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Nabídka služeb.
Zemní práce: v nepřístupném terénu i uvnitř. Odvoz vytěženého materiálu,teréní úpravy. Parkové a
zahradní údržby: výřez křovin a stromů, zástřih keřů-živých plotů, štěpkování větví. Výroba betonu-malty
mobilní míchačkou na místě z vašich zdrojů.
Zimní údržba silnic, cest, areálů a nádvoří pluhováním. Drobné stavby: Kanalizace, odvodnění staveb,
přípojky, oplocení pozemků, betonové ploty, pergoly, skleníky. Bytové doplňky: Žaluzie, rolety, sítě proti
hmyzu, těsnění oken a dveří, sprchové a vanové zástěny, lamelové dveře, shrnovací stěny, vestavené
skříně na míru, markýzy, garážová vrata a mříže, plastová okna.
www.ferdinand.wbs.cz Nepomuk 342 Tel.603309702
DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

4.12. – 14.00 hod – Mikulášská nadílka pro děti
5.12. – 14.00 hod – Setkání seniorů
10.12. – 18.30 hod - SDH Smederov – Výroční valná hromada
11.12. – 19.00 hod - SDH Žďár – Výroční valná hromada
17.12. – 18.00 hod – Rybáři – Výborová schůze
18.12. – 16.00 hod – ČSŽ – Zpívání vánočních kolek u stromečku před Ždíreckou
hospodou
18.12. - 18.00 hod – SDH Ždírec – Výroční valná hromada

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI

Muzeum jižního Plzeňska - Hradiště 1 (tel. 371 522 208)

Nepomuk

Do 31.12. – Zámek a park Hradiště –stavebně-historický
vývoj
16.9. – 31.12. – Vlkov – Babiny, neolitické výšinné sídliště
Muzeum otevřeno : úterý – pátek 9.00 – 15.00 hodin

Nebe - peklo
15.12 – 17.00 – louka u školy – Vánoční přání vypouštění lampionů přání
28.12. - 16.30 – 19.00 – Dětský Silvestr s
s plyšáky – sál U Zeleného stromu

Lidový dům

Music Club Dvorec:

1.12. – 19.00 – Všehnopartička – Karel Šíp a Josef Náhlovský
2.12. – 19.00 – Koncert z vlastních zdrojů
10.12. – 21.00 – Harlej
15.12. – 17.00 – Společné zpívání vánočních koled na náměstí
17.12. – 20.00 – Maturitní ples Gymnázia Blovice
19.12. – 18.00 – Sejf

25.12. - 19.00 – Rockový vánoční mejdan – hrají:
Scelet, Vitacit a Láďa Kříţek, Snail, ABBand, Škwor
26.12. – Mega Popcorn Party
31.12. – Silvestrovská Red Bull Party

Výstavy:

