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Vážení spoluobčané,
měsíc listopad utekl jako voda. Paní zima se nám pokoušela ukázat, že by se již
přihlásila o slovo, ale zatím to bylo vždy jen na pár dní. Celý měsíc probíhaly práce na
převzetí funkce starostky a místostarostky. Chtěla bych touto cestou poděkovat
bývalému starostovi panu Bc. Bohuslavu Vrátníkovi za jeho ochotu pomoci a čas, který
mi při předávání funkce věnuje. Hned první, co nás čekalo, byl výběr nové účetní a
asistentky obce. Z výběrového řízení vyšla vítězně slečna Nikola Fialová ze Ždírce a zatím
se s novým zaměstnáním srovnává dobře. Pro naši činnost je opravdu důležité vybrat si
šikovné a pracovité spolupracovníky.
Přesto, že se stále seznamujeme s prací zastupitelů (celkem 7 zastupitelů je ve
funkci poprvé), tak už máme za sebou několik splněných úkolů. Podepsal se dodatek
smlouvy o poskytování pečovatelské služby s Diecézní charitou Plzeň, díky které můžou
někteří naši občané čerpat příspěvek na obědy i u tohoto dovozce obědů, případně si
objednat i další služby. Začínáme znovu připravovat žádost o dotaci na zateplení budovy
obecního úřadu z dotačního titulu PSOV Plzeňského kraje a pevně doufáme, že se nám
budovu obecního úřadu konečně podaří opravit. Podařilo se nám získat s pomocí pana
Rostislava Válka příspěvek od Skupiny ČEZ ve výši 15.000,- Kč na Zpívání u vánočního
stromečku, které proběhne v neděli 9. prosince tradičně před Ždíreckou hospodou.

Oznámení
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek 14. 12. 2018 od 19.30 hodin
ve Ždírecké hospodě.
Výdej známek a poplatky za odpady je možné hradit od 14. 1. 2019 hotově v kanceláři
OÚ. Převodem na účet je možno hradit poplatky již od 1. 1. 2019.
Ve dnech od 27. 12. do 31. 12. 2018 bude uzavřen Obecní úřad ve Ždírci z důvodu
čerpání řádné dovolené pracovníky úřadu. Děkujeme za pochopení.
V pátek 4. 1. 2019 od 13.00 do 16. 00 a v sobotu 5. 1. 2019 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.

Začali jsme s přípravou Strategického plánu rozvoje obce, který je důležitý a potřebný
nejen pro získávání dalších dotací ze státních či evropských peněz. Jeho zpracování si
vzala za své paní místostarostka Mgr. Petra Řežábková spolu s panem Rostislavem
Válkem. Začali jsme společně pracovat na přípravě rozpočtu obce na příští rok, ten se
bude schvalovat na veřejném jednání zastupitelstva obce 14. 12. 2018. Projednávali
jsme také investice obce na příští rok, nějakou vizi již máme a uvidíme po novém roce,
na co všechno budou vypsány dotační tituly.
Podařilo se nám dokončit vyjednávání se Státním statkem Jeneč, státní podnik
v likvidaci, které započal ještě bývalý starosta pan Bc. Bohuslav Vrátník. Smlouva o
bezúplatném převodu pozemků byla podepsána a čeká se jen na zápis do Katastru
nemovitostí. Budou nám převedeny pozemky pod cestou ze Žďáru na chatovou osadu
Rafanda a pozemky pod cestou ve Ždírci nad novou zástavbou.
Proběhlo i několik kulturních akcí, jednou z nich byl i v sobotu 3. listopadu
lampionový průvod obcí. Dle odezvy od dětí i dospělých se lampionový průvod opět
velmi líbil. Chtěla bych poděkovat všem zastupitelům, kteří přišli pomoci, strašidlům
z řad naší mládeže, kteří se nám představili v lesíku u Křečkovny, pana Jaroslavu
Nygrýnovi mladšímu za zajištění ohňostroje, manželům Maškovým a Wiesnerovým za
zajištění občerstvení a hlavně ženám z Českého svazu žen ve Ždírci za podporu a
rozsvícení cesty, kudy lampionový průvod prošel. Bez nich by to opravdu nešlo.
Další tradiční podzimní akcí, kterou pořádali rybáři z Místní organizace Českého
rybářského svazu Ždírec, byl výlov rybníku Huťský, který se konal v sobotu 17. 11. 2018.
Sešlo se zde mnoho diváků a i rybáři byli spokojeni s množstvím a kvalitou vylovených
ryb.
Do konce roku nás čeká nejen práce na přípravě inventur, rozpočtu a plánu
investic na příští rok, ale také ještě několik kulturních akcí. V neděli 9. 12. 2018 se
slavnostně rozsvítí vánoční stromeček ve Ždírci před hospodou za finančního přispění
Skupiny ČEZ. Při rozsvícení nám zazpívají naše ženy za doprovodu paní Dany
Ondruškové, bude připraven tradiční jarmark, svařák i opékaná klobása. 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 budou pokračovat setkání u
kapličky na Smederově. Všechny hasičské sbory připravují valné hromady. V úterý 25.
12. 2018 proběhne již tradiční Vánoční koncert v kostele Sv. Václava ve Žďáře. Manželé
Ondruškovi si pro nás připravili malé hudební překvapení. Letošní rok uzavře
Silvestrovský běh, který v pondělí 31. 12. 2018 pořádá TJ Úslavan Ždírec. Na všechny
uvedené akce jste srdečně zváni.

