Naše listy
měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
svazek 27 / číslo 10 / říjen 2020

Vážení spoluobčané,
měsíc říjen probíhal ve znamení zhoršující se situace kolem nákazy Covid – 19. Byly opět
zavřeny skoro všechny školy, děti se učí z domova a jedno opatření vlády střídá druhé.
Život ve státě se postupně omezuje, zavírají se různé podnikatelské provozovny,
restaurace a obchody. Jistě je situace pro nás všechny nepříjemná, přesto musíme
nařízení respektovat, aby se náš život co nejdříve mohl vrátit k normálu. Vzhledem k
situaci jsme museli prozatím zrušit všechny kulturní akce a vypadá to, že do konce tohoto
roku ani žádná neproběhne.
Ve dnech 2. a 3. října se konaly v naší obci Volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje.
Voleb se zúčastnilo celkem 161 voličů, celkové výsledky se dozvíte uvnitř Našich listů.
Chtěla bych poděkovat všem členkám volební komise za jejich práci, které byly u letošních
voleb velmi ztížená nutností dodržovat všechna hygienická opatření, hlavně nošení roušky
po celou dobu voleb i při sčítání volebních lístků.
Na opětovné vyhlášení nouzového stavu reagovalo i vedení obce, kdy jsou opět
zavedena následující opatření:
-

Jsou omezeny úřední hodiny Obecního úřadu ve Ždírci, upřednostňujeme
telefonický a písemný kontakt

-

Nabízíme možnost nákupů pro naše seniory

-

Nabízíme možnost příspěvku na obědy pro všechny naše občany bez rozdílu
věku

-

Po dobu nouzového stavu nebude z hygienických důvodů probíhat svoz pytlů
s plasty od jednotlivých nemovitostí

Pokud budete potřebovat s čímkoli pomoci, neváhejte se na nás obrátit, určitě vymyslíme
vhodné řešení. Podrobnější informace o jednotlivých opatřeních se dozvíte uvnitř Našich
listů.
Veřejné zasedání zastupitelů obce se v měsíci říjnu nekonalo. Nicméně jsme
prováděli vyúčtování veškerých získaných dotací a připravovali jsme podklady pro dotace
na posílení vrtu na Rafandě a modernizaci technologií v úpravně vody. Žádost o dotaci
musíme podat do poloviny prosince a doufáme, že se nám podaří dotaci získat. Přišla též
dobrá zpráva – podařilo se nám získat dotaci na „Modernizaci sběrného místa Ždírec“ ze
zdrojů Státního fondu životního prostředí v rámci výzvy č. 6 Operačního programu životní

prostředí. Začátkem příštího roku proběhnou výběrová řízení na jednotlivé dodavatele a
modernizace je plánována na jaro příštího roku.
Závěrem bych vás všechny chtěla požádat o respektování všech vládou vydaných
nařízení, byť s nimi nemusíte souhlasit. Okolo každého z nás žije spousta ohrožených lidí,
jejichž zdraví závisí i na našem chování. Dodržujme tedy zásadu 3R - nosme roušky, myjme
si ruce a dodržujme dostatečné rozestupy.
Vzhledem k situaci zatím není stanoveno datum dalšího veřejného zasedání. O jeho
konání budete včas informováni.
Bc. Lenka Vrátníková, starostka obce

INFORMACE PRO OBČANY:
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu Obecní úřad Ždírec
od 19.10.2020 do odvolání
NABÍZÍ SENIORŮM NAŠÍ OBCE MOŽNOST ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁKUPU
POTRAVIN, DROGERIE A LÉKŮ.
Objednávky budeme přijímat na telefonu 778 251 712.
Nákupy a dodání budou probíhat podle domluvy.
______________________________________________
NABÍZÍ VŠEM OBČANŮM NAŠÍ OBCE
MOŽNOST ODBĚRU OBĚDŮ ZE ŽDÍRECKÉ HOSPODY ZA ZVÝHODNĚNOU
CENU 60,- KČ ZA OBĚD.
Objednávky můžete učinit na telefonu 775 611 514.
______________________________________________
Na základě vývoje situace s Covid-19 se obecní úřad Ždírec rozhodl po dobu
trvání nouzového stavu nesvážet plasty v pytlích od jednotlivých nemovitostí.
Pytle můžete vozit na sběrné místo u obecního úřadu.
Děkujeme za pochopení.
Kominík
V pondělí 23.11.2020, a případně 24.11.2020 (podle počtu zájemců) přijede do naší
obce kominík pan Palacký. Kdo máte zájem o vyčištění či revizi komína, můžete si jeho
služby objednat na OU Ždírec nebo na telefonu 728 545 722 či e-mailu podatelna@obeczdirec.cz do 18.11.2020.

