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Vážení spoluobčané,
léto ukončilo svoji vládu a nastal podzim. Počasí v uplynulém měsíci bylo velmi příjemné, bylo
to babí léto, jak má být. Ranní mlhy vystřídalo sluníčko, které se nás snažilo ještě zahřát, než
začnou podzimní sychravé dny. Zahřáli se i naši sportovci, kteří v uplynulém měsíci pokračovali
v mistrovských zápasech Národní házené mužů a mladších žáků. V poslední době jsem se
zúčastnil několika zápasů házené, zejména mladších žáků a musím říci, že z nich máme všichni
velkou radost. Na jejich hře je patrné, že se házené věnují již několik let, a to přináší také
dobré výsledky, kdy poráží jednoho soupeře za druhým. Výsledky a komentáře najdete uvnitř
novin. Chtěl bych touto cestou znovu poděkovat všem hráčům, tedy i mužům za to, že udržují
v naší obci házenkářskou tradici. Velké poděkování patří rodičům mladších žáků a jejich
trenérům, že děti vedou ke kolektivnímu sportu, což si myslím, že je v současné době velmi
důležité. Mimo sportu nebyl uplynulý měsíc moc bohatý na události. Ženy z Českého svazu žen
ve Ždírci uspřádaly za podpory obce zájezd do pražského divadla Broadway na muzikál
Mýdlový princ. Jedna zajímavá akce, o které bych se chtěl jen krátce zmínit, se v září v naší
obci uskutečnila. Byl to první ročník Agility závodů, který se uskutečnil v areálu TJ Úslavanu
Ždírec v sobotu dne 24. 9. 2016. Jednalo se o závody se psy, kterých se zúčastnilo téměř 70
závodníků. Akce to byla velmi vydařená, jen pořadatele trochu mrzelo, že se nepřišlo podívat
více místních občanů. Kdo se ale přišel podívat, tak určitě nelitoval. Závody uspořádala paní
Mgr. Jánská z kynologického klubu „Psí chvíle“ Smederov, která mimo jiné pořádá kurzy pro
naše čtyřnohé přátele. Za její činnost v naší obci jí děkujeme, neboť se jednalo o velmi pěknou
akci, která určitě udělala dobré jméno i naší obci. Při přípravě závodů přiložili ruku k dílu mimo
zástupců obce i hasiči a sportovci, kteří rovněž zajistili pro účastníky závodů bohaté
občerstvení.
Poslední veřejné zasedání zastupitelů obce se konalo v pátek 9. září 2016 ve Ždírecké
hospodě. Na zasedání zastupitelé obce projednávali mimo jiné schválení podání žádosti o
dotaci na zlepšení nakládání s odpady od Operačního programu životního prostředí a prodej
obecního pozemku. Přítomní občané byli seznámeni s činností zastupitelů obce od posledního
veřejného zasedání a s rozborem hospodaření obce k 31. srpnu 2016. Dále zastupitelé na
zasedání přítomné občany seznámili s rozpracovanými projekty obce, zejména s přípravou
volnočasové zóny „Ždírecká ZOO“, kde byly již vytvořené některé sochy zvířat a lavičky, které
však ještě v lesním prostoru umístěné nejsou, ale budou tam nainstalovány v průběhu
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
14. října 2016 v klubu hasičů na Smederově od 19.00 hod.

