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Vážení spoluobčané,
první podzimní měsíc byl opět velmi chudý na dešťové srážky. Jednak se nedoplnila
zásoba podzemní vody a také nás počasí ochudilo o to, na co se nás většina těšila,
sběr hub. Prostě letos nerostou. Útěchou nám může být jen to, že prožíváme
nádherné dny babího léta a musíme věřit, že zima vše dožene. V průběhu
uplynulého měsíce ukončily soutěž v národní házené všechny tři házenkářské týmy
i nohejbalisté. Házenkáři a nohejbalisté ukončili soutěž tradičním setkáním po
posledním zápasu „dohoznou - dokopnou“, na které byla vyhodnocena podzimní
část soutěže a přítomným sportovcům starosta obce mimo jiné poděkoval za
vzornou reprezentaci obce, a za to, že si házenkáři vychovávají své nástupce.
Mladší žáci s přípravkou házené dostali na konci podzimní části soutěže od obce
dárek v podobě výletu do bazénu v Klatovech. Myslíme si, že si to všechny děti
zaslouží. Ještě bych chtěl touto cestou opět velmi poděkovat rodičům dětí a
ostatním členům TJ, kteří se dětem věnují a vedou je k našemu tradičnímu sportu,
který v dětech vytváří kladný vztah k pohybu a kolektivnímu myšlení. Pro děti také
připravily ženy z Českého svazu žen ve Ždírci tradiční drakiádu, při které sice
nefoukal takový vítr, který by si taková akce zasloužila, ale všichni se dobře
pobavili a můžeme říci, že to byla akce vydařená. Děkujeme ženám za uspořádání
drakiády a také za údržbu zeleně před Ždíreckou hospodou.
Poslední veřejné zasedání zastupitelů obce se konalo ve Ždírecké hospodě
dne 16.10.2015. Účast našich občanů byla opět velmi dobrá. Velice nás těší, že
mají naši občané zájem o dění v obci. Vzhledem k tomu, že se v září veřejné
zasedání nekonalo, byl program zasedání velmi obsáhlý. Občané byli seznámeni se
závěrem kontroly pracovníků Krajského úřadu Plzeňského kraje, kteří prověřovali
nakládání s finančními prostředky, které obec dostala na odstranění škod po
povodních v roce 2013. Dále jsme přítomné občany seznámili s hospodařením
obce, s činností Mikroregionu Úslava a s projektem „Meziobecní spolupráce“,
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
13. listopadu 2015 v klubu hasičů na Smederově od 19.30 hod.

