Naše listy
měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
svazek 24 / číslo 11 /listopad 2017

Vážení spoluobčané,
v uplynulém období bylo pravé podzimní počasí s přízemními mrazíky. Nechyběly ani dešťové
srážky, které snad pomohly naplnit podzemní vody, kterých je v posledních letech nedostatek.
Rovněž se konaly tradiční podzimní akce, a to lampiónový průvod, který se konal v sobotu
4. listopadu 2017. Velmi nás potěšila velká účast dětí i dospělých a opět jsme se přesvědčili o
tom, že má smysl takové akce připravovat. Tradiční průvod zpestřily pohádkové bytosti, které
na děti čekaly na cestě a rozdávaly drobné
dárky. Cesta byla z velké části lemována
osvětlením, které tvořily svíčky ve
skleničkách. Novinkou na cestě byla
občerstvovací stanice „U srubu“, kde
manželé Wiesnerovi připravili, zejména
pro dospělé účastníky pochodu, svařák.
Svařák a další pohoštění čekalo všechny
účastníky na konci průvodu na myťské
návsi. Na pohoštění účastníků pochodu se podílela téměř celá „spodní Myť“. Tímto bych chtěl
všem, kdo se na pohoštění podíleli velmi poděkovat. Vyvrcholením celého pochodu byl opět
nádherný ohňostroj, který byl ohodnocen bouřlivým potleskem přítomných účastníků.
Ohňostroj zajistil pan Jaroslav Nygrýn ml., kterému bych chtěl rovněž touto cestou poděkovat.
Abych na někoho z pořadatelů nezapomněl, tak děkuji všem, kdo pomohl s organizací průvodu
a všem, kteří se zúčastnili. Měli jsme opravdu velkou radost, že se sešlo tolik lidí, a že byli
všichni spokojeni. Další tradiční podzimní akcí, kterou sice obec nepořádá, ale k naší obci patří,
neboť jí pořádají rybáři z Místní organizace Českého rybářského svazu Ždírec, byl výlov rybníku
Huťský, který se konal na státní svátek 17.11.2017. Počasí přálo, sešlo se mnoho diváků a i
rybáři byli spokojeni s množstvím a kvalitou vylovených ryb.
Ve dnech od 27.12.2017 do 29.12.2017 bude uzavřen Obecní úřad ve Ždírci z důvodu čerpání
řádné dovolené pracovníky úřadu. Děkujeme za pochopení.
V pátek 5.1.2018 a v sobotu 6.1.2018 budou provedeny pracovníky Obecního úřadu Ždírec
odečty vodoměrů ve vašich domácnostech.
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek 15. prosince 2017 od 19.30 hodin
ve Ždírecké hospodě.

Veřejné zasedání zastupitelů obce se v listopadu nekonalo, to však neznamená, že
bychom usnuli na vavřínech. Začátkem listopadu nám firma Agrowest dodala nový traktor a
mulčovač. Traktor jste mohli již vidět v akci, neboť s ním v současné době svážíme listí a plasty.
Mulčovač jsme již také vyzkoušeli a jsme rádi, že jsme se pro nákup traktoru rozhodli. Bude
jistě v budoucnosti vyžit, a to jak na svoz odpadu a bioodpadu, tak máme v plánu zakoupit
kontejner na převoz vody a tím zajišťovat vodu pro naše občany. Také se nám podařilo po
dlouhém vyjednávání zlegalizovat rybníček v lese na Oborách, který nebyl zanesen v katastru
nemovitostí, a proto nemohlo dojít k jeho vyčištění a opravě. Nyní nás ještě čeká jednání
s Lesy České republiky o odkoupení části rybníčku, které bylo na žádost Lesů posunuto na
začátek příštího roku, a věříme, že se nám i tento záměr podaří. Pak by mělo následovat
zpracování projektu na opravu rybníčku a pokusíme se požádat o dotaci. Na konci měsíce byla
zahájena práce na rekonstrukci požární nádrže ve Žďáru, která bude pokračovat do doby,
dokud to počasí dovolí. Na uvedenou akci jsme dostali dotaci od Plzeňského kraje a ukončení
práce je stanoveno na konec května příštího roku. Stejný termín je také na dokončení opravy
cesty na Oborách. Sice jsme původně plánovali zahájení a ukončení stavby ještě v letošním
roce, ale termín zahájení prací se zdržel z důvodu provádění prodloužení veřejného osvětlení a
z důvodu provedení prodloužení vodovodních a kanalizačních přípojek ke stavebním
pozemkům v uvedené lokalitě. V uplynulém období se nám podařilo vyjednat s Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových Plzeň lepší cenu za pozemky u autobusové zastávky
ve Ždírci, kde jsme argumentovali zejména tím, že se jedná o veřejné prostranství, které obec
v minulosti využívala, a o které se řádně starala. Naše argumenty byly vyslyšeny a cena
pozemku byla snížena téměř na polovinu původní ceny, za což jsme rádi. V následujícím
období nás čeká příprava a projednání rozpočtu obce na r. 2018, které budeme projednávat na
příštím veřejném zasedání, které se bude konat v pátek 15. prosince 2017 od 19:30 hodin ve
Ždírecké hospodě. Dalšími důležitými body jednání budou stanovení poplatku za odvoz
odpadů, vodné a schválení pronájmu pozemků ve vlastnictví obce. Také budeme projednávat
projekty, které chceme v příštím roce realizovat. Pokud budete chtít, můžete se diskuse
zúčastnit a případně navrhnout, co by bylo v naší obci potřeba zlepšit pro spokojenost všech
občanů.
Do konce letošního roku nás ještě čeká zpívání koled u vánočního stromečku v neděli
10. prosince 2017 od 16:00 hodin před Ždíreckou hospodou. U vánočního stromečku nám
zazpívají děti z dětského pěveckého souboru Pšeničky ze Základní umělecké školy Nepomuk,
pobočka Kasejovice, pod vedením manželů Odruškových. Na programu je předvánoční
jarmark, kde si můžete zakoupit za symbolické ceny drobné vánoční dárky, které vyrobily ženy
v dílně šikovných rukou. K ochutnání bude opékaná klobása a rozdávat se bude oblíbený
„starostův svařáček“. Další kulturní akcí bude již tradiční Vánoční koncert ve Žďárském kostele,
který se bude konat v pondělí 25. prosince 2017 od 15:00 hodin. Poslední velkou akcí v naší
obci bude Silvestrovský běh, který se koná 31. prosince 2017. Start závodu je v 10:00 hodin
před Ždíreckou hospodou. Chtěl bych Vás touto cestou na uvedené akce pozvat a společně si
užít předvánoční a vánoční atmosféru.

