Naše listy
měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
svazek 23 / číslo 11 /listopad 2016

Vážení spoluobčané,
listopadové počasí nás pomalu připravilo na zimní období, kdy rtuť teploměru některé dny
klesala hluboko pod bod mrazu. Lehká sněhová nadílka přišla s Martinem, tak se můžeme jen
těšit na další období, zda přijde zima se vším všudy. Přes mrazivé počasí se život v naší obci
nezastavil. V sobotu 5. listopadu se konal lampiónový průvod. Všechny nás překvapila velká
účast dětí i dospělých, podle pořadatelů se zúčastnilo průvodu kolem 230 osob. Bylo zde i
mnoho „přespolních“ a jako vždy byl vyvrcholením ohňostroj, který byl letos ještě lepší, než
v minulých letech. Za uspořádání průvodu patří poděkování ženám z Českého svazu žen ve
Ždírci, které připravily nejen krásné osvětlení trasy průvodu, ale také setkání dětí
s pohádkovými bytostmi, které bylo jistě pro děti, v prostředí mimo obydlenou část obce a ve
tmě, velkým zážitkem. Dále poděkování patří rodině pana Milana Maška a Ladislava Vrátníka
z Myti, kde bylo na návsi opět připraveno bohaté občerstvení, po kterém se jen zaprášilo. V
neposlední řadě velké poděkování patří Jaroslavu Nygrýnovi ml., který opět zajistil krásný
ohňostroj. Další velmi úspěšnou akcí, kterou uspořádaly pro děti ženy z Českého svazu žen ve
Ždírci v neděli 27. listopadu ve Ždírecké hospodě, bylo tvořivé odpoledne pro děti. Děkujeme
pořadatelkám i za tuto vydařenou akci, podrobnosti najdete uvnitř novin. Na Smederově
zahájil Klub hasičů již tradiční „Zpívání koled při svařáčku u smederovské kapličky“. První
setkání u kapličky uspořádali členové klubu v neděli 27. listopadu od 17 hodin a tato akce bude
pokračovat každou Adventní neděli do Štědrého dne, kdy bude začátek v 15 hodin. Začátek
zpívání u kapličky v neděli 11.12.2016 je posunutý na 18 hodin, aby mohli naši občané navštívit
jak zpívání u stromečku před Ždíreckou hospodou, které začíná v 16 hodin, tak zpívání na
Smederově. Rybáři z Místní organizace Českého rybářského svazu ve Ždírci v uplynulém měsíci
opět, jako každý rok, uspořádali výlovy rybníků, kdy při výlovu rybníku Huťský na hrázi
uspořádali jak prodej kvalitních ryb, tak bohaté občerstvení pro diváky výlovu. Výlov sice
probíhá mimo správní území naší obce, ale samotné akce se zúčastňuje mnoho našich občanů.
Proto chceme členům MO ČRS za jejich aktivní činnost rovněž poděkovat.
Ve dnech od 23.12.2016 do 31.12.2016 bude uzavřen Obecní úřad ve Ždírci z důvodu čerpání
řádné dovolené pracovníky úřadu. Děkujeme za pochopení.
V pátek 6.1.2017 a v sobotu 7.1.2017 budou provedeny pracovníky Obecního úřadu Ždírec
odečty vodoměrů ve vašich domácnostech.
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
16. prosince 2016 od 19.30 hodin ve Ždírecké hospodě.