PO, ÚT, ČT, PÁ – 7.00 – 14.00 hodin

4.12. – 17.00 – dvorek a klubovna Pionýrů -

Otevírací doba sběrného dvora:
ST – 7.00 – 17.00 hodin

SO – 8.00 – 12.00 hodin

Důleţitá telefonní čísla:
Policie: 158
Hasiči: 150
Záchranná sluţba: 155

Policie Blovice: 371 522 008
Velitel SDH Miroslav Synáč st.: 728 957 917
Záchranná sluţba Vlčice: 371 523 255, 377 672 111
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Redakční rada : Bc. Bohuslav Vrátník, Václav Řežábek, Bc. Lenka Vrátníková
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Měsíčník pro čtenáře obcí
Ţdírec - Myť, Ţďár, Smederov a Louňová.
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Váţení spoluobčané,
v minulém čísle Našich listů jsme vás podrobně informovali o výsledku komunálních voleb v naší obci. Dne
12.11.2010 od 19.30 hod. se ve Ždírecké hospodě uskutečnilo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Ždírec
za značného zájmu našich spoluobčanů. Hlavním bodem zasedání byla volba starosty, místostarosty,
předsedů a členů jednotlivých výborů. Po zahájení zasedání zastupitelů, které provedl dosavadní starosta
Vlastimil Vrátník, jednotliví zastupitelé složili slib. Dále zastupitelé schválili program ustavujícího zasedání
a byla zahájena volba do funkce starosty obce Ždírec. Na funkci starosty byli navrženi dva kandidáti a to
Vlastimil Vrátník, dosavadní starosta obce a Bc. Bohuslav Vrátník, nově zvolený zastupitel obce. Nejprve
proběhlo hlasování o prvním návrhu na zvolení do funkce starosty obce Vlastimila Vrátníka. Při hlasování
byli čtyři zastupitelé pro návrh na zvolení starosty a pět zastupitelů proti návrhu. Další hlasování bylo o
návrhu na zvolení do funkce starosty obce Bc. Bohuslava Vrátníka, kdy hlasovalo pět zastupitelů pro
zvolení do funkce starosty a čtyři zastupitelé proti jeho zvolení. Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo tvoří
devět zastupitelů a nikdo se při volbě do funkce starosty nezdržel hlasování, byl do funkce starosty obce
Ždírec zvolen Bc. Bohuslav Vrátník.
Dalším bodem zasedání byla volba do funkce místostarosty obce, kdy byl zastupiteli navržen Václav
Řežábek. Při hlasování o zvolení Václava Řežábka do funkce místostarosty bylo šest zastupitelů pro návrh
na zvolení do funkce a tři zastupitelé se zdrželi hlasování, nikdo ze zastupitelů nebyl proti návrhu na zvolení
jmenovaného do funkce místostarosty. Proto byl tímto hlasováním zvolen do funkce místostarosty obce
Ždírec Václav Řežábek.
Po volbě místostarosty bylo dále hlasováno o návrzích do dalších funkci jednotlivých výborů. Do
funkce předsedy kontrolního výboru byl zvolen Luboš Mráz, členy výboru Vlastimil Vrátník a Milan
Mašek. Do funkce předsedy finančního výboru byla zvolena Darina Kaslová, členy výboru Miroslav Synáč
a Jiří Jakoubek. Do funkce předsedy stavebního výboru byl zvolen Jaroslav Nygrýn, členy výboru Ladislav
Vrátník, Václav Fiala, Josef Hrabačka a Jan Havel.
Na závěr předal zastupitel Vlastimil Vrátník nově zvolenému starostovi znak obce a poděkoval
minulým zastupitelům za spolupráci a podporu. Nově zvolenému starostovi a zastupitelům popřál mnoho
zdaru v práci. Starosta Bc. Bohuslav Vrátník poděkoval za projevenou důvěru a ujistil zastupitele a přítomné
občany, že bude svoji funkci vykonávat svědomitě ku prospěchu všech občanů. Současně poděkoval všem
občanům, kteří podpořili při komunálních volbách kandidáty Sdružení nezávislých kandidátů za rozvoj obce
Ždírec a všem, kteří přišli v hojném počtu na ustavující zasedání.
Nově zvolení představitelé obce v současné době pracují na uceleném přehledu všech projektů, které
minulé zastupitelstvo schválilo a připravilo k realizaci. Na všechny projekty určitě nebudeme mít finance,
neboť se jedná řádově o projekty za několik desítek milionů korun. Vybereme projekty, které upřednostníme
a v blízké budoucnosti se je pokusíme zrealizovat. Při výběru vhodných projektů Vás požádáme o radu a
pomoc. O našich záměrech Vás budeme informovat jak na veřejných jednáních zastupitelů obce, tak
v Našich listech. Dejte nám nějaký čas na rozkoukání a věříme, že se nám společnými silami podaří dále
zlepšovat podmínky v naší obci i přes nepříznivou finanční situaci.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce Ždírec

Veřejné jednání zastupitelů obce se bude konat v pátek
3. prosince 2010 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

Váţení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že došlo ke změně zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, je mé zaměstnání u pověřeného obecního úřadu - obce s rozšířenou
působností v Blovicích, pod kterou spadá obec Ždírec, neslučitelné s mandátem člena zastupitelstva
pro obec Ždírec. Přestože v loňském roce byla zrušena místní příslušnost na mnou vykonávaném
úseku živnostenského podnikání, jsem podle § 5 odst. 3 výše uvedeného zákona nucena, na základě
této uvedené skutečnosti, vzdát se mandátu člena zastupitelstva obce Ždírec, který jsem díky Vámi
projevené důvěře získala, a za kterou Vám velmi děkuji.
Hodlám však i nadále setrvat v současném zaměstnání, kde mám 10letou praxi, a proto se nemohu
bohužel podílet přímo na vykonávání samosprávy v naší obci tak, jak tomu bylo v letech 2002 –
2006, kdy nebylo mé zaměstnání pro činnost v zastupitelstvu překážkou. Ačkoliv tedy nebudu
členem zastupitelstva obce, bude mou snahou aktivně spolupracovat s nově zvoleným
zastupitelstvem obce a navrhovat opatření, které hájí zájmy nás všech.
Vaší důvěry si velmi vážím a ještě jednou za ni děkuji.
Věra Růžičková, Žďár