Poslední veřejné zasedání zastupitelů obce se uskuteční v pátek 14. 12. 2018 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 2019 a rozpočtového výhledu na roky 2020 a 2021.
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

Výpis USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 23. listopadu 2018, které se
konalo v Klubovně SDH Smederov
Přijatá usnesení zastupitelů Obce Ždírec
Zastupitelstvo obce schvaluje níže uvedené návrhy usnesení:
- Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec.
- Zastupitelstvo obce schvaluje volbu ověřovatelů zápisu: pan JM a pan PS.
- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků od Státního statku
Jeneč, státní podnik v likvidaci, na pozemky parc. č. 411/2, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 661 m2 a parc. č. 411/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
27 m2 oba v k.ú. Ždírec u Blovic, obec Ždírec, zapsané na listu vlastnictví č. 532 u
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň-jih a pozemku parc. č.
453/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5336 m2, k.ú. Žďár u Blovic, obec Ždírec,
zapsané na listu vlastnictví č. 691 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální
pracoviště Plzeň-jih.

Zprávy českého svazu žen
První listopadovou sobotu uspořádal ČSŽ ve spolupráci s OÚ oblíbený Lampiónový
průvod pro děti i dospělé. O jeho oblibě svědčí i fakt, že letošní ročník byl, co se účasti týče,
opět rekordní. Ve srovnání s loňským rokem se počet účastníků mírně navýšil - dle
kvalifikovaného odhadu se pochodu zúčastnilo minimálně 120-130 dětí, dospělých bylo
přibližně stejně. Kromě lampiónů a krásně nasvícených cest se rozsvítily i náramky na dětských
rukách, o rozzářené dětské oči se postaraly lesní víly včetně "Bílé paní". Na konci trasy bylo
připraveno tradiční pohoštění, které připravily členky svazu, ale především opět rodina
Maškových, která se postarala i o dostatek tekutého občerstvení pro děti i dospělé. Cestou ale
byla ještě jedna zastávka, protože manželé Wiesnerovi i letos nabízeli účastníkům pochodu
teplý čaj i svařák. Všem těmto dobrovolníkům patří za jejich snahu naše velké poděkování :-)).

Samotný závěr večera pak obstaral Obecní úřad v čele se starostkou obce paní Bc. Lenkou
Vrátníkovou, který zajistil krásný ohňostroj a který bezpečně odpálil p. J. Nygrýn.
Letos nezklamalo ani počasí, které výrazně napomohlo nerušenému průběhu celého
podvečera.
Na druhou adventní neděli připravujeme ve spolupráci s OÚ "Zpívání koled" u vánočního
stromečku před Ždíreckou hospodou - začátek bude v 16.00 hodin. Součástí slavnostního
odpoledne bude i připravené občerstvení v podobě grilovaných klobás, nebude chybět ani
teplý čaj pro děti a svařáček pro dospělé. S nabídkou drobných tematických vánočních výrobků
z dílny dovedných rukou se Vám budou věnovat naše ženy.
Závěrem zpráv tohoto měsíce mi dovolte, abych jménem celého kolektivu Českého
svazu žen ve Ždírci popřála všem našim spoluobčanům krásné a požehnané Vánoce a do
nového roku 2019 především pevné zdraví, hodně štěstí a rodinné pohody.

