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Vážení spoluobčané,
zima ještě v listopadu nepřevzala svoji vládu. Do poloviny měsíce nic nenasvědčovalo příchodu
zimy, tak jsme si při práci na zahrádkách užívali příjemného počasí. Poslední dny trochu
přituhlo a tak se pomalu musíme smířit s tím, že už to lepší nebude. Hlavní událostí uplynulého
měsíce bylo ustavující zasedání zastupitelů obce, které se konalo 7. listopadu ve Ždírecké
hospodě. Na zasedání byli přítomni jak všichni zastupitelé, tak přišli i naši občané, kteří chtěli
být přítomni při volbě a rozdělení jednotlivých funkcí v obci. S výsledkem voleb do
zastupitelstva obce jsme Vás seznámili v minulém čísle našich novin. Na ustavujícím zasedání
zastupitelé svým hlasováním rozhodli o tom, že se starostou obce stal pan Bohuslav Vrátník,
místostarostou obce byl zvolen pan Václav Řežábek. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen
pan Dušan Lávička a jeho členy byli zvoleni pan Dalibor Kuba a pan Ing. Ladislav Vrátník ml.
Předsedou finančního výboru byl zvolen pan Milan Mašek a jeho členy byli zvoleni paní Blanka
Fialová, paní Mgr. Petra Řežábková, pan Radek Synáč a pan Vlastimil Vrátník. Předsedou
stavebního výboru byl zvolen pan Jan Havel a jeho členy byli zvoleni pan Václav Fiala, pan Josef
Hrabačka, pan Jaroslav Nygrýn a pan Ladislav Vrátník. Záměrně jsem nepsal k jednotlivým
zvoleným kandidátům, za jakou volební stranu kandidovali do komunálních voleb, to si každý
mohl zjistit před volbami a v minulém vydání našich novin. Pevně doufám, že po ustavujícím
zasedání a rozdělení jednotlivých funkcí bude zastupitelstvo v následujícím období pracovat
bez ohledu na to, za jakou kandidátku kdo do voleb šel. Někteří členové stavebního výboru ani
ve volbách nekandidovali, ale chceme využít jejich znalostí z prostředí naší obce, které
načerpali v minulých letech. Myslím si, že nám dali naši voliči dostatečně najevo, kdy většina
voličů nevolila celé volební strany, ale dávala hlasy jednotlivým kandidátům, že nemají zájem
na nějakém politikaření, ale že od nás očekávají práci ku prospěchu všech. Na nás nyní je,
abychom respektovali vůli většiny a snažili se všem dokázat, že jejich volba byla správná.
Hlavním cílem práce všech zastupitelů by měla být činnost, která směřuje k řádnému
hospodaření se svěřenými prostředky obce, práce na opravě a údržbě obecního majetku a ve
V týdnu od 22.12.2014 do 31.12.2014 bude uzavřen Obecní úřad ve Ždírci z důvodu čerpání
řádné dovolené pracovníky úřadu. Děkujeme za pochopení.
V pátek 9.1.2015 a v sobotu 10.1.2015 budou provedeny pracovníky Obecního úřadu Ždírec
odečty vodoměrů ve vašich domácnostech.
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
12. prosince 2014 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