následujícího období. Celý projekt musí být dokončen do konce listopadu letošního roku, tak
předpokládáme, že instalace veškerého vybavení proběhne do poloviny listopadu 2016. Dále
pokračuje příprava projektu zateplení a výměna zdroje tepla v budově obecního úřadu, kdy
jsme získali dotaci od Operačního programu životního prostředí ve výši 500.000,- Kč a od
stejného poskytovatele žádáme dotaci na vybavení sběrného místa odpadu, o kterém jsme vás
již v minulosti informovali. Z uvedené dotace chceme pro obec zakoupit nový traktor, přívěs za
traktor na kontejnery, sekačku nebo mulčovač a obytnou buňku pro obsluhu sběrného místa.
Dále pokračuje příprava projektu na prodloužení veřejného osvětlení k cestě na Obory a
opravu této cesty. Připravujeme i podklady pro legalizaci rybníčku v lese nad Fořtovnou a
podklady pro žádost o dotaci na jeho revitalizaci. Nadále pokračujeme i v práci na převodu
pozemků pod požární nádrží ve Žďáru, kde se nám podařilo dospět k dohodě s Lesy České
republiky. Podmínkou prodeje a odkoupení pozemků je vypracování znaleckého posudku na
jejich ohodnocení a doložení dokladů k legalizaci stavby hráze požární nádrže.
V minulém čísle našich novin jsme vás informovali o ukončení činnosti stávajícího
nájemce Ždírecké hospody. Vzhledem k tomu, že se nám do současné doby nepodařilo zajistit
nového nájemce, tak se na vás opět obracíme s žádostí o pomoc při hledání vhodného
nájemce Ždírecké hospody s termínem pronájmu od 1. prosince 2016. Více informací podá
starosta obce osobně nebo na telefonu 724134458. Děkujeme za pomoc při hledání nájemce
hospody a věříme, že nebudeme nuceni hospodu od 1. prosince 2016 uzavřít.
Příští veřejné zasedání zastupitelů obce se uskuteční v klubovně SDH Smederov v pátek
14. října 2016 od 19:00 hod. V rámci zasedání proběhne slavnostní předání opravené cesty na
Smederově. Součástí slavnostního předání cesty bude i malé občerstvení, všichni jste srdečně
zváni.
Závěrem bych vás rád pozval na volby do zastupitelstva Plzeňského kraje a Senátu
Parlamentu České republiky, které se uskuteční v pátek 7.10.2016 od 14.00 do 22.00 hodin a
v sobotu 8.10.2016 od 8.00 do 14.00 hodin v budově Obecního úřadu Ždírec 34.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce
USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 9. září 2016, 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.
- Kontrolu usnesení z posledního veřejného zasedání zastupitelů obce.
- Zprávu starosty obce o činnosti od posledního veřejného zasedání zastupitelů.
- Rozbor hospodaření Obce Ždírec k 31.8.2016.
- Stanovisko ředitele Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň na
námitky obce ohledně převodu pozemků ve vlastnictví České republiky.
- Seznámení s bezpečnostně informačním projektem Plzeňského kraje „Informovaný senior“.
- Seznámení s přípravou voleb do zastupitelstev krajů a Senátu P ČR v termínu 7. – 8. října 2016.
- Žádost Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci o vyjádření k odkoupení pozemků ve
vlastnictví státu.

II. Zastupitelstvo obce schvaluje níže uvedené návrhy usnesení:
- Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec.
- Zastupitelstvo obce schvaluje volbu ověřovatelů zápisu: pana Milana MAŠKA a pana Vlastimila
VRÁTNÍKA.
- Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Zkvalitnění nakládání s odpady –
Ždírec“, zajištěného ze zdrojů Státního fondu životního prostředí v rámci programu Operační
program životního prostředí a schvaluje objednávku na zpracování a podání žádosti o dotaci s firmou
KONCEDO s.r.o., Chelčického 733/28, 500 02 Hradec Králové, IČ: 28797591.
- Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a znění kupní smlouvy na prodej pozemku parcelní č. 165/16 –
trvalý travní porost o výměře 450 m2 v k.ú. Žďár u Blovic, který je ve vlastnictví Obce Ždírec, Ždírec
34, 336 01 Blovice, oddělený Geometrickým plánem č. 216 – 45/2016 z pozemku parcelní č. 165/16
o výměře 648 m2 panu VS za cenu 100,- Kč za m2.
- Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12- 0010219/1
ŽDÍREC, PJ, p.č. 146/5, kNN mezi Obcí Ždírec se sídlem Ždírec 34, 336 01 Blovice, IČO: 00257478
(povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02
Děčín, IČO: 24729035 (oprávněná).
III. Zastupitelstvo obce neschvaluje: - usnesení byla schválena.
IV. Zastupitelstvo obce ruší: - nic neruší.

Kominík
V sobotu 5.11.2016 od 9.00 hodin do 14.00 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.