Poděkování
Komunální volby ve dnech 15. a 16.10.2010 uzavřely další kapitolu mého života, stejně jako
některých mích kolegů se kterými jsem dlouhodobě spolupracoval na rozvoji naší obce. Od poloviny
r.1996 jsem se setkával v zastupitelstvu obce jako starosta obce se snahou všestranně rozvíjet tuto
obec. Svědčí o tom nejen investice do staveb, ale též celé plejáda kulturních a sportovních akcí
včetně oslav významných výročí či setkání rodáků. Bylo by zajímavé vytvořit speciální noviny,
které by obsahovaly výtažek za oněch 14 let a nejen těch. Mimo kolegů zastupitelů obce jsem
spolupracoval s celou řadou spoluobčanů jak místních tak přespolních. Pomáhali při likvidaci
odpadů, roznášení obecních novin, při volbách, vítání občánků a jak již bylo uvedeno, hodně času
bylo věnováno společenským akcím a práci pro spolky. Letošní volební programy, ale i média v
řadě obcí a měst vyzvaly voliče ke změně na radnicích. A tato výzva zabrala i u nás. Pokud nebude
za touto výzvou prázdno, bude dobře. Pokud se změna projevila pouze při volbách, bylo by to málo.
Ale jak jsem řekl při ustavujícím jednání 12.11.2010, podpořím svým hlasem, a myslím že i celá
naše kandidátka, vše co naváže na předchozí jednání zastupitelů obce a realizuje se v praxi. Je toho
určitě na 2 volební období. Pokud nové vedení obce nevyužije připravený směr rozvoje obce, má na
to právo, ale muselo by opět hodně investovat do příprav, a to zdržuje a finančně vyčerpává. Přeji
proto novému vedení obce, aby jim vyšli vstříc také lidé a instituce, se kterými bude jednat a také,
aby je nenechali na holičkách spolukandidáti, se kterými vstoupili do těchto voleb, neboť zapojit by
se měli dobročinně i ti, co v zastupitelstvu obce nejsou, a přesto dostali velký počet hlasů, a ten je
pro ně závazkem. Práce pro obec je přes všechny menší či větší problémy krásná práce a málokterá
jiná profese přináší v tomto směru uspokojení z toho, že dělám a hned to vidím před sebou. Mnohde
jinde vaši práci převezme někdo jiný a nemůžete být u výsledku. Děkuji všem voličům, kteří volili
kandidátku za spokojeného občana za to, že chtěli prodloužit práci bývalého vedení obce a i když
jim to těsně nevyšlo (1116 hlasů proti 1168 hlasům), mají možnost přijít na veřejné jednání a dále
takto prosazovat své názory. Nakonec jsme se shodli se současným vedením obce, že veřejná
jednání by si zasloužila větší účast voličů, a to hlavně při jednáních ve Ždírci. Na závěr tohoto
příspěvku trochu statistiky. Příjmení Vrátník se objevuje ve funkci starosty obce již po 31 let.
V létech 1938 - 1945 Bohumil Vrátník, 1986 - 1996 Ladislav Vrátník oba z Myti. 1996 - 2010
Vlastimil Vrátník a nyní tuto dynastii prodlužuje Bc. Bohuslav Vrátník oba ze Ždírce.
Vlastimil Vrátník

Kaplička ve Smederově je znovu vysvěcena
V neděli 28.11.2010 v 15 hod. se znovu
vysvětila nově opravená kaplička Panny
Marie Klatovské ve Smederově. Slavnosti se
účastnilo na 60 domácích i přespolních
křesťanů. Po projevech bývalého i
současného pana starosty, vysvětil kapličku
pan farář Piotr Marek z Blovické farnosti a
úplný závěr se odehrál v nedalekém klubu
hasičů při posezení u svařáku a dortu k 50
letům našeho spoluobčana pana Pavla
Pondělíka ze Smederova. Poděkování patří
také panu Navrátilovi z Blovic, který stejně jako před 2 lety u kapličky nad Žďárem zajistil hudební
doprovod. Obdiv také patří nejstaršímu občanovi obce, panu Janu Zochovi ze Žďáru, který se
osobně dostavil i ve svých 94 letech. Slavnost se povedla, a teď už jen zbývá, aby nám byla
proplacena dotace na opravu této kapličky.
Vlastimil Vrátník

