Naše listy
měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
svazek 26 / číslo 11 / listopad 2019

Vážení spoluobčané,
v měsíci listopadu se uskutečnily 2 kulturní akce. V sobotu 2. listopadu proběhl již
tradiční Lampionový průvod. Celkem se sešlo necelých 200 účastníků s různobarevnými
lampiony. Chtěla bych poděkovat členkám Českého svazu žen za osvětlení skoro celé trasy
průvodu svíčkami, všem občanům, kteří se podíleli na přípravě občerstvení, které se
podávalo cestou u lesíka a na návsi v Myti, všem Šmoulům a jiným strašidlům, které jsme
potkali cestou a v neposlední řadě i panu Jaroslavu Nygrýnovi za zajištění krásného
ohňostroje. V sobotu 16. listopadu uspořádali členové MO ČRS Ždírec za pomoci členů
SDH Ždírec a Žďár již tradiční Výlov rybníku Huťský. Sešlo se zde mnoho diváků a i rybáři
byli spokojeni s množstvím a kvalitou vylovených ryb. Více informací se dozvíte uvnitř
Našich listů.
Na posledním veřejném zasedání zastupitelů obce jsme seznámili občany s
přípravou nových obecně závazných vyhlášek, týkajících se systému sběru odpadů a
poplatku za odpady, evidence a čipování psů a poplatku za psa a nového požárního řádu
obce. Dále byla schválena smlouva s panem Černohlávkem, jehož firma bude zajišťovat
svoz jedlých olejů a tuků. Projednal se i nákup nové kuchyňské linky do budovy obecního
úřadu a nákup bezpečnostního kamerového systému do této budovy. Schválen byl i
nákup pozemků od Ministerstva obrany ČR, které se nachází pod přístupovou cestou na
vrch Oběšený, kde již obec nějaké pozemky vlastní.
Nadále pokračuje rekonstrukce budovy obecního úřadu ve Ždírci. Dnes jsou
zrekonstruované elektrické rozvody, je osazeno topení, jsou odizolavané základy budovy,
vyměněna okna, je dokončeno zateplení fasády a je dokončena i její nová barva. Ihned
poté začala i rekonstrukce vnitřních prostor. Dokončují se vnitřní omítky, vybíráme nové
vnitřní dveře do celé budovy a bude se pokračovat i novými podlahovými krytinami. V
úterý 12. 11. jsem se zúčastnila s Radkem Hahnem semináře k získané dotaci na 9-ti
místný dopravní automobil pro jednotku sboru dobrovolných hasičů, který pořádalo
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru. Podařilo se nám získat dotaci ve výši
450.000,- Kč a další dotaci ve výši 300.000,- Kč máme přislíbenou od Plzeňského kraje.

Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek 13. prosince 2019
od 19.30 hodin ve Ždírecké hospodě.

Nyní nás bude čekat zpracování technických podmínek pro dané vozidlo, na kterých
budou spolupracovat členové zásahové jednotky. Technické podmínky vozidla chceme
zpracovat tak, aby vozidlo co nejvíce vyhovovalo našim potřebám. V posledním týdnu byl
po obci instalován nový rozhlas. K jeho spuštění dojde zároveň s dokončením
rekonstrukce budovy obecního úřadu.
Do konce roku nás ještě čeká několik kulturních akcí. V sobotu 7.12.2019 slavnostně
rozsvítíme vánoční stromeček ve Ždírci před hospodou opět za finančního přispění
Skupiny ČEZ. Připraven bude tradiční jarmark, svařák i opékaná klobása. Vánočně nás
naladí pan Burian a pan Chaloupek ze Srb. Pokud budete mít čas a chuť se v předvánočním
shonu na chvilku zastavit, popovídat si s přáteli a sousedy, určitě vás rádi uvidíme. Každou
adventní neděli se uskuteční setkání u kapličky na Smederově. Na neděli 8.12.2019
připravují ženy z Českého svazu žen ve Ždírci vánoční tvoření pro děti. Všechny hasičské
sbory již chystají valné hromady. Ve středu 25.12.2019 proběhne již tradiční Vánoční
koncert v kostele sv. Václava ve Žďáře. Manželé Ondruškovi si pro nás již tradičně
připravují malé hudební překvapení. Letošní rok uzavře Silvestrovský běh, který v úterý
31.12.2019 pořádá TJ Úslavan Ždírec. Na všechny uvedené akce jste srdečně zváni.
Poslední veřejné zasedání zastupitelů obce se uskuteční v pátek 13.12.2019 od
19.30 hodin ve Ždírecké hospodě. Na programu bude mimo jiné stanovení poplatku za
sběr a svoz komunálního odpadu na příští rok, stanovení ceny vodného a schvalování
rozpočtu na rok 2020 a rozpočtového výhledu na roky 2021 a 2022.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem občanům a zaměstnancům obecního úřadu
za jejich práci v letošním roce a popřát jim hodně štěstí, spokojenosti a hlavně hodně
zdraví do dalšího roku. Všem vám přeji klidné prožití vánočních svátků a doufám, že se ve
zdraví budeme setkávat i v příštím roce.
Bc. Lenka Vrátníková, starostka obce

USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 15. listopadu 2019, které se
konalo v Klubu hasičů na Smederově
Zastupitelstvo obce schvaluje níže uvedené návrhy usnesení:
1. Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje volbu ověřovatelů zápisu: pan MŠ a pan Bc. BV.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí služeb na poskytnutí a obsluhu sběrných nádob
na jedlé oleje a tuky s panem LČ, se sídlem J, 285 33 Církvice.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 19_SOP_01_4121587588 s ČEZ Distribuce, a.s., IČ:
24729035, DIČ: CZ24729035, se sídlem Děčín, 405 02 Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje nákup nové kuchyňské linky do budovy obecního úřadu, Ždírec 34
v maximální výši do 20.000,- Kč vč. DPH.

6. Zastupitelstvo obce schvaluje nákup bezpečnostního kamerového systému do budovy obecního
úřadu, Ždírec 34 v maximální výši do 20.000,- Kč vč. DPH.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na nákup pozemků od České republiky – Ministerstva
obrany, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, se sídlem náměstí Svobody 471/4, 160 01
Praha 6, na pozemky parc. č. 130/7, orná půda, o výměře 29 m2, p.p.č. 130/13, orná půda, o výměře
204 m2, p.p.č. 115/6, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 444 m 2, p..č. 289/5, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 208 m2, p.p.č. 289/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
271 m2, p.p.č. 289/10, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 15 m2 a p.p.č. 289/11, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 19 m2, celková výměra pozemků 1190 m2, všechny pozemky
v k.ú. Smederov, zapsané na listu vlastnictví č. 443 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
katastrální pracoviště Plzeň-jih za celkovou nabídnutou cenu 76.500,- Kč.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava ve výši 5.000,- Kč.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje VII. úpravu rozpočtu Obce Ždírec na r. 2019. Návrh změny rozpočtu je
přílohou zápisu.

Vážení spoluobčané,
ráda bych nám všem popřála krásné a klidné vánoční svátky prožité s těmi, které
jsou našemu srdci nejbližší. Ať mezi všemi dárečky pod stromečkem najdeme ty dva
nejdůležitější, a to balík zdraví, protože bez něj nic nelze a balík lásky, protože té není
nikdy dost. Vše ostatní si k nám už cestu najde.
Ráda bych ještě touto cestou poděkovala starostce paní Lence Vrátníkové a účetní
slečně Nikole Fialové za jejich obětavou práci, která je leckdy náročná a často
nedoceněná. Dále pak samozřejmě všem, kteří podporují chod obce a táhnou s námi za
jeden provaz. Budu se těšit na další spolupráci v příštím roce.
Mgr. Petra Řežábková

Oznámení
Z důvodu stěhování bude celý leden Obecní úřad uzavřen. K dispozici Vám budeme
pouze v případě řešení naléhavých záležitostí.
Výdej známek a poplatky za odpady je možné hradit od 01. 02. 2020 hotově v kanceláři
OÚ. Převodem na účet je možno hradit poplatky již od 01. 01. 2020.
Ve dnech od 23. 12. do 31. 12. 2019 bude uzavřen Obecní úřad ve Ždírci z důvodu
čerpání řádné dovolené pracovníky úřadu.
V pátek 3. 1. 2020 od 13.00 do 16. 00 a v sobotu 4. 1. 2020 od 10.00 do 12.00 budou
provedeny pracovníky Obecního úřadu Ždírec odečty a kontrola stavu vodoměrů ve
vašich domácnostech. Předem děkujeme za bezproblémový přístup k těmto zařízením.

Objednávka Mikuláše a Čertů
Dne 05.12.2019 se budou po obci pohybovat Mikuláš a čerti. Návštěvu Mikuláše s
jeho družinou si můžete objednat na tel.: 776 542 588.