Český rybářský svaz
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz, http://www.mocrszdirec.estranky.cz/
Rybáři informují.
Výlov rybníku Huťský se uskuteční v sobotu 12.11.2016. Na hrázi proběhne i tradiční prodej
ryb.
Za MO ČRS Ždírec , Miroslav Krňoul.
Zprávy TJ Úslavan Ždírec
V měsíci září začaly soutěže Národní házené jak mužů, tak mladších žáků. Družstvo mužů
odehrálo následující zápasy: Hromnice – Ždírec 19:14 (poločas 9:7), Ždírec – Nýřany C 21:19
(poločas 8:11) a Všenice B – Ždírec 21:16 (poločas 13:8). V říjnu zbývají odehrát ještě 3 zápasy.
Družstvu mladších žáků se v podzimní části soutěže zatím daří a to i přesto, že nás
opustili hráči, kteří nemohou kvůli svému věku za družstvo mladších žáků nastoupit. Přibyly
nám i nové posily do týmů přípravky. Výsledky jednotlivých zápasů jsou: Štěnovice – Ždírec –
zápas nebyl sehrán z důvodu nenastoupení družstva Štěnovic, proto skončil kontumací 0:10,
Kyšice – Ždírec – 19:9, Ždírec – Nýřany – 18:5 a Ždírec – Tymákov – 22:11. V měsíci říjnu nás
čeká ještě celkem 5 zápasů. Na domácím hřišti se celek mladších žáků představí v neděli
16.10.2016 od 14.00 hodin s družstvem Litohlavy a od 15:30 hodin pak družstvo mužů
s celkem Dobříva.

Zprávy Českého svazu žen
Léto nám ještě v září dopřálo teplého počasí, pak ale ze dne na den přišel podzim. My
jsme však naštěstí ještě stihly za krásného počasí uspořádat autobusový zájezd do Prahy, kde
jsme navštívily divadlo Broadway a shlédly muzikál "Mýdlový princ" s největšími a
nejznámějšími písňovými hity Václava Neckáře. Představení bylo velice zdařilé, řada známých
herců a zpěváků potěšila všechny návštěvníky divadla. Za výborné výkony je pak publikum
odměnilo dlouhotrvajícím závěrečným potleskem.
Jinak jsme se na zářijové schůzi věnovaly především přípravám a organizaci dalších
zajímavých akcí pro děti. Tou první bude podzimní "Drakiáda", která by měla proběhnout buď
v sobotu 15.10., popř. v neděli 16.10.2016 od 14:00 hod. nad Ždíreckou hospodou. Vše záleží
především na větru - upřesnění termínu bude vyhlášeno rozhlasem a vylepením plakátů.
Doufejme, že letos budeme mít příznivé podmínky, a proto přijďte všichni - pohoštění je
zajištěno.
Další akcí je oblíbený "Lampiónový průvod", který letos proběhne v sobotu 5.11.2016,
začátek jako každý rok je stanoven na 17:00 hod. Na trase průvodu budou na děti čekat různá
překvapení, malé dárečky a na konci trasy bohaté občerstvení. Celá akce bude korunována
závěrečným ohňostrojem. Věříme, že můžeme očekávat vysokou účast na obou akcích a už
dnes se těšíme na všechny děti i jejich doprovod.
Za ČSŽ - M. Kolevová
Zprávy SDH Smederov
V sobotu 1.října 2016 se konalo v hasičské klubovně
Smederov Posvícenské posezení spojené s již 2.
ročníkem soutěže o nejlepší koláč. Je pravda, že
máme v obci i mimo ni spoustu výborných a
nápaditých kuchařek, které přinesly do soutěže své
nejlépe ozdobené a do zlatova upečené koláče.
Celkem bylo přihlášeno 8 koláčů a dle hodnotící
poroty, složené z nepečících účastníků, vzešlo toto
pořadí, které vyhlásila Aneta Škardová, třetí místo - Dáša Boltíková, druhé místo - Jaroslava
Bílá a první místo - Dana Pondělíková a Alena Škardová. Pro vítěze připravila firma Jan
Pondělík-pekařství a cukrářství Dvorec s.r.o.
tradiční sladké odměny, které předal Pavel
Pondělík. Všechny ženy byly od SDH Smederov
obdarovány příjemně vonnou květinou. Dále pro
výherkyně byl připraven dárek v podobě projížďky
"AUTOBUSEM" okolo hasičské zbrojnice. Děkujeme
všem, kteří svou aktivitou tuto akci podpořili.
Poděkování patří též manželům Aleně a Miroslavu
Škardových za vzornou a příjemnou obsluhu.
Foto a text zaslal Pavel Pondělík.