V uplynulém měsíci se zastupitelé sešli na dvou veřejných zasedáních. Nejprve to bylo
v pátek 11.11. a druhé zasedání se konalo v pátek 25.11.2016. Na prvním zasedání zastupitelé,
mimo jiné, projednali a schválili přijetí dotace na zateplení a výměnu zdroje tepla budovy
obecního úřadu, prodej pozemku, zhotovitele zimní údržby místních komunikací a pasport
místních komunikací obce. Druhé veřejné zasedání v měsíci bylo svoláno zejména z důvodu
schválení nové nájemní smlouvy na pronájem budovy Ždírecké hospody. Jak jsme již v NL
informovali, pan Vlastimil Kubík ukončil svoji hostinskou činnost k 30. listopadu 2016.
Prostřednictvím realitní kanceláře AGbydlení.cz byl vybrán nový zájemce o nájem hospody. Na
veřejném zasedání zastupitelů obce byl pak schválen pronájem hospody novému nájemci.
Chceme touto cestou poděkovat panu Vlastimilu Kubíkovi za jeho činnost ve Ždírecké
hospodě, kterou zde vykonával více jak dvacet let a popřát novému nájemci, aby se mu u nás
líbilo a v jeho podnikání se mu dařilo.
V následujícím období nás čeká dokončení práce na Volnočasové zóně Ždírecká ZOO,
kde je umístěna již většina prvků a zbývá jen dodělat povrch části pěšinek a ořez některých
suchých větví stromů, aby byla zajištěna bezpečnost návštěvníků. Do finále jde odkoupení a
prodej pozemků pod vodní nádrží a pod Přešínským potokem ve Žďáru, kde chceme výměnu
pozemků uskutečnit do konce letošního roku. Dále sestavujeme rozpočet obce na příští rok,
který opět plánujeme jako vyrovnaný a jeho projednání bude na programu prosincového
veřejného zasedání. Ve spolupráci se ženami z Českého svazu žen ve Ždírci a s hasiči SDH
Ždírec připravujeme v neděli 11. prosince 2016 od 16 hodin zpívání u vánočního stromečku. U
stromečku nám zazpívají a zahrají děti z Dětského lidového souboru Pšeničky ze ZUŠ Nepomuk
pod vedením manželů Ondrůškových. Vánoční koncert ve žďárském kostele se bude konat
v neděli 25.12.2016 od 15 hodin a pro letošní rok je opět připraveno překvapení v podobě
nových interpretů, kdy nám zahrají na varhany paní Dana Ondrušková, na flétnu pan Oldřich
Ondrušek, na housle paní Jana Navrátilová a zazpívají pan Jan Burian a pěvecká naděje Adam
Klaus.
Závěrem bych vám chtěl za sebe, za zastupitele obce a za zaměstnance obecního úřadu
popřát klidné prožití vánočních svátků v kruhu svých nejbližších. Při přípravě na Štědrý večer
nezapomeňte na to, že nejhodnotnějším dárkem v lidském životě je, když můžeme vánoční
svátky oslavit v kruhu svých nebližších, potěšit druhé třeba jen slovem a vzpomenout na ty,
kteří již nejsou mezi námi.
Příští veřejné zasedání zastupitelů obce se uskuteční ve Ždírecké hospodě v pátek
16. prosince 2016 od 19:30 hodin. Všichni jste srdečně zváni.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce
Inzerce
Obec Ždírec koupí starší funkční myčku na nádobí do Ždírecké hospody. Nabídky posílejte na
mail info@obec-zdirec.cz , na telefon 724 134 458, 728 545 722 nebo osobně na Obecním
úřadu.

USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 11. listopadu 2016, které
se konalo ve Ždírecké hospodě
Přijatá usnesení zastupitelů Obce Ždírec
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
- 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 31.10.2016.
- Záměr obce propachtovat pozemky v k.ú. Vlčice u Blovic a v k.ú. Smederov.
- Ustanovení komise na provedení inventarizace zařízení Ždírecké hospody a na zpracování
seznamu movitého vybavení hospody k případnému odkoupení do majetku obce. Komise byla
ustanovena ve složení: předseda finančního výboru pan Milan Mašek, předseda stavebního
výboru pan Jan Havel a člen kontrolního výboru pan Vlastimil Vrátník.
II. Zastupitelstvo obce schvaluje níže uvedené návrhy usnesení:
- Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec.
- Zastupitelstvo obce schvaluje volbu ověřovatelů zápisu: pana Radka SYNÁČE a pana Ing.
Ladislava VRÁTNÍKA.
- Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z Operačního programu Životního prostředí na
projekt „Zateplení a výměna zdroje tepla – OÚ Ždírec“ ve výši 518.135,20 Kč a schvaluje
objednávky:
a) na poradenskou a inženýrskou činnost při zajišťování financování ve výši 0,- Kč a provizi 4
% bez DPH z uznatelných nákladů v případě získání dotace,
b) na výběrové řízení při přípravě zpracování a podání žádosti o dotaci ve výši 70.000,- Kč
bez DPH, ze zdrojů Státního fondu životního prostředí,
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.
165/26 – trvalý travní porost o výměře 47 m2 v k.ú. Žďár u Blovic, který je ve vlastnictví
Obce Ždírec, Ždírec 34, 336 01 Blovice, zapsaný na listu vlastnictví č.10001 na Katastrálním
úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň-jih, paní MK za cenu 100,- Kč za m2.
- Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na uzavření smlouvy a znění Smlouvy o dílo na
provedení zimní údržby místních komunikací v zimní sezóně 2016 – 2017, mezi zhotovitelem
Jaroslavem MENCLEM, bytem Hradišťská Lhotka 8, 336 01 Blovice, IČ: 75118645 a
objednatelem Obcí Ždírec, Ždírec 34, IČ: 00257478, DIČ: CZ00257478.
- Zastupitelstvo obce schvaluje „Pasport místních komunikací Obce Ždírec“ stav ke dni 9/2016,
zpracovaný geodetickou kanceláří GpŠ Šedivý spol. s r.o. 5. května 663, 336 01 Blovice.
- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o vytvoření společného školského obvodu Mateřské
školy Blovice, okr. Plzeň-jih, uzavřenou mezi Městem Blovice se sídlem Městského úřadu
v Blovicích, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice, IČO: 00256455, zastoupeném
starostou města Janem Poduškou a Obcí Ždírec se sídlem Obecního úřadu ve Ždírci 34, 336
01 Blovice, IČO: 00257478, zastoupenou starostou obce Bc. Bohuslavem Vrátníkem.