kterého se naše obec také zúčastňuje. Také jsme seznámili občany s obsahem dopisu,
který nám zaslal ředitel Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, jako odpověď
na náš dotaz, který se týkal systému vysílání Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
na zásahy. Zastupitelé mimo jiné schválili provozovatele zimní údržby a podmínky
bezúplatného převodu pozemku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Zrušilo se několik usnesení z minulých zasedání, která se týkala, prodeje
obecního pozemku a také organizace akce zateplení a výměny zdroje tepla v budově
obecního úřadu, na kterou nebyl v termínu vybrán zhotovitel a proto jsme museli
v letošním roce od realizace ustoupit. Zastupitelé rovněž nepřijali návrh na vyhlášení
obecně závazné vyhlášky obce o dodržování klidu v obci v neděli a o státních svátcích.
Bouřlivou debatu vyvolalo projednávání možnosti přijetí daru od Biskupství
plzeňského, darování žďárského kostela, včetně jeho vybavení a pozemku pod
hřbitovem, do vlastnictví obce. Vzhledem k tomu, že od nabídky uplynula krátká doba a
zastupitelé měli v době zasedání málo informací, tak proběhla jen obecná diskuse, kde
přítomní občané a zastupitelé vyslovili svůj názor na věc. Na závěr diskuse byli občané
seznámeni s dalším postupem v předmětné věci s tím, že bude svolána schůzka a
občany budeme informovat prostřednictvím dopisu, který rozešleme do všech
domácností. Nadále se snažíme získat co největší množství informací, které nám
pomohou k rozhodnutí, zda využijeme nabídky na darování kostela, nebo půjdeme jinou
cestou a uzavřeme s církví dohodu o spolupráci při opravě a údržbě kostela. Další
informace předáme našim občanům na veřejném zasedání zastupitelů obce a v příštím
vydání našich novin.
Ještě bych se chtěl vrátit k projednávanému bodu veřejného zasedání zastupitelů
obce, kdy zastupitelé nepřistoupili k vydání vyhlášky o dodržování klidu v neděli a o
státních svátcích. Občas slyšíme názory, že by měla mít obec vyhlášku, která by
zakazovala provádění „hlučných“ prací v neděli a o státních svátcích. Při projednávání na
veřejném zasedání drtivá většina přítomných s vydáním této vyhlášky nesouhlasila, a to
ze dvou důvodů. Nejprve proto, že řada občanů přes týden chodí do práce a na práci
doma má jen víkendy a státní svátky. Dalším důvodem je vymahatelnost této vyhlášky.
Je velmi obtížné dokazovat hlučnost jednotlivých činností a vznikají tím spory, které je
obtížné vyřešit, a někdy se tím naruší dlouholeté dobré sousedské vztahy. Vycházíme
také ze zkušeností obcí, které obdobnou vyhlášku v minulosti vydaly a nyní zvažují její
zrušení. Pokud budete mít na vydání vyhlášky obce jiný názor, můžete přijít na veřejné
zasedání a v diskusi svůj názor obhájit.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce

Výpis USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec
ze dne 16. října 2015.
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Rozbor hospodaření obce k 30.9.2015.
- Výsledek kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje se zaměřením na dodržování účelnosti a
oprávněnosti využití prostředků z Fondu solidarity EU.
- Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje ohledně dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
na výkon přenesené působnosti na úseku přestupků.
- Zápis oficiálního setkání představitelů obcí projektu „Podpora meziobecní spolupráce“ a
Usnesení valné hromady Mikroregionu Úslava ze dne 10.9.2015 v Blovicích.
- Stanovisko ředitele Krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje
k problematice vysílání JSDHO Ždírec k požárům.
II. Zastupitelstvo obce schvaluje níže uvedené návrhy usnesení:
- Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení činnosti na přípravě podkladů pro posouzení možnosti
přijetí daru od Biskupství plzeňského, darování žďárského kostela, včetně jeho vybavení a
přilehlých pozemků na Obec Ždírec.
- Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh na vyhlášení obecně závazné vyhlášky obce o
dodržování klidu v obci v neděli a o státních svátcích.
- Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na uzavření smlouvy a znění Smlouvy o dílo na provedení
zimní údržby místních komunikací v zimní sezóně 2015 – 2016, mezi zhotovitelem VP a
objednatelem Obcí Ždírec, Ždírec 34, IČ: 00257478, DIČ: CZ00257478.
- Zastupitelstvo obce schvaluje podmínky bezúplatného převodu a znění Smlouvy o
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami, která
se týká převodu pozemku parcelní č. 65/3, vodní plocha, vodní nádrž umělá, od České
republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, 128 00 Praha 2, zastoupeném Územním pracovištěm Plzeň, Radobyčická 14, 301 00
Plzeň na Obec Ždírec, se sídlem Ždírec 34, 336 01 Blovice.
- Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení USNESENÍ č. 11 ze dne 12.12.2014 ve znění
„Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a znění kupní smlouvy s předkupním právem pozemku,
parcelní č. 189/17 – orná půda o výměře 771 m2 v k.ú. Ždírec u Blovic, obec Ždírec, který je ve
vlastnictví Obce Ždírec, manželům L a D K za cenu 390,- Kč za m2“.
- Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení USNESENÍ č. 7 ze dne 19.6.2015 ve znění
„Zastupitelstvo obce schvaluje firmu DOMOZA projekt s.r.o., IČO: 28145089, Teslova 1202/3,