Výsledky voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje
Počet voličů v zapsaných v seznamu:
Vydané úřední obálky:
Odevzdané úřední obálky:
Platné hlasy:
Volební účast:
Pořadí Číslo
strany strany

378
161
161
159
42,59 %

Název strany

Platné hlasy
celkem

1.

50

ANO 2011

50

2.

74

Občanská demokratická strana s podporou TOP 09

22

3.

58

Starostové s Josefem Bernardem

21

4.

45

Česká strana sociálně demokratická

17

5.

63

Komunistická strana Čech a Moravy

16

6.

19

Česká pirátská strana

14

7.

16

Svoboda a přímá demokracie

12

8.

9

KDU- ČSL, ADS a Nestraníci

2

9.

68

Koruna Česká

2

10.
11.

70
35

Trikolóra hnutí občanů
Dělnická strana sociální spravedlnosti

2
1

______________________________________________________________________________

Celkem

159

Kronika vypráví ...
V dnešním čísle NL a několika dalších se budu věnovat historii žďárské školy. Cituji bez
úprav z Pamětní knihy ŠKOLY ŽĎÁRSKÉ od r.1877. Tuto pamětní knihu psal od 26.8.1881
do 31.8.1909 zdejší učitel Karel Lukeš, zaznamenal zde i retrospektivně události
předcházející.
L. Krňoulová
V roce 1809 zakročili žďárští osadníci žádostí o povolení k zřízení samostatné školy ve
Žďáru. Po dvou letech, tedy r.1811 dne 29.ledna bylo žádosti této vyhověno a zřízeno hned
místo učitelské se služným 162 zl. 5 kr. a místo podučitelské se služným 70 zl. Na to
započaly přípravy ku stavbě nové budovy školní, kteráž na témž místě postavena jest, kde
dříve stával dům farský na půdě farské. Obec Žďárská věnovala k tomu zahrádku pod okny
k hřbitovu a rovněž tak široký pruh v druhé zahrádce. V této poslednější zbudován v r.1883
byt pro řídícího učitele, jelikož dosavadní dvoutřídní škola rozšířena byla o třídu třetí.
Potřebný náklad na vystavení školní budovy, až na 44 zl.45kr., které zaplatily obce

přiškolené: Žďár, spojené obce:(Smederov, Ždírec, Myť), Oujezd, Lhotka a Louňava, nesl
vysokorodý pan hrabě Josef Kolovrat Krakovský, svobodný pán z Újezda, pán Hradiště. V
r.1812 stavba započala a téhož roku také šťastně skončila. Jak velikého nákladu bylo
zapotřebí ku vystavění školy Žďárské není nikdež zaznamenáno, tak jako postrádá se den
položení základního kamene. Škola takto zbudována zajisté vévodí celému bližšímu okolí
neb stojí na návrší, odkudž překrásná vyhlídka obyvatelům jejím do okolí poskytnuta jest.
Však kdo byl tím šťastným t.č.obyvatelem jejím? Byl to p.Josef Hyan, t.č.podučitel ve
Vřeskovicích u Korunního Poříčí, presentován jsa nadřečeným pánem na Hradišti jakožto
učitel na obecnou školu do Žďáru dne 24.června r.1812. Nově ustanovený p.Josef Hyan
započal ve Žďáru vyučovati hned v září r.1812 a vyučoval zde po 11 let.
(Pokračování o historii žďárské školy si můžete přečíst příště)

Zprávy Českého rybářského svazu Ždírec
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz, http://www.mocrszdirec.estranky.cz/
Výlov rybníku Huťský proběhne v sobotu 14. listopadu 2020. Výlov se uskuteční bez
občerstvení, probíhat bude pouze prodej ryb na hrázi. Během akce je nutné dodržovat
všechna bezpečnostní opatření (roušky, rozestupy). Děkujeme všem za pochopení.
Za MO ČRS Ždírec z.s. - Miroslav Krňoul