Za ČSŽ - M. Kolevová

Český rybářský svaz informuje
Vzhledem k tomu, jaké bylo letos
extrémní horko a sucho, měli jsme mírné
obavy o výsledek výlovu na rybníku Huťský.
V takových podmínkách není úplně
jednoduché udržet stav a kvalitu vody. Výlov
rybníku Huťský nakonec proběhl bez
problémů. Ryby byly opět kvalitní a v
očekávaném množství. Děkujeme občanům,
že si k nám našli cestu a ryby zakoupili. Výbor MO děkuje našim členům, dále rybářům z
Tchořovic a ždíreckým hasičům za pomoc při této akci. Termíny výdejů povolenek budou ještě
upřesněny.
Všem příznivcům rybaření přejeme krásné prožití vánočních svátků, bohatého Ježíška a
šťastný nový rok 2019.
Za ČRS z.s. MO Ždírec - Miroslav Krňoul

TJ Úslavan Ždírec

JÍZDNÍ ŘÁD ČD PLATNÝ OD 9. 12. 2018
P - Plzeň - odjezd, Ž - Ždírec - příjezd

P 508 608 708 808 908 1008 1108 1208 1308 1408 1508 1608
Ž 543 645 743 843 943 1043 1143 1243 1343 1443 1543 1643








1708 1808 1828 1908 2008 2108 2247
1743 1843 1901 1943 2043 2143 2319






Ž - Ždírec - odjezd, P - Plzeň – příjezd
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- jede pouze v pracovní dny

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví,
štěstí a úspěchů v novém roce 2019
přejí
starostka obce, zastupitelé a zaměstnanci obecního úřadu
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DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

Kostel sv. Václava
Kaplička na Smederově

7.12. – 18.00 - MO ČRS Ždírec – Výborová schůze
9.12. – 16.00 – ČSŽ, OÚ Ždírec – Zpívání koled u vánočního Stromečku
15.12. – 18.00 – SDH Ždírec – Výroční valná hromada
31.12. – 09.00 – TJ Úslavan, OÚ Ždírec – Silvestrovský běh
25.12. – OÚ Ždírec – Vánoční koncert
9.12. – 2. Adventní neděle u kapličky na Smederově

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Blovice - Hradiště 1
08.12. – 09.00 – 15.00 – Adventní trh
Výstavy: Muzeum otevřeno: úterý-pátek 9-15 hod.
do 19.1. – Kouzlo vánočního stromku
do 28.2. – ZLATÁ ÉRA PRVNÍ REPUBLIKY
Stálé expozice: Jak si kdo ustele; Stará škola aneb
škamna, kalamář a rákoska; Z tvorby Milana
Knížáka

Nepomuk
15.12. – 20.00 sokolovna – Lucie revival
16.12. – 16.00 – kostel sv. Jana Nepomuckého –
Vánoční koncert ZUŠ Nepomuk
19.12. – 17.00 – aula ZŠ – Vánoční koncert
21.12. – 18.30 – kostel sv. Jakuba – Česká mše
vánoční J. J. Ryby v podání sboru Canto
Nepomucenum a jeho hostů

Lidový dům Blovice
29.12. – 20.00 – ODYSSEA – taneční zábava

Spálené Poříčí
9.12. – 17.00 - zámek – Vánoční koncert – Jiří Stivín
12.12. – 18.00 – náměstí – Společné zpívání koled
21.12. – 20.30 – sokolovna – Basinfirefest – Doga,
Aleš Brichta trio, Paradox
23.12. – 14.00 – náměstí – kostel sv. Mikuláše – Živý
Betlém – divadelní hra

Masarykovo náměstí - Blovice
12.12. – 17.00 – Muzikál Mrazík
18.00 – Společné zpívání koled s ČRo Plzeň
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