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Vážení spoluobčané,
měsíc listopad byl ve znamení stále se zpřísňujících opatření proti nákaze Covid-19.
Musely být zrušeny všechny kulturní a společenské akce. Postupně se omezovaly služby,
zavíraly se prodejny a restaurace. Koncem měsíce pomalu dochází ke snižování počtu
nakažených a snad brzy dojde i k většímu uvolňování opatření tak, abychom o vánočních
svátcích mohli navštívit své blízké.
Vzhledem k tomu, že situace je stále nejistá, jsme se rozhodli zrušit tradiční prosincové
kulturní akce, a to Zpívání a rozsvěcení vánočního stromečku, Setkání seniorů a tradiční
koncert v kostele. Pokusíme se přichystat malé rozhlasové překvapení. Zrušen je i výroční
30. ročník Silvestrovského běhu, který tradičně měl pořádat TJ Úslavan Ždírec s podporou
obce. V prosinci měly proběhnout i Výroční valné hromady všech našich Sborů
dobrovolných hasičů. Ty zatím neproběhnou a o termínech jejich konání budou členové
jednotlivých sborů včas informováni.
Obecní úřad v listopadu fungoval, na doporučení Vlády ČR, také v nouzovém režimu.
Pracovníci se snažili udržovat minimální kontakt a pokud to bylo možné, tak pracovat z
domova. Přesto se nám v termínu podařilo zaslat vyúčtování všech získaných dotací.
Podali jsme žádost o dotaci na posílení vrtu na Rafandě a hned po novém roce budou
vypsána výběrová řízení na jednotlivé dodavatele na Modernizaci sběrného místa. Přišla
také dobrá zpráva od Mikroregionu Úslava, který byl úspěšný se žádostí o dotaci na
domácí kompostéry. Kompostéry by se kupovaly v příštím roce a více informací se dozvím
na Valné hromadě Mikroregionu Úslava ve čtvrtek 3. prosince v Žákavé. Připravujeme též
podklady pro poslední veřejné zasedání zastupitelů v letošním roce, které se uskuteční za
přísných hygienických opatření v pátek 11. prosince již od 18.00 hodin ve Ždírecké
hospodě. Budeme projednávat mimo jiné výši poplatku za sběr a svoz komunálního
odpadu na příští rok, stanovení ceny vodného a schvalování rozpočtu na rok 2021 a
rozpočtového výhledu na roky 2022 a 2023, poskytnutí dotace Mikroregionu Úslava na
velkokapacitní stan, poskytnutí dotací našim spolkům a další body. Chtěli bychom zde
také seznámit naše občany s přípravou pozemků na novou výstavbu.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem zastupitelům, zaměstnancům obecního
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek 11. prosince 2020
od 18.00 hodin ve Ždírecké hospodě.

úřadu a všem našim občanům za jejich práci v letošním nelehkém roce a popřát jim hodně
štěstí, spokojenosti a hlavně hodně zdraví do dalšího roku. Děkuji i provozovatelům
Ždírecké hospody a paní prodavačce ze ždírecké prodejny za to, že v této nelehké době
zajišťují chod hospody a obchodu a pomáhají tím našim občanům minimalizovat rizika
spojená s nákazou Covid-19. Všem vám přeji klidné prožití vánočních svátků a doufám, že
se ve zdraví budeme setkávat i v příštím roce.
Bc. Lenka Vrátníková, starostka obce
Vážení občané,
tento rok nebyl jednoduchý pro nikoho z nás, avšak věřím, že nám několik
pozitivních věcí přece jen přinesl. Snad nám všem tato situace ukázala, jak křehké naše
zdraví a zdraví našich nejbližších je, že je potřeba ho chránit za každou cenu a být k sobě
ohleduplní. Zjistili jsme, že v těch nejhorších chvílích táhneme za jeden provaz a umíme si
poradit za každé situace. Chtěla bych nám všem touto cestou popřát, abychom si letošní
svátky užili hlavně ve zdraví se všemi, které máme rádi a aby nám nový rok přinesl už jen
vše dobré. Závěrem bych chtěla poděkovat paní starostce Lence Vrátníkové a slečně
Nikole Fialové za výborně odvedenou celoroční mravenčí práci a všem, kteří se podílejí na
chodu naší obce včetně ostatních zastupitelů. Budu se těšit, až se budeme moci opět sejít
na obecních akcích.
Mgr. Petra Řežábková, místostarostka obce