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 2017.
Informace pro členy MO:
Výdej povolenek proběhne 7.1.2017 od 14,00 do 17,00
hodin ve Ždírecké hospodě. Druhý termín je 17.2.2017 od 17,00 hodin.
Za ČRS,z.s.MO Ždírec, jednatel M.Krňoul

Silvestrovský běh 2016
V závěru prosince nás opět čeká vrchol sezóny, 26. ročník Silvestrovského běhu. Každým
rokem se snažíme zkvalitnit průběh závodu. Na našich internetových stánkách
www.uslavanzdirec.estranky.cz je spuštěna elektronická registrace závodníků, kde se
předem mohou zájemci zapsat k závodu, čímž se výrazně zrychlí registrace před
závodem. 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
Inzerce
František Bočan – Pila Ždírec pořádá jako každý rok prodej vánočních stromků v areálu
bývalého statku ve Ždírci. Prodej probíhá od pondělí do pátku od 8.00 do 14.30 hodin a
v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin.

Zprávy Českého svazu žen
Listopad začal dlouho očekávaným lampiónovým
průvodem hned první sobotu. Letošní trasa byla
"ozdobena" dalšími pohádkovými bytostmi a také
osvícenými cestami a cestičkami, aby putování bylo
veselejší. Na tuto procházku se vydal opět velký počet
dětí i dospělých - celkový odhad všech účastníků je cca
230 lidí, z toho bylo minimálně 100 dětí!! Za příznivého
počasí končil průvod jako vždy v Myti "u Mašků", kde
bylo tradičně připraveno velké pohoštění včetně
teplého čaje. O občerstvení se postarali jak manželé Maškovi a Vrátníkovi (kterým tímto velice
děkujeme), tak i členky Českého svazu žen. Závěr celého odpoledne byl už v režii Obecního
úřadu v čele se starostou, kdy oblohu rozzářil krásný ohňostroj.
V polovině listopadu si pak naše ženy dopřály den pro sebe a vydaly se na divadelní
představení do Plzně do divadla Pluto. Tentokrát shlédly komedii oblíbeného autora Antonína
Procházky - "Vraždy a něžnosti".
Vzhledem k nečekaným událostem, týkajícím se ukončení provozu Ždírecké hospody ke
konci listopadu, bylo rozhodnuto uspořádat náhradní
akci za původní prosincovou Mikulášskou nadílku. A
tak vznikl nápad na uspořádání zábavného
kreativního odpoledne v posledním možném termínu,
což byla neděle 27. listopadu 2016. Připravily jsme
pro děti celou řadu nápadů na výrobu nejrůznějších
maličkostí jak pro sebe, tak i třeba pro svoje maminky
a tatínky, popř. i prarodiče. Děti si mohly vyrobit
papírové řetězy i stromečky jako ozdoby vánočního
stromku, také si dle vlastní fantazie a za pomoci
hřebíčku a kandovaného ovoce ozdobily krásná jablíčka, ze skleněných korálků si vyráběly
náramky, přívěsky a třeba i skleněné rampouchy,
na obarvené kameny si mohly nalepit různé
vánoční motivy ubrouskovou technikou, vyráběly
též různá přáníčka či vánoční svícny z
pomalovaných skleniček. Velký zájem projevily
zejména o vlastnoručně ozdobené vánoční perníky
- čerta a anděla - a díky tomu také toto stanoviště
jako první skončilo s připravenými polotovary. Další
zručnost vyžadovalo i vyrobení a hlavně ozdobení
papírové kočičky a šupinatého kapra, do kterého se
rovněž zapojily všechny přítomné děti, jak malé, tak
i ty větší.
Po absolvování všech těchto činností a před odchodem domů obdržely ještě všechny
děti (kterých byl mimochodem velký počet - celkem 35) vánoční balíček s různými pamlsky.
Velmi úspěšné odpoledne skončilo až těsně před setměním.
Prosinec bude jako každoročně ve znamení předvánočních akcí - tou nejbližší bude velké
Adventní odpoledne, které pořádá OÚ ve spolupráci s dalšími složkami, jako je ČSŽ, SDH a