Závěrem chci poděkovat všem občanům a zaměstnancům obecního úřadu za jejich práci
v letošním roce a popřát jim hodně štěstí, spokojenosti a hlavně hodně zdraví. Zdraví člověka
je nejdůležitější ze všeho, což si někdy uvědomujeme až v době, kdy nám neslouží. Proto je
potřeba na to myslet a zdraví si vážit.
Příjemné a klidné prožití vánočních svátků a pevné zdraví do roku 2018 vám přeje
starosta Obce Ždírec.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce
JÍZDNÍ ŘÁD ČD PLATNÝ OD 10.12.2017
P - Plzeň - odjezd , Ž - Ždírec - příjezd
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Ž - Ždírec - odjezd, P - Plzeň - příjezd

Ž

419 519 547 616 645 715 815 915 1115 1215 1315 1415 1515 1615 1715 1915 2101

P

454 554 625 653 720 753 853 953 1153 1253 1353 1453 1553 1653 1753 1953 2133








- jede pouze v pracovní dny.
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STAROSTA OBCE, ZASTUPITELÉ A ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO
ÚŘADU PŘEJÍ VŠEM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ,
HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ROCE 2018.
Silvestrovský běh 2017
V neděli 31. prosince nás opět čeká vrchol sezóny, 27. ročník Silvestrovského běhu. Na
našich internetových stánkách www.uslavanzdirec.estranky.cz je spuštěna elektronická
registrace závodníků, kde se předem mohou zájemci zapsat k závodu. Srdečně zveme
všechny sportovce, sportovní fandy a sponzory na závěr roku před Ždíreckou hospodu.
Start je tradičně v 10:00 hod. Prezentace začíná v 8:30 hodin. Přípravy jsou v plném
proudu a všichni pořadatelé jsou připraveni zvládnout organizaci závodu na výbornou,
jako každý rok.
Jan Havel, Předseda TJ

Český rybářský svaz
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz, http://www.mocrszdirec.estranky.cz/
Rybáři informují:
Čas podzimních výlovů je za námi. Výlov rybníku Huťský 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.
Dále byly sloveny rybníky Nový a
Brigádník pod Smederovem. Také zde jsme
byli velmi spokojeni. Veškerá slovená násada
putovala do rybníku Huťský.
Všem členům a příznivcům rybaření
přejeme krásné prožití vánočních svátků,
bohatého Ježíška a šťastný Nový rok 2018.
Výdej povolenek na rok 2018 proběhne 6.1.2018 od 14,oo hodin ve Ždírecké hospodě.
Při výdeji povolenek budou rovněž proplaceny brigádnické hodiny.
Příští výborová schůze se koná 8.12.2017 od 18.hodin ve Ždírecké hospodě.
Za ČRS z.s. MO Ždírec , Miroslav Krňoul.
Zprávy Českého svazu žen
První listopadová sobota byla předurčena k dlouho očekávané akci, kterou byl
Lampiónový průvod. Naštěstí vše vyšlo, ale další dny a víkendy už se ukázaly jako předzvěst
blížící se zimy. Pořadatelé z řad Českého svazu žen i zástupců obce byli spokojeni, i když
odpolední vítr potrápil ženy, které
připravovaly nasvícení trasy průvodu a ke
každé svíčce se musely několikrát vracet a
opětovně zapalovat. Se setměním vyrazil
dlouhý průvod s krásně rozsvícenými
lampióny až k lesíku pod Fořtovnou, kde na
dospělé účastníky čekalo překvapení v
podobě osvěžení dobrým svařáčkem, který
nečekaně připravil ve vlastní režii
p. Wiesner - za to mu patří velké
poděkování. Na děti čekalo překvapení jiné,
a sice loupežnická tlupa s ochočeným
kamarádem vlkem. A protože to byli hodní
loupežníci, dostaly všechny děti z jejich rukou dáreček - sáček plný sladkostí. I letos byla dětí
opravdu velká spousta, rozdala se bez pár kousků celá stovka sáčků a z toho vyplývá,
že celkový počet účastníků průvodu se přiblížil k číslu 250 - stejně jako v předešlých letech.