INFORMACE PRO OBČANY:
Výdej známek a poplatky za odpady je možné hradit od 01. 02. 2021 hotově v kanceláři
OÚ. Převodem na účet je možno hradit poplatky již od 01. 01. 2021. Platbu převodem na
účet upřednostňujeme.
Ve dnech od 23. 12. do 31. 12. 2020 bude uzavřen Obecní úřad ve Ždírci z důvodu
čerpání řádné dovolené pracovníky úřadu.
V pátek 8. 1. 2021 od 13.00 do 16. 00 a v sobotu 9. 1. 2021 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.
Pokud nebudete zastiženi, nahlaste stav vodoměru na OÚ.

Objednávka Mikuláše a Čertů
Dne 05.12.2020 se budou po obci pohybovat Mikuláš a
čerti. Návštěvu Mikuláše s jeho družinou si můžete objednat na
tel.: 776 542 588.

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
Učitel Josef Hyan, který ve Žďárské škole učil 11 roků, byl v r.1823 ustanoven
učitelem na obecné škole t.č.dvoutřídní v Blovicích. Tehdejší doby byl za patronátu Jeho
Excelence hraběte Kolovrata Krakovského obyčej takový, že ze Žďáru učitel postoupil za
učitele do Blovic. Za pobytu učitele Hyana ve Žďáru byl zde pomocníkem, podučitelem
p.Václav Straka, který se po svém principálovi stal učitelem na jeho místě ve Žďáru. Tento
učitel Václav Straka účinkoval ve Žďáru po 49 roků. V roce 1854 nastoupil místo
podučitelské p.Václav Boček, svého řemesla tkadlec. Tento výpomocný podučitel učil ve
Žďárské škole po 26 roků, až do r.1880. Řídící učitel Václav Straka odebral se na zasloužený
odpočinek v r.1872 odstěhovav se do Nepomuku, kdež také r.1882 zemřel a tam též
pochován byl. Po řídícím učiteli Václavu Strakovi navržen od místní školní rady žďárské za
řídícího učitele pan Václav Jícha rozený v Chudenicích u Klatov. Slavná c.k.okresní školní
rada v Plzni potvrdila a dosadila jej za řídícího učitele do Žďáru. 17.listopadu 1877
inspicíroval Žďárskou školu c.k. okresní školní inspektor Pavel Jehlička. Vytáhl si všechny
nedbale školu navštěvující dítky a poručil, aby byl dle tohoto výtahu zdělán seznam těchto
dítek a zaslán do Plzně, že budou rodiče potrestáni. Tomuto rozkazu vyhověno a seznam
rodičů nedbale dítky do školy posílajících zaslán slavné c.k.okresní školní radě do Plzně.
Dne 22.února 1878 došel správě školy ve Žďáru přípis od slavného okresního výboru v
Blovicích, aby dítky přidrženy byly k ničení housenek a jiného škodlivého hmyzu.
(Pokračování o historii žďárské školy si můžete přečíst příště)

Rozvoj sociálních služeb na Blovicku
V souvislosti s projektem „Realizace komunitního plánování
sociálních služeb na Blovicku“, bylo možné se formou ankety zapojit do
průzkumu, kterým byl zjišťován názor obyvatel všech obcí na Blovicku na
sociální problematiku v regionu. Anketa byla k vyplnění v tištěné formě i
online do 15.11.2020. Nyní jsou Vaše odpovědi zpracovávány a po vyhodnocení budou
výstupy zveřejněny na webových stránkách města Blovice, Spáleného Poříčí a případně i
Vaší obce.
Děkujeme vám všem, kteří jste se do průzkumu zapojili a anketu „Pomozte zlepšit
sociální služby na Blovicku?“ jste vyplnili a odeslali. Poděkování patří také zástupcům