Zapojte se do rozvoje sociálních služeb na Blovicku
Od července, kdy byl projekt plánování rozvoje sociálních služeb na Blovicku
zahájen, se realizační tým věnuje získávání co nejvíce informací z terénu. Byly rozeslány
dotazníky starostům všech obcí a následně s nimi byly provedeny rozhovory o sociální
situaci v obcích. Realizátoři hovořili také s poskytovateli sociálních služeb (Diecézní charita
Blovice, Dům pro seniory Vlčice a Sociální a zdravotní centrum Letiny) s cílem zjistit, jaké
problémy lidi žijící na Blovicku tíží a je-li v možnostech stávajících sociálních služeb tyto
problémy řešit. Na obdobné dotazy odpovídaly také sociální pracovnice městských úřadů
v Blovicích a ve Spáleném Poříčí.
Ve středu 23. září se sešla na svém prvním jednání řídící skupina projektu a přijala
základní dokumenty, které naleznete spolu se zápisem na stránkách
https://www.blovice-mesto.cz/organizace-a-sluzby/socialni-sluzby/. Veřejnost byla
oslovena anketou, která byla zveřejněna v Blovických novinách i ve Spálenopoříčském
zpravodaji a prostřednictvím České pošty distribuována do všech domácností ve všech
obcích v ORP Blovice. Anonymně se tak můžete k sociální situaci ve Vaší obci vyjádřit také
Vy. Vyplněnou anketu můžete odevzdat do schránky obecního úřadu v místě Vašeho

bydliště, a to do 15. 11. 2020. Anketu lze také vyplnit elektronicky, a to na webových
stránkách
Blovic
pod
odkazem
https://www.blovice-mesto.cz/organizace-asluzby/socialni-sluzby/. Odkaz na elektronické vyplnění ankety je však i na stránkách
Spáleného Poříčí a dalších obcí.
Výzvu sdělit svůj názor a více se do projektu zapojit, vyslyšelo zatím 5 zájemců z řad
veřejnosti, kteří svými zkušenostmi a názory chtějí přispět zejména ke zlepšení situace
osob a rodin pečujících o děti nebo jiné členy rodiny s různým zdravotním postižením.
Pokud jste se i Vy setkali ve svém životě s obtížnou situací nebo ji právě prožíváte a chcete
své zkušenosti předat dál, kontaktujte koordinátorku projektu Blanku Kohoutovou, tel.
607 158 192, e-mail: blanka.kohoutova@cpkp.cz.

Podzimní soutěž
pro děti 202
Pojďte soutěžit o nejlepší
podzimní výzdobu!
Pravidla jsou jednoduchá:
1. Vyrobte podzimní výzdobu dle vlastní fantazie
- materiál, velikost a pracovní postup je na Vás
2. Vystavte ji do okna, na zahradu, kamkoli…
3. Vyfoťte výzdobu a pošlete ji obecnímu úřadu (na e-mailovou adresu: info@obeczdirec.cz, podatelna@obec-zdirec.cz, nebo na facebookové stránky: Ždírec a okolí)
4. Vaše výzdoba bude započítána do soutěže
5. Fotky zasílejte do 30. listopadu 2020
6. Výsledky soutěže najdete v prosincovém vydání Našich listů.
Soutěž je určena pro děti ze Ždírce do 16-ti let.

„Novinky z naší obce do Vašeho mobilu“
Jak mít přímo v mobilu novinky z naší obce? Jednoduše pomocí naší mobilní
aplikace V OBRAZE.
Jaké informace v aplikaci najdete?
● nejaktuálnější zprávy
● pozvánky na akce
● fotografie z dění obce
● dokumenty zveřejněné na úřední desce
● formuláře, například hlášení závad
Jak si aplikaci stáhnout z Google play nebo z App store? Ve vašem telefonu si
otevřete aplikaci Google play nebo App store. Do vyhledávacího okna zadejte
název „V OBRAZE“. Klikněte na instalovat. Po nainstalování klikněte na položku
otevřít (povolit oznámení). Po otevření přidejte naši obec, lze sledovat i více obcí.
Po výběru obce se data z webu automaticky nahrají do aplikace
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ŘÍJEN 2020
Blahopřejeme!

V měsíci říjnu se významného životního jubilea dožívají tito naši občané:
Pavel Vrátník
Lubomír Lang
Jaroslava Lávičková
Miroslav Synáč
Jiřina Nygrýnová

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

71 let
71 let
70 let
69 let
64 let

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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