
do 30.4.2018
3
vodné pro podnikatele
30,- Kč/m s DPH
do 30.4.2018
paušál vodné
540,- Kč/přípojka
do 30.4.2018
nahlášení stavu vodoměru
do 31.1.2018

Obyvatelé - statistika roku 2017
Přihlášení
11 osob (z toho 5 mužů a 6 žen)
Odhlášení
15 osob (z toho 9 mužů a 6 žen)
Narození
5 občánků (z toho 3 chlapci a 2 dívky)
Úmrtí
7 osoby (z toho 2 muži a 5 žen)
Počet obyvatel v jednotlivých částech k 31.12.2017
Ždírec
148 osob
(muži 75, ženy 73)
Myť
141 osob
(muži 73, ženy 68)
Žďár
87 osob
(muži 46, ženy 41)
Smederov 79 osob
(muži 38, ženy 41)
K 31.12.2017 měla obec 455 obyvatel, z toho 232 mužů a 223 žen.
Účast zastupitelů na veřejném zasedání v roce 2017
Počet zasedání v roce 2017 byl celkem 8.
Jméno a příjmení
% účasti
Bc. Bohuslav Vrátník
100%
Václav Řežábek
100%
Ing. Ladislav Vrátník
100%
Vlastimil Vrátník
100%
Milan Mašek
87,5%
Radek Synáč
87,5%
Jan Havel
75%
Dušan Lávička
75%
Dalibor Kuba
62,5%
Všichni nepřítomní zastupitelé byli řádně omluveni.

přítomen
8
8
8
8
7
7
6
6
5

nepřítomen
0
0
0
0
1
1
2
2
3

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.

Zprávy Českého svazu žen
S příchodem posledního měsíce roku
vyvrcholily naše aktivity (ale nejen naše) a
naším největším přáním bylo, aby i tentokrát
vše vyšlo na výbornou. To už ale musí
posoudit všichni ostatní.
Hned první sobota byla opět věnována
především dětem, pro které jsme připravily
další díl "kreativního odpoledne". Byla
připravena výroba různých vánočních
dárečků a ozdob, ať už se jednalo o malování
perníčků, výrobu korálkových či knoflíkových
ozdob, papírových figurek a nebo ozdobení vánočního svícnu. Dětí se dostavilo poměrně velké
množství (rozhodně víc nežli loňský rok), počet přesáhl číslo 35, takže včetně dospělých a
doprovodu byl sál v hospodě zcela zaplněn. Na závěr byl pro všechny děti připraven dárkový
balíček jako náhrada za chybějící Mikulášskou nadílku.
O týden později, v neděli 10. prosince, proběhlo oblíbené předvánoční "Zpívání koled" u
vánočního stromečku před Ždíreckou hospodou. O kulturní program se opět s úspěchem
postarali manželé Ondruškovi, kterým tímto
upřímně děkujeme. Jejich dětský sbor
Pšeničky předvedl pásmo písniček, koled a
básniček doprovázené vlastním hudebním
doprovodem.
Pak
už
následovala
společenská
zábava
přítomných
návštěvníků, které neodradilo ani letošní
nepříznivé počasí (vítr a vytrvalé sněžení).
Bavili se u "starostova svařáčku" a nebo u
grilovaných klobás, pro děti byl připraven
výborný čaj. Za pomoc a spolupráci v
kuchyni
děkujeme
také
manželům
Turečkovým - nájemcům naší hospody.
Probíhal také náš malý adventní jarmark s nejrůznějšími výrobky a dárečky vánočního
charakteru z naší dílny dovedných rukou, který zaznamenal též velký úspěch. Všem, kteří se
podíleli na bezchybném průběhu slavnostního odpoledne, velmi děkujeme.
Další akcí, kterou pořádal Obecní úřad, byl Malý vánoční koncert ve žďárském kostele.
Několik žen se postaralo o slavnostní výzdobu vnitřních prostor, aby se návštěvníci koncertu
cítili dobře.
Krásný a pohodový rok 2018 Vám všem přejí Vaše ženy.
Za ČSŽ - M. Kolevová