Zprávy ze Smederova
Dobrý den, rádi bychom vás chtěli pozvat na adventní zpívání každou neděli ke
kapličce na Smederově a na štědrodenní vyjížďku příznivců jedné stopy na jubilejní
10.ročník.
S pozdravem Pavel Pondělík

Zprávy Českého rybářského svazu Ždírec
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz, http://www.mocrszdirec.estranky.cz/

Dne 16. listopadu 2019 jsme provedli výlov rybníku Huťský ve Staré Huti. Tento
výlov je pro nás jakýsi pomyslný zlatý hřeb naší celoroční práce. Hospodářský výsledek
naší organizace je na něm přímo závislý. Počasí letos na jaře a v létě bylo k rybám
milosrdnější než v minulých suchých létech a je naším velkým přáním, aby tomu tak bylo
i nadále. Můžeme tedy konstatovat, že výlov byl úspěšný. Děkujeme všem občanům, kteří
tuto akci navštívili a zakoupili si u nás kvalitní ryby. Snažíme se udržovat ceny ryb na
příznivé úrovni, byť to při dnešní ceně pšenice není jednoduché. Jen pro představu, za
letošní rok bylo na Huťáku zkrmeno 13,5 tun pšenice. Je pro nás dobrou vizitkou, že jsme
se stali stabilním dodavatelem ryb pro Západočeský územní svaz Plzeň. To je při velikosti
naší organizace spíše rarita. Letos putovalo z Huťáku do svazových vod 50 metráků kapra.
Také se podařilo dohodnout s majiteli rybníka prodloužení nájemní smlouvy, a to až do
konce roku 2022. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem našim členům, kteří se podílejí
na celoroční práci pro naší organizaci, protože bez jejich úsilí by to opravdu nešlo. Za
pomoc při výlovu Huťáku děkujeme našim kolegům z Tchořovic a hasičům z SDH Ždírec a
Žďár.

Termíny výdejů povolenek budou ještě upřesněny.
Všem občanům a příznivcům rybaření přejeme krásné prožití vánočních svátků,
bohatého ježíška a šťastný nový rok 2020.
Za ČRS z.s. MO Ždírec - Miroslav Krňoul

Zprávy Českého svazu žen
Další měsíc máme za
sebou - nepříjemný a sychravý
listopad. I když jeho začátek se
poměrně vyvedl, jakoby tušil,
že nesmí zklamat zejména
děti, pro které jsme opět
připravily
oblíbený
Lampiónový
průvod
ve
spolupráci s Obecním úřadem.
Průvodu se zúčastnilo minimálně 200 účastníků (dětí i jejich doprovodu), lampiónů bylo
nepočítaně. Na trase, která byla letos nasvícena od dětského hřiště až téměř do cíle,
čekalo na děti milé překvapení se skupinkou roztomilých Šmoulů a dokonce i s
Gargamelem a dalšími pohádkovými bytostmi. Na konci cesty v Myti bylo jako vždy
připraveno bohaté občerstvení včetně teplého čaje. A jako zlatá tečka každého
lampiónového průvodu se na závěr rozzářil na obloze krásný ohňostroj. Za bezchybný
průběh celé akce patří velké poděkování členkám ČSŽ Ždírec a OÚ Ždírec v čele se
starostkou obce Bc. Lenkou Vrátníkovou. Dále pak všem dobrovolníkům, kteří se postarali
o nasvícení cesty, o organizaci průvodu, o "pohádkové" zážitky, o přípravu skvělého
občerstvení během cesty i na jejím konci (manželům Wiesnerovým a Maškovým) a v
neposlední řadě i o uspořádání závěrečného
ohňostroje.
Nyní na nás ještě čekají další akce, a to v
sobotu 7. prosince od 16:00 hod., kdy ČSŽ a OÚ
uspořádají "Zpívání koled" u stromečku na
terase Ždírecké hospody. Jako vždy bude k
dispozici čaj pro děti i svařák pro dospělé, stejně
tak jako grilované klobásy. Také vánoční
minijarmark bude fungovat pro všechny
zájemce, v nabídce bude široký sortiment ručně
dělaných výrobků s vánoční tématikou. Přijďte si
všichni
odpočinout
od
každodenního
předvánočního shonu, pobavit se s přáteli i se
sousedy.
Hned nato v neděli 8. prosince proběhne
od 14:00 hod. ve Ždírecké hospodě další

Kreativní odpoledne pro děti. Nápadů i aktivit pro šikovné ruce bude dost, na závěr budou
děti obdarovány malým Mikulášským balíčkem. Na tuto akci bude vstupné dobrovolné a
záleží na každém, jak budete chtít podpořit ženy v dalších akcích pořádaných zejména pro
děti. Na obě výše uvedené akce zveme srdečně všechny naše spoluobčany vč. dětí.
Závěrem mi dovolte, abych jménem všech členek ČSŽ poděkovala za celoroční
spolupráci našemu OÚ a jeho zaměstnancům, všem dobrovolným složkám a popřála jim
i všem našim občanům krásné a pohodové Vánoce a do nového roku především hodně
zdraví, štěstí a sil do další práce.
Za ČSŽ - M. Kolevová

Dne 8. 11. 2019 se narodil
rodičům Marii Bradáčové a Florinu
Filipoviči z Myti 67
syn Matyáš.
Vítáme Matyáška do života a
přejeme jen to nejlepší!