301 00 Plzeň na zajištění monitoringu projektu a schvaluje znění příkazní smlouvy na zajištění
monitoringu projektu „Zateplení a výměna zdroje tepla – OÚ Ždírec“.
- Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení USNESENÍ č. 3 ze dne 24.7.2015 ve znění
„Zastupitelstvo obce schvaluje pro výkon stavebního dozoru na akci „Zateplení a výměna
zdroje tepla – OÚ Ždírec“, VS – projekt, IČO: 43345425, 5. května 681, 336 01 Blovice a dále
schvaluje odměnu za výkon stavebního dozoru dle cenové nabídky ze dne 20. července
2015.“
- Zastupitelstvo obce schvaluje znění „Povinného zveřejňování informací“ a sazebník úhrad za
poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších změn. Schválený dokument je přílohu zápisu.
- Zastupitelstvo obce schvaluje IV. úpravu rozpočtu Obce Ždírec na r. 2015. Návrh změny
rozpočtu je přílohou zápisu.

Zprávy TJ Úslavan Ždírec
V říjnu dohrávalo družstvo mladších žáků poslední 2 zápasy. S družstvem Přeštic prohráli
20:7 a s družstvem Kyšic prohráli 15:11. Celkově skončilo družstvo mladších žáků po půlce
sezony na předposledním místě.
V sobotu 10.10.2015 vyrazili hráči
starší přípravky na turnaj do Přeštic. Jako
vždy v Přešticích panovalo chladné mlhavé
počastí, ale to naše děti neodradilo. Turnaje
se zúčastnilo celkem 13 družstev. V základní
skupině jsme s 1 výhrou a 2 prohrami
skončili na 3. místě a probojovali jsme se do
skupiny o konečné 7. - 13. místo. Poté se
nám podařilo 5 x zvítězit a 1 x remízovat a
družstvo starší přípravky tak skončilo na
celkovém 7. místě. K tomuto výkonu
hráčům gratulujeme.
V sobotu
31.10.2015
jsme
zorganizovali pro všechny malé hráče
„dohoznou“. Tentokráte jsme za podpory
Obecního úřadu Ždírec a hlavně pana
starosty Bc. Bohuslava Vrátníka navštívili
krytý plavecký bazén v Klatovech. Děti se
dosyta vyřádily v bazénu, na tobogánu a
vyzkoušely i všechny relaxační zóny, které

bazén v Klatovech nabízí. Všem se tam moc líbilo a možná, že si v zimě tento výlet ještě
zopakujeme. Chtěli bychom touto cestou poděkovat hráčům, za jejich výkony, rodičům za
jejich podporu, zastupitelům Obce Ždírec a panu starostovi za finanční a materiální podporu a
vůbec všem, kdo naše děti podporují a fandí jim. Doufám, že se zase všichni setkáme na jaře
na hřišti TJ Úslavanu.

Zprávy Českého svazu žen
Přesto, že v říjnu panovalo nepředvídatelné počasí, tak se na druhý pokus podařilo
uspořádat pro naše děti oblíbenou "Drakiádu". Vítr sice ani v náhradním termínu nebyl zcela
ideální, ale draci se mohli alespoň trochu prolétnout. Celková účast se pohybovala okolo 45
osob, z toho minimálně 20 dětí. Zdařilé odpoledne bylo zakončeno voňavým čajem a lákavou
pochoutkou v podobě párku v rohlíku.
Další akcí byla úprava a prořezání zeleného osazení záhonů okolo Ždírecké hospody.
Tato činnost se opakuje pravidelně každým rokem a pravidelně jsou výsledkem naší práce
minimálně dvě plně naložené korby našeho obecního auta. Letos se brigády zúčastnily pouze 4
členky, a to: A. Vítková, J. Hrabačková, Bl. Fialová a Zd. Vrátníková; vydatným pomocníkem byl
i p. Pavel Vrátník. Všem zúčastněným patří velké poděkování.
Na 7. listopadu 2015 je naplánován tradiční "Lampionový průvod" s odchodem od
Ždírecké hospody v 17:00 hod. Drobné dárečky, malé pohoštění i oblíbený ohňostroj čekají na
všechny děti, které tímto zveme spolu s jejich doprovodem k účasti na průvodu.
Za ČSŽ - M. Kolevová
Český rybářský svaz
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz , http://www.mocrszdirec.estranky.cz/