Zprávv SDH Smederov
Opět se nám přiblížil konec roku, kdy nastává období bilancování, co se v tom letošním roce stihlo
udělat, a co se zas odložilo na příští rok. Letošní rok pro členy SDH Smederov, a zároveň i členy
klubu při SDH Smederov, byl dosti nabytý. Odpracovalo se mnoho brigádnických hodin, a to jak na
údržbě místní hasičárny a jejího okolí, tak i na úpravě pozemku bývalého statku ve Smederově. V
letošním roce se opět pořádaly již pravidelné akce pod záštitou SDH Smederov a členů klubu jako
např. oslava MDŽ, velikonoční posezení, posvícenská zábava, dvě akce pro děti a další. Velký
úspěch zaznamenalo výjezdní zasedání do rekreačního střediska Policie ČR v obci Hracholusky,
které se pro velký zájem konalo dvakrát, a to na jaře a na podzim. Tímto bych chtěl poděkovat všem,
kteří se na přípravě a pořádání akcí podíleli, kdy bez jejich zapálení pro věc by nebylo možno akce
uskutečnit. Dále bych chtěl poděkovat všem sponzorů, kteří se na akcích podíleli svými
sponzorskými dary, a to jak věcnými tak i finančními.
Přestože do konce roku zbývá jeden měsíc, tak i tento je pro členu SDH a klubu při SDH Smederov
nabytý. Čeká nás 10.12.2010 výroční schůze SDH, kdy po jejím skončení se uskuteční posezení se
členy klubu. Poslední den v roce se opět uskuteční silvestrovské posezení v naší klubovně. Na závěr
přeji vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti v Novém roce všem našim spoluobčanům.
Za SDH Smederov a členy klubu při SDH Synáč Radek

TJ ÚSLAVAN ŢDÍREC
TJ Úslavan Ždírec oznamuje, že po dlouhé nemoci zemřel náš dlouholetý člen pan Josef Chmelík ve věku
nedožitých 64 let. Pan Josef Chmelík byl 10 let předsedou naší TJ, dalších 17 let byl místopředsedou. Při
tom byl trenérem dorostenců a mužů. Až do jejího zrušení byl členem Okresní soutěžní komise SNH Plzeňjih a členem komise rozhodčích Západočeské oblastní soutěžní komise Svazu národní házené.
Čest jeho památce.

TJ Úslavan Ždírec Vás zve na jubilejní 20.ročník Silvestrovského běhu, který se
koná dne 31.12.2010. Rádi přivítáme každého závodníka a opět máme připravené bohaté ceny pro
vítěze. Start je v 10.00 hodin od Ždírecké hospody, prezentace závodníků je od 8.30 hodin.
Srdečně zvou pořadatelé.

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD

První listopadovou sobotu uspořádal ČSŽ ve
Ždírci další z úspěšných akcí, ze kterých se již
pomalu ale jistě stává tradice, a to lampiónový
průvod pro děti i dospělé. Jediným stínem na celé
akci bylo nepříznivé počasí, kdy nás po celou
cestu provázely dešťové kapky - chvilku slabší,
chvilku silnější intenzity. Bohužel měly za
následek
postupnou likvidaci papírových
lampiónů, které však přesto většinou vydržely až
do cíle cesty. Avšak i přes tento handicap se toho
letošního průvodu zúčastnilo neuvěřitelných 160170 účastníků všech věkových kategorií, od
kojenců v kočárcích až po seniory. Na děti opět
čekali nejrůznější pohádkové bytosti - lesní víly, bludičky, vodník s housličkami i lesní upír-smrtihlav, ale
všechna setkání dobře dopadla. Poslední zastavení se konalo v Myti, kde bylo připraveno teplé
občerstvení pro všechny, za což děkujeme
rodině Maškových. Další poděkování
posíláme panu Ladislavu Vrátníkovi ml., který
se postaral o start velkých papírových
létajících lampiónů, kterým ani déšť nevadil,
aby létaly jako na závodech. Závěr průvodu
byl jako už tradičně před Ždíreckou
hospodou a krásnou tečkou za celou akcí byl
ohňostroj, který se líbil všem bez rozdílu. Za
jeho uspořádání a bezchybné provedení
děkujeme panu Jaroslavu Nygrýnovi ml.
Věříme, že i přes nevlídné počasí se akce
líbila všem zúčastněným, a budeme se těšit na
další lampiónový průvod příští rok.
Děkujeme všem za účast.
Za ČSŽ - Marie Kolevová