Pak průvod pokračoval po známé trase až do Myti, kde už bylo nachystané občerstvení
ve velkém. Rodina Maškova připravila opět příjemné zázemí, navařila hrnce čaje a o nabízené
dobroty sladké i slané se postaraly kromě Maškových i členky svazu, ale i další dobrovolnice všem se sluší velmi poděkovat.
O samotný závěr se postaral Obecní
úřad v čele se starostou B. Vrátníkem, když
zajistil velký ohňostroj, který jako každý rok
připravil a odpálil p. J. Nygrýn. Letošní
Lampiónový průvod se vydařil, spokojenost
byla vidět nejen u dětí, ale i u pořadatelů a
doufejme, že i všech účastníků akce.
Poslední měsíc roku se uskuteční více
akcí, začínáme Kreativním odpolednem pro
děti, další týden bude patřit tradičnímu
Adventnímu zpívání koled a malému
vánočnímu jarmarku s občerstvením.
Nebude chybět ani Vánoční koncert v
kostele sv. Václava ve Žďáru a poslední den roku bude ve znamení tradičního Silvestrovského
běhu. O tom všem budete včas a podrobně informováni prostřednictvím místního
rozhlasového vysílání.
Jako každý rok touto dobou, tak i letos si dovoluji jménem všech členek ČSŽ ve Ždírci
popřát všem našim spoluobčanům krásné a požehnané svátky vánoční a do nového roku
hodně sil, pohody a především zdraví.
Za ČSŽ - M. Kolevová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
90 let
80 let
80 let
75 let
75 let
71 let
68 let
66 let
63 let
60 let

LISTOPAD 2017
Miroslava
Marie
Zdenka
Marta
Marie
Blanka
Marie
Jaroslava
Vladimír
Jitka

Dne 11. 11. 2017 zemřel
ve věku 70 let
pan Stanislav ŠINDELÁŘ
z Myti č.62.
Čest jeho památce!
.

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

Kaplička na Smederově
Kostel sv. Václav Žďár

SYNÁČOVÁ
PROKEŠOVÁ
VOLÁKOVÁ
MAJEROVÁ
SVÁŠKOVÁ
FIALOVÁ
HROUDOVÁ
UNGROVÁ
BARTOŠ
ZRNOVÁ

Myť
Ždírec
Smederov
Žďár
Žďár
Ždírec
Myť
Myť
Myť
Ždírec

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

47
17
5
10
8
21
45
30
6
52

Dne 14. 11. 2017 zemřel
ve věku 78 let
pan Ing. Jan BATĚK
z Myti č.43.
Čest jeho památce!
.

10.12. – 16.00 – ČSŽ a OÚ Ždírec – Zpívání koled u vánočního stromečku
16.12. – 18.30 – SDH Ždírec – Výroční valná hromada
22.12. – 19.00 – SDH Žďár – Výroční valná hromada
31.12. – 10. 00 – TJ Úslavan Ždírec – Silvestrovský běh
každou neděli do Vánoc - Adventní neděle u kapličky na Smederově
25.12. – 15.00 – OÚ Ždírec – Vánoční koncert

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
Lidový dům Blovice
9.12. – Adventní trh – 9.00 – Muzeum
12.12. – 15.00-17.00 – Adventní otevřené dílny –
Muzeum
13.12. – 17.00 – Zpívání vánočních koled – náměstí
19.12. – 15.00-17.00 – Adventní otevřené dílny –
Muzeum
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Nepomuk
9.12. – 19.00 – Andělské hlasy pod Zelenou Horou
16.12. – 20.00 – Lucie Revival – Sokolovna
17.12. – Adventní koncert ZUŠ Nepomuk
20.12. – Vánoční koncert žáků ZUŠ Nepomuk
Spálené Poříčí
9.12. – 18.00 - Vánoční Roháči – koncert, zámek
10.12. – 19.00 – Gospely Donnell elly and United
voices – kostel
13.12. – Společné zpívání koled
15.12. – Vánoční koncert – Česká mše vánoční
17.12. – Živý betlém – divadelní hra
22.12. – 21.00 - Doga + Komunál – Sokolovna
31.12. – Silvestrovský běh na téma karneval

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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