Rybáři informují.
Výbor naplánoval podzimní výlovy rybníků. Tradiční podzimní výlov rybníku Huťský provedeme
v sobotu 14.11.2015. Rybníky pod Smederovem se loví o týden později. Při výlovu rybníku
Huťský tradičně uskutečníme prodej ryb na hrázi. Prodáván bude Kapr-výběr v ceně 65,-Kč/kg,
Amur 80,-Kč/kg, Štika 170,-Kč/kg, dále je připravena AKCE-Kapr za stovku. Všechny občany
místní i přespolní srdečně zveme k nákupu kvalitní ryby. Prodej započne cca kolem 9,00 hodin.
Občerstvení po celou dobu výlovu zajištěno.
Informace pro brigádníky z řad členů MO: sraz je u rybníka v 7,30 hodin.
Za ČRS MO Ždírec , Miroslav Krňoul.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
91 let
85 let
70 let
66 let
66 let
65 let
65 let
64 let

ŘÍJEN 2015
Božena
Anastasie
Václav
Pavel
Lubomír
Jaroslava
Marie
Miroslav

PANUŠKOVÁ
KUČEROVÁ
FIALA
VRÁTNÍK
LANG
LÁVIČKOVÁ
VALENTOVÁ
SYNÁČ

Myť
Myť
Ždírec
Žďár
Myť
Žďár
Myť
Ždírec

Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.

54
68
21
21
29
24
68
51

Dne 30.10.2015 se narodila
Jaroslava Sedláková, Myť 7.
Vítáme Jarušku do života a
přejeme jen to nejlepší!

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

7.11. – 17.00 – Lampionový průvod - sraz u Ždírecké hospody
14.11. – Výlov Huťského rybníka
20.11. – 19.00 – Rybáři – Výborová schůze
5.12. – 13.00 – Mikulášská nadílka pro děti – ČSŽ Ždírec
6.12. – 16.00 – Zpívání koled u vánočního stromečku – ČSŽ Ždírec
a OU Ždírec

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - 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
10.9.-17.11. –Od novinek k novinám
24.9.-22.11. – Dalibor Říhánek – obrazy, kresby,
grafika
Lidový dům
5.11. – 16.00 – Václav Žákovec a Anna Volínová –
taneční podvečer
17.11. – 8.00 – 16.00 – Běh 17. listopadu
18.11 – 19.00 – Hvězdy, jak je neznáte – Bob Klepl a
Eva Holubová – zábavný pořad
21.11. – 20.00 – Ples ZUŠ Blovice

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Nepomuk
21.11. – 21.00 – Extra Band revival – Hotel Dvorec
27.11. – 20.00 – Pionýrský bál – hraje Orion,
Sokolovna
28.11 – 20.00 – Ples města Nepomuk – hraje Taneční
orchestr Miroslava Novotného – U Zeleného stromu
29.11. – Pohádky pod nepomuckým nebem – O
polepšeném čertovi – Městské muzeum
29.11. – Adventní trh s rozsvícením vánočního
stromu
Spálené Poříčí
6.11. – 20.00 – Loco Loco + Haxna – Music Sklep
7.11. – 16.00 – Kocour Modroočko – Sokolovna
13.11. – 21.00 – Doga + Paradox – Music Sklep
13.11. – 20.30 – Taneční večer s kapelou TOJA –
Restaurace Pod Kokšínem
14.11. – 20.00 – KOHN – Music Sklep
27.11. – 20.00 – Queens of everything + Velký voči –
Music Sklep

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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