Dne 29. 11. 2019 se narodil
rodičům Věře Škardové a Jaroslavu
Samkovi ze Smederova 1
syn Michal.
Vítáme Míšu do života a přejeme jen
to nejlepší!

JÍZDNÍ ŘÁD ČD PLATNÝ OD 15. 12. 2019
P – Plzeň hl.n - odjezd, Ž - Ždírec - příjezd

P 508 608 708 808 908 1008 1108 1208 1308 1408 1508 1608
Ž 544 646 743 843 943 1043 1143 1243 1343 1443 1543 1643
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Ž - Ždírec - odjezd, P – Plzeň hl.n. – příjezd

Ž 415 457 515 534 615 646 715 815 915 1115 1215 1315
P 451 534 551 612 651 718 751 851 951 1151 1251 1351
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- jede pouze v pracovní dny



Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce 2020
přejí
starostka obce, zastupitelé
a zaměstnanci obecního úřadu

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
82 let
82 let
77 let
77 let
73 let
70 let
68 let
65 let
62 let
60 let
60 let

LISTOPAD 2019
Marie
Zdenka
Marta
Marie
Blanka
Marie
Jaroslava
Vladimír
Jitka
Marcela
Ivana

Rybárna pod Smederovem
Kostel sv. Václava
Kaplička na Smederově
Klub SDH Smederov
Klub SDH Žďár

Ždírec
Smederov
Žďár
Žďár
Ždírec
Myť
Myť
Myť
Ždírec
Myť
Žďár

čp.
čp.
čp.
čp.
čp.
čp.
čp.
čp.
čp.
čp.
čp.

17
5
10
8
21
45
30
6
52
6
1

Dne 16. 11. 2019 zemřel
ve věku dožitých 73 let
pan Jiří BOUČEK
ze Žďáru č. 16.
Čest jeho památce!
.

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

PROKEŠOVÁ
VOLÁKOVÁ
MAJEROVÁ
SVÁŠKOVÁ
FIALOVÁ
HROUDOVÁ
UNGROVÁ
BARTOŠ
ZRNOVÁ
BARTOŠOVÁ
ZOCHOVÁ

07.12. – 16.00 – ČSŽ, OÚ Ždírec – Zpívání koled u vánočního Stromečku
08.12. – 14.00 – ČSŽ - Kreativní odpoledne pro děti
14.12. – 18.00 – SDH Ždírec – Výroční valná hromada
28.12. – 20.00 – Duo Ondruškovi - ,, Závěrečná “
31.12. – 09.00 – TJ Úslavan, OÚ Ždírec – Silvestrovský běh
06.12. – 17.00 - MO ČRS Ždírec – Výborová schůze
25.12. – OÚ Ždírec – Vánoční koncert
8.12, 15.12, 22.12 – 17.00 - Adventní neděle u kapličky na Smederově
7.12. – 18.00 – SDH Smederov – Výroční valná hromada
21.12. – 19.00 – SDH Žďár – Výroční valná hromada

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Blovice - Hradiště 1
Muzeum otevřeno: úterý-sobota 9-15 hod.
Stálé expozice: Jak si kdo ustele; Stará škola
aneb škamna, kalamář a rákoska; Z tvorby
Milana Knížáka
do 29.2. – V létě na nebi, v zimě na zámku
07.12. – 9.00 – 15.00 – Adventní trh
11.12. – 9.00 – 15.00 – Advent na zámku –
doprovodný program pro děti
22.12. – 15.00 – Rybova Česká mše vánoční
Lidový dům Blovice
11.12. – 14.00 – Vánoční setkání seniorů
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

28.12. – 20.00 – Odyssea – taneční zábava
Nepomuk
4.12. – 17.30 – Dvorec nádraží – rozsvícení
vánočního stromečku
7.12. – 15.00 – sokolovna – Dětská Mikulášská
21.12. – 19.00 – kostel sv. Jakuba Většího –
Česká mše vánoční J.J.Ryby v podání Canto
nepomucenum
Spálené Poříčí
18.12. – 18.00 – náměstí – Zpívání koled
s českým rozhlasem

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
NAŠE LISTY – vydává a tiskne Obecní úřad Ždírec – IČO 00257478 – http://www.obec-zdirec.cz/ – tel.: 728 545 722, 724 134 458
E-mail: podatelna@obec-zdirec.cz (obec - úřední záležitosti), info@obec-zdirec.cz (starostka)
Redakční rada: Bc. Lenka Vrátníková, Mgr. Petra Řežábková, Bc. Nikola Fialová
Redakční rada nezodpovídá za kvalitu a obsah příspěvků. Registrace pod číslem MK ČR E 12352