Ždírecké podzimní dvojzkoušky agility
V sobotu 24. 9. 2016 proběhly oficiální závody agility ve Ždírci v areálu TJ Úslavan Ždírec.
Agility je týmový sport, kde tým tvoří pes s psovodem. Psovod navádí psa na překážky
bezkontaktně, jen pomocí akustických povelů a gest. Pes při běhu není na vodítku a nemá ani
obojek. Nesmí ho mít.
Na závody se přihlásilo 67 týmů do čtyř výkonnostních kategorií A0, A1, A2, A3 ve třech
velikostních kategoriích S (small-malí), M (medium-střední), L (large-velcí). Pro kategorii A0
rozhodčí staví nejlehčí parkur, s nejmenším počtem překážek a nezařazuje těžké překážky (slalom,
kruh, houpačku). Naopak kategorie A3 je kategorií nejzkušenějších psů a psovodů. Ti probíhají
nejtěžší a nejdelší parkur, s největším počtem překážek a mohou mít zařazeny všechny druhy
překážek. Každý tým absolvoval dva rozdílné parkury, takže jsme viděli celkem 132 běhů.
Parkury navrhuje vždy rozhodčí a my jsme oslovili jednu z nejzkušenějších rozhodčí Ing. Alici
Boháčovou, která je známá svými nádhernými vyváženými parkury stavěnými jak pro psy rychlé,
tak pro psy, kterým sedí spíše technický parkur. Nikdo není zvýhodněn, záleží na umění psovoda
provést psa parkurem tak, aby pes porozuměl jeho pokynům a byl schopen překážky překonat co
nejrychleji a bez chyby.
Akce byla velmi dobře připravena. Úpravu louky pro závod zajistili zastupitelé obecního
úřadu Ždírec, občerstvení a sociální zázemí členové TJ Úslavan Ždírec, věcné ceny velkoobchod
TRIXIE, s.r.o. a Prodejna chovatelských potřeb a krmiv ve Smederově a nezbytnou časomíru
Kynologický klub Domažlice. Na přípravě se podílelo hodně dobrovolníků a tak všem patří velké
poděkování za věnovaný čas, obětavost, vstřícnost a nasazení. Bez nich by to nebylo možné.
Diváci se měli na co dívat. Viděli zajímavý sport a užili si závodní atmosféry. A příště? Třeba
bude víc diváků. Už se těším.
Hana Janská

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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DOMÁCÍ UDÁLOSTI
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ZÁŘÍ 2016
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21.10. – 18.00 – Rybáři – Výborová schůze
15.10. nebo 16.10. – 14.00 – Drakiáda
5.11. – 17.00 – Lampionový průvod

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Blovice - Hradiště 1
Výstavy:Muzeum otevřeno:úterý-sobota 9-15 hod
do 31.12. – Jak si kdo ustele, Velké prádlo našich
babiček, Staré časy našich dětí
14.10.-10.12. – RŮŽENA ŠERÁ – Krajina mého srdce
- návraty
27.10.-28.2. – KELTOVÉ V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH

Lidový dům Blovice
20.10. – 19.00 – František Nedvěd s kapelou Tie
Break
22.10. – 21.00 – Extra Band – taneční zábava
27.10. – 16.00 – Taneční podvečer s Václavem
Žákovcem a Aničkou Volínovou

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

KOTOUS
BARTOŠOVÁ
BROŽOVÁ
ŠVEHLOVÁ
NEDVĚDOVÁ
ŠLAJS
HRABAČKA
BÁRTOVÁ
HOFFMANN
BUŠKOVÁ
ZOCH

Nepomuk
15.10. – 8.00-12.00 – Nepomucké farmářské a
řemeslné trhy – hraje Šmrnc
15.10. – Drak Mrak aneb Raz, dva, tři – pohádka
15.10. – 9.00-11.00 – Toulavý kočárek – pochod
15.10. – 20.00 – Turistický bál – Sokolovna
20.10. – 17.00 – Hrdelní právo – přednáška Libora
Marka

Spálené Poříčí
8.10. – A je to v pytli! – divadlo – Sokolovna
22.10. – Salomena HC + metal party vol.13
21.-23.10. – Vinárna Joachim Lewidt – Hovězí hody
28.10. – Turistický pochod
Music Sklep:
14.10. – Prague Conspiracy
21.10. – 21.00 – Petr Kolář – akustická show
29.10. – 15.00 - DYNAMITE

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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