další. Celá akce proběhne na terase Ždírecké hospody a rovněž budou umístěny stánky na
parkovišti před hospodou, začátek je stanoven na 16:00 hodin. Na programu bude kromě
tradičního zpívání koled pod vedením manželů Ondruškových, také malý vánoční jarmark,
prodej grilovaných klobás a především bude všem k dispozici i "starostův svařáček" a plný
hrnec čaje pro děti a další zájemce.
Vzhledem k tomu, že toto je poslední vydání Našich listů v tomto roce, dovolte mi,
abych vám všem popřála jménem celého ČSŽ krásné vánoční svátky, klid a pohodu, a do
nového roku 2017 především pevné zdraví a hodně štěstí!
Za ČSZ - M. Kolevová
Poděkování
Chtěly bychom touto cestou poděkovat všem členkám Českého svazu žen ve Ždírci za krásně
strávené kreativní odpoledne, které připravily pro děti v neděli 27.11.2016. Dětem se tvoření
moc líbilo.
Maminky ze Ždírce
JÍZDNÍ ŘÁD ČD PLATNÝ OD 11.12.2016
P - Plzeň - odjezd , Ž - Ždírec - příjezd

P

508 708 808 1008 1108 1208 1308 1408 1508 1608 1708 1808 1908 2008 2108 2257

Ž

546 743 843 1043 1143 1243 1343 1443 1543 1643 1743 1843 1943 2041 2143 2327
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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 1933 2133






- jede pouze v pracovní dny.




10 – nejede 24., 31.12.









SPOLEČENSKÁ KRONIKA
89 let
79 let
79 let
74 let
74 let
70 let
67 let
65 let
62 let

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

Klubovna SDH Žďár
Kostel sv. Václava Žďár
Klub hasičů Smederov

LISTOPAD 2016
Miroslava
Marie
Zdenka
Marta
Marie
Blanka
Marie
Jaroslava
Vladimír

Myť
Ždírec
Smederov
Žďár
Žďár
Ždírec
Myť
Myť
Myť

Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.

47
17
5
10
8
21
45
30
6

10.12. – 19.00 – Výroční valná hromada – SDH Ždírec
11.12. – 16.00 – Zpívání koled u vánočního stromečku
17.12. – 14.00 - Setkání seniorů
31.12. – 10.00 – Silvestrovský běh
17.12. – 19.00 – Výroční valná hromada – SDH Žďár
25.12. – 15.00 – Vánoční koncert
10.12. – Výroční valná hromada – SDH Smederov

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
15.12.-21.1. – O čase nejen vánočním
10.12. – 9.00 – 16.00 - Adventní trh
Lidový dům Blovice
7.12. – 14.00 – Předvánoční setkání seniorů – hraje
Ungrovanka
9.12. – 20.00 – Maturitní ples Gymnázia Blovice
14.12. – náměstí – 17.00 – Country Vánoce
s Poutníky, 18.00 – společné zpívání koled s ČR
Plzeň
25.12. – 20.00 – Vánoční taneční zábava - EGES

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

SYNÁČOVÁ
PROKEŠOVÁ
VOLÁKOVÁ
MAJEROVÁ
SVÁŠKOVÁ
FIALOVÁ
HROUDOVÁ
UNGROVÁ
BARTOŠ

Nepomuk
10.12. – 14.00 – Předvánoční setkání seniorů –
sokolovna
16.12. – 16.00 – Zpívání u kapličky ve Dvorci
18.12. – 15.00 – Adventní koncert ZUŠ Nepomuk
21.12. – 17.30 – Vánoční koncert ZUŠ Nepomuk
26.12. – 16.00 – Vánoce s Karmínou – kostel sv.
Jakuba Většího - koncert
Spálené Poříčí
14.12. – 18.00 – Společné zpívání koled
16.12. – 18.00 – Česká mše vánoční – kostel
16.12. – 20.00 – ARAKAIN DYMYTRY TOUR –
sokolovna
17.12. – 18.00 – Vánoční koncert Edity Adlerové
18.12. – 14.00 – Živý Betlém - náměstí
20.12. – 16.00 – Vánoční koncert ZUŠ – zámek
Music Sklep:
10.12. – 20.00 – Zvlášňý škola
25.12. – Lucie revival

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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