Další zprávy ČSŢ
Dne 20. listopadu 2010 proběhla výroční členská
schůze svazu za hojné účastni členek. Této schůze
se zúčastnil i starosta obce p. Bohuslav Vrátník.
Předsedkyně paní Anča Vítková přednesla zprávu
o činnosti od počátku roku vč. výhledu do konce
roku. Byla přednesena i zpráva o stavu a pohybu
finančních prostředků.
Na závěr schůze bylo podáváno malé občerstvení
a pak už následovala kulturní a zábavná část, kdy
byla uspořádána bohatá tombola a ještě bohatší
ukázka ručních prací spojená s prodejem
nejrůznějších výrobků za symbolické ceny.
Na měsíc prosinec přichystal ještě ČSŽ ve Ždírci několik dalších akcí, o kterých Vás chceme v
krátkosti informovat:

- 4. prosinec (sobota) - pořádají ženy tradiční Mikulášskou
nadílku pro děti, a to od 14.oo hod. ve Ždírecké hospodě
- 5. prosinec (neděle) - bude Obecní úřad pořádat "Setkání
seniorů", na kterém bude mít ČSŽ malé kulturní vystoupení
- 18.prosinec (sobota) - od 16.oo hod. zveme všechny
občany před Ždíreckou hospodu ke stromečku, abychom
zpěvem vánočních koled navodily předvánoční atmosféru.
Na této akci se spoluúčastní i starosta obce spolu s Obecním
úřadem, aby se postarali o teplé občerstvení. Zároveň zde
ženy předvedou a nabídnou ke koupi nejrůznější výrobky a
drobnosti s vánoční tematikou ze své dílny dovedných rukou.
Na všechny tyto akce Vás všechny srdečně zveme a těšíme se na setkání s Vámi.
Za ČSŽ - Marie Kolevová

Český rybářský svaz
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz
Rybáři informují.
Tak jak bylo naplánováno, tak bylo uděláno, dalo by se jednoduše říci,
ale někdy je to jinak. Výlov rybníka Huťský, který máme v pronájmu
od roku 1992, byl naplánován na 13.11.2010, pokaždé po celou tuto
dobu co zde hospodaříme vše probíhalo dle naplánovaného scénáře a
tak jsme předpokládali, že tomu bude i letos. Avšak voda nevytekla tak
jak měla a tak byl výlov odložen. Na výpustní rouře došlo k poruše a
částečnému zavalení. Obětavou prací našich členů se podařilo již
v sobotu zával odstranit a výlov mohl být proveden druhý den v neděli
14.11.2010. Největší zásluhu a poděkování za tak obětavou a urychlenou práci patří hlavně Jiřímu
Tolarovi, Miroslavu Dolákovi ml. a Pavlovi Ungrovi. Hlavní oprava odtokové roury a šachty bude
po domluvě s majiteli provedena v jarních
měsících.
K samotnému výlovu se je potřeba vrátit ještě
k sobotě ráno, kdy se na hrázi sešlo mnoho lidí,
aby si zakoupilo kapra. Ke cti našich dlouholetých
partnerů, Tchořovických rybářů, je potřeba říci, že
ochotně a obratem kapry dovezli, a mnozí
kupující ani nepoznali, že se dnes rybník neloví.
Tchořovickým rybářům za jejich celkovou
spolupráci děkujeme. V neděli byl rybník již bez
problémů sloven.
V sobotu 20.11.2010 sem byla nasazena kapří
násada v ten den slovených rybníků Nový a
Brigádník. Hospodářská sezona tak byla zakončena a nezbývá poděkovat všem, kteří se zasloužili o
dobrý výsledek.
Dále výbor MO informuje, že odměny za odpracované brigády budou členům propláceny dne
17.12.2010 od 17.00 hod. ve Ždírecké hospodě, taktéž zde členům budou do čl. legitimací
vylepovány identifikační čárové kódy informačního systému LIPAN, ve kterém již budou od nového
roku vydávány i povolenky. Termín výdeje povolenek bude během prosince oznámen ve vývěsních
skříňkách a ve ždíreckých novinách.
Miroslav Krňoul, jednatel MO ČRS Ždírec