Český rybářský svaz
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz, http://www.mocrszdirec.estranky.cz/
Rybáři informují:
Výdej povolenek proběhne 6.1.2018 od 14,00 do 17,00 hodin ve Ždírecké hospodě. Druhý
termín výdeje povolenek je 9.2.2018 od 17,00 hodin ve Ždírecké hospodě.
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.
Zprávy TJ Úslavan Ždírec
Vážení sportovní přátelé.
Už po sedmadvacáté jsme uspořádali poslední den v roce Silvestrovský běh, protínající
všechny naše čtyři obce Ždírec, Smederov, Žďár a
Myť. Počasí bylo tentokrát skoro jarní, 9˚ C nad nulou
a tak se zúčastnilo pěkných 121 běžců, z toho 77
dospělých a 44
dětí. Již sedm
let
neklesl
počet
sportovců pod
100. Což je jistě důkazem kvality naší práce s přípravou
a průběhem závodu. Velmi nás těší, že byla letos opět
překonána hranice účasti našich domácích dětí.
Tentokrát jich běželo 27. Letos si k nám našla cestu i
televize ZAK, takže jste mohli 1.1. 2018 od 17:00
hodin vidět reportáž ze Ždírce na zmíněné televizní
stanici. Kdo ji propásl, může se na ni podívat na
našich stránkách, jakož i na celkové výsledky z běhu
–
www.uslavanzdirec.estranky.cz.
Všem
pořadatelům bych chtěl poděkovat za skvělou práci,
sponzorům
za
velkorysou
podporu, sportovcům za skvělé výkony a divákům za
atmosféru. Zároveň chci všem popřát do nového roku
hodně zdraví, štěstí a – sportu zdar!
Informace pro členskou základnu TJ Úslavan Ždírec:
Valná hromada TJ se uskuteční dne
10. 2. 2018
od 18:00 hodin ve Ždírecké hospodě.

Jan Havel, předseda TJ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
93 let
80 let
76 let
76 let
73 let
73 let
72 let
71 let
67 let
66 let
65 let
63 let
61 let
61 let
60 let
60 let

PROSINEC 2017
Vlasta
Josef
Albína
Daniela
Jiří
Jaroslava
Jaroslava
Václav
Jaroslava
Jana
Jaroslava
Ludmila
Eva
Rudolf
Václav
Václav

NOVÁ
SKŘIVAN
MATOUŠKOVÁ
KUNEŠOVÁ
SYNÁČ
BÍLÁ
SYNÁČOVÁ
KUCHYŇKA
KULOVÁ
ŠREJLOVÁ
SYNÁČOVÁ
ŠKARDOVÁ
VOLÁK
KOLEŠ
ŘEŽÁBEK
ŠNEBERK

Žďár
Smederov
Smederov
Myť
Ždírec
Smederov
Žďár
Myť
Ždírec
Žďár
Žďár
Smederov
Smederov
Myť
Ždírec
Žďár

Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.

14
4
37
53
2
41
32
4
55
427
6
27
5
21
37
5

Dne 4.12.2017 se narodil
rodičům Janě Kaziové a Dominiku
Petříkovi ze Ždírce 55
syn Dominik.
Vítáme Dominička do života a
přejeme jen to nejlepší!

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

26.1. – 19.00 – SDH Ždírec – výborová schůze

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Blovice - Hradiště 1
Výstavy:Muzeum otevřeno:úterý-sobota 9-15 hod
1.9.-27.1. – Dvě století Rukopisů zelenohorského a
královédvorského
11.11.-18.8.2018 – Plk. Karel Bečvář – k 100. Výročí
narození
30.11.-24.2. – Alois Moravec – obrazy, grafika,
exlibris
Stálé expozice – Jak si kdo ustele, Stará škola aneb
škamna, kalamář a rákoska, Z tvorby Milana
Knížáka

Nepomuk
13.1. – Rybářský bál – Klášter
19.1. – 19.00 - Manželský čtyřúhelník – divadlo –
hotel U Zeleného stromu
20.1. – 21.00 – SIFON – KD Dvorec
27.1. – 20.00 – Ples SDH Vrčeň – hrají Pelíškové –
Hotel Dvorec

Lidový dům Blovice
12.1. – 20.00 - Rybářský ples
19.1. – 20.00 - Maturitní ples Gymnázia Blovice
25.1. – 16.00 – Taneční podvečer s Václavem
Žákovcem a Aničkou Volínovou
26.1. – 20.00 – Hasičský bál
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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