všech obcí a poskytovatelů sociálních služeb, kteří se na šíření informací o anketě a
sběru odpovědí podíleli.
Současně Vás chceme informovat, že v této době, kdy je vyhlášen nouzový stav a
setkávání osob je omezeno, se vedle vyhodnocování anket věnujeme tvorbě sociodemografické analýzy regionu Blovicka, analýzy poskytovaných sociálních služeb a jejich
zdrojů a analýzy potřeb poskytování sociálních služeb. O termínu společného setkání i
setkání pracovních skupin u kulatých stolů, budete po novém roce informováni
prostřednictvím webových stránek obcí případně i prostřednictvím obecních
zpravodajů. V případě, že si chcete zajistit zasílání informací o projektu na Vaši e-mailovou
adresu, máte dotazy či náměty k projednání nebo se do plánování sociálních služeb chcete
v budoucnu také aktivně zapojit, obraťte se na níže uvedený kontakt.
Za celý tým realizátorů projektu Vám přeji hezké prožití vánočních svátků ve zdraví
a pokoji.
PhDr. Blanka Kohoutová, koordinátorka projektu
telefon: 607 158 192, e-mail: blanka.kohoutova@cpkp.cz
Centrum pro komunitní práci západní Čechy
Americká 29, 301 00 Plzeň

Zprávy Českého rybářského svazu Ždírec
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz, http://www.mocrszdirec.estranky.cz/
V sobotu 14. listopadu se
tradičně konal výlov rybníku Huťský.
Současnou nelehkou situací kolem
nákazy Covid-19 byl samozřejmě
poznamenán i náš výlov. Za
nouzového stavu a respektování
vládních nařízení byla organizace
výlovu pro rybáře velmi náročná.
Prodej občerstvení a pečených ryb na
hrázi, což k našemu výlovu po léta
patří, se samozřejmě nekonal.
Nicméně, výlov se vydařil, slovené ryby byly kvalitní a v očekávaném množství. Děkujeme
všem občanům, kteří si přišli naše ryby zakoupit a dodržovali stanovená hygienická
nařízení. Děkujeme všem našim členům, kteří se výlovu zúčastnili, dále děkujeme
ždíreckým hasičům a rybářům z Tchořovic za vynikající spolupráci. Těšíme se na výlov v
příštím roce který, jak všichni doufáme, bude snad již za normální situace.

V neděli 29.listopadu jsme ještě slovili rybník Babinku a ryby z tohoto výlovu
putovaly do rybníku Huťský.
Všem příznivcům rybaření přejeme krásné prožití vánočních svátků, bohatého
Ježíška a šťastný nový rok 2021 prožitý ve zdraví.
Za MO ČRS Ždírec z.s. - Miroslav Krňoul, jednatel

Zprávy Českého svazu žen
Vážení spoluobčané, vážení přátelé,
končí tento mimořádně neobvyklý rok, který nám přinesl více starostí než radostí.
Přesto bych chtěla jménem všech členek Českého svazu žen ve Ždírci popřát pokud možno
krásné vánoční svátky i celý adventní čas a do příštího roku hodně štěstí, ale především
zdraví Vám všem i Vašim rodinám.
Tento rok vzaly za své veškeré naše plány i předsevzetí, nicméně budeme doufat a
věřit, že ten příští rok už nebude mít tak dramatický průběh a život u nás v našich obcích
se vrátí alespoň z větší části do starých kolejí. Budeme se na to těšit a do té doby ještě
všem přejeme pevné zdraví!
Za ČSŽ - M. Kolevová

Podzimní soutěž pro děti
V listopadu proběhla již druhá soutěž pro naše místní děti, kdy měly vyrobit
podzimní výzdobu. Soutěže se zúčastnilo celkem 10 dětí. Oceněni budou všichni malí
tvořitelé. Moc vám děkujeme za účast a doufáme, že vás výhra potěšila. Všechny výrobky
si můžete prohlédnout na webových stránkách obce.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

LISTOPAD 2020
Blahopřejeme!

V měsíci listopadu se významného životního jubilea dožívají tito naši občané:
Marie Prokešová
Zdenka Voláková
Marta Majerová
Marie Svášková
Blanka Fialová
Marie Hroudová
Jaroslava Ungrová
Vladimír Bartoš
Jitka Zrnová
Marcela Bartošová
Ivana Zochová
Pavel Pondělík

83 let
83 let
78 let
78 let
74 let
71 let
69 let
66 let
63 let
61 let
61 let
60 let
Dne 21. 11. 2020 zemřel
ve věku dožitých 70 let
pan Josef BUŠEK
ze Smederova.
Čest jeho památce!

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce 2021
přejí
starostka obce, zastupitelé obce
a zaměstnanci obecního úřadu
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