spolupráci se společenskými organizacemi pořádání kulturních, společenských a sportovních
akcí pro naše občany. Další činnost by měla směřovat k rozvoji obce a uspokojení potřeb
občanů, jak si to naši voliči přejí.
Příští veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek 12. prosince 2014 od
19,30 hod. ve Ždírecké hospodě. Vzhledem k tomu, že se zastupitelé sešli jen jednou na
ustavujícím zasedání, nebyl zatím čas na stanovení priorit na následující volební období. Nyní
se musíme všichni zamyslet nad tím, co budeme chtít v naší obci udělat a stanovit si časový
harmonogram jednotlivých projektů. K tomu by také mělo sloužit veřejné zasedání zastupitelů,
kdy by si měli občané říci, co chtějí v obci vybudovat. Na zastupitelích je pak projekt
zrealizovat, nebo rozhodnout, že jsou důležitější věci, které je potřeba udělat. Prosincové
veřejné zasedání zastupitelů je také velmi důležité pro příští období, protože zastupitelé
budou projednávat a schvalovat rozpočet obce na příští rok. Na sestavování rozpočtu se již
podílel nově zvolený finanční výbor, který bude návrh rozpočtu zastupitelům předkládat.
Z toho je zřejmé, že máme určitou představu o důležitých projektech, které bychom chtěli
v následujícím období udělat. Ale to se může změnit, tak je potřeba o tom diskutovat a
připravit dlouhodobý plán projektů naší obce.
Prosinec je vždy plný různých akcí, které jsou připravované našimi společenskými
organizacemi většinou ve spolupráci s obecním řadem. Nebude tomu jinak ani v letošním roce.
V sobotu 6. prosince 2014 od 14 hodin se bude konat ve Ždírecké hospodě Mikulášská nadílka,
kterou pro děti připravuje ČSŽ Ždírec a dětem zahraje Duo Ondruškovi. Na neděli 7. prosince
2014 od 16 hodin jsme pro Vás připravili ve spolupráci s ČSŽ a SDH Ždírec před Ždíreckou
hospodou zpívání koled u Vánočního stromečku, při kterém nebude chybět předvánoční
jarmark, opékaná klobása a rozdávat se bude velmi oblíbený „starostův svařáček“. Zpívání
koled u stromečku zajistí dětský sbor pod vedením manželů Ondruškových, se kterými si jistě
rádi některé písně zazpíváme. Přijďte před Ždíreckou hospodu a využijte tento předvánoční
čas na setkání s přáteli. Příležitost na setkání budou mít také naši senioři. Ty pozveme na
setkání seniorů, které se bude konat ve Ždírecké hospodě v neděli 14. prosince od 14 hodin.
Velkou radost mám z toho, že se nám podařilo dodržet slovo a připravujeme Malý vánoční
koncert s velkým překvapením, který se bude konat ve žďárském kostele sv. Václava ve čtvrtek
25. prosince od 15 hodin. V kostele nám zazpívá pan Jan Burian ze Srb a zahrají manželé
Ondruškovi. Mimo to ještě připravujeme jedno překvapení v podobě vystoupení zpěvačky,
která vystupuje v Národním divadle v Praze. Všichni jste srdečně zváni. Poslední velkou akcí
v naší obci bude již tradiční Silvestrovský běh, který odstartuje 31. prosince v 10 hodin od
Ždírecké hospody. Pořadatelé v letošním roce připraví pro diváky občerstvení před hospodou,
tak bude o důvod více se běhu zúčastnit.
Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu že se blíží konec roku a listopadové vydání Našich
listů je poslední v tomto roce, chtěl bych Vám za sebe, za zaměstnance obecního úřadu a za
zastupitele obce popřát klidné prožití Vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
do nového roku.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce

Komunální volby 2014
Volební strana Sdružení nezávislých kandidátů za spokojeného občana děkuje tímto
voličům , kteří nám dali hlasy v říjnových volbách . Naše strana získala 4 mandáty ,
tudíž má v novém 9 členném zastupitelstvu obce jako zástupce p. Vlastimila Vrátníka
, p. Radka Synáče , p. Dalibora Kubu a p. Dušana Lávičku .
Výsledek voleb nám potvrdil oprávněnost návrhu p. Dalibora Kuby na funkci
místostarosty obce .
Zastupitelé za volební stranu Sdružení nezávislých kandidátů za rozvoj obce jej však
neschválili a naopak byli pro p. Václava Řežábka , kterého zvolili místostarostou obce 5
hlasy . Na starostu obce jsme navrhli p. Milana Maška s nejvyšším počtem hlasů od
všech voličů . Naši nabídku nepřijal , proto byl starostou obce zvolen zastupiteli za
Sdružení nezávislých kandidátů za rozvoj obce 5 hlasy Bc. Bohuslav Vrátník . Dále byly
přijaty naše návrhy na členy Finančního výboru - p. Vlastimil Vrátník a p. Radek Synáč a
do Kontrolního a revizního výboru p. Dušan Lávička jako předseda a p. Dalibor Kuba
jako člen . Byl také přijat náš návrh na člena stavební komise p. Jaroslav Nygrýn , ale
nebyl přijat náš návrh na dalšího člena stávební komise , kterým se měl stát p. Miroslav
Synáč . Místo p. Synáče byl zvolen p. Ladislav Vrátník st. Z 5 členné stavební komise
máme touto volbou jednoho člena .
Náš program budeme prosazovat v počtu 4 ku 5 zastupitelům . Jaká bude skutečnost
uvidíte na vlastní oči
při Veřejném jednání , nebo si přečtete v Našich Listech .
za Sdružení nezávislých kandidátů za spokojeného občana
Vlastimil Vrátník
Zprávy Českého svazu žen
Bohužel se nám nepodařila uskutečnit
pravidelná podzimní akce pro děti, kterou je
oblíbená Drakiáda. Naštěstí se záhy nato
konala jiná velká akce - Lampiónový průvod který proběhl první listopadovou sobotu.
Počasí už od rána slibovalo krásný den a ten
skutečně vyšel na výbornou. Krátce po 17.
hodině tedy vyšel ze stanoviště před Ždíreckou
hospodou téměř nekonečný průvod dětí s
lampióny všech druhů i barev, jejich rodičů i
prarodičů a také samozřejmě členek a členů
pořadatelských organizací - Českého svazu žen a Obecního úřadu Ždírec. Program letošního
průvodu doznal jistých změn, na stanovištích byly pohádkové bytosti nahrazeny krásně
vyřezanými a nasvícenými dýněmi, kde na děti čekaly všelijaké malé úkoly a samozřejmě také
drobné dárečky. Letos byla nově nasvícena i nová cesta nad dětským hřištěm, ale opět i cesta
kolem fořtovny až ke křižovatce s hlavní silnicí.

Závěr průvodu byl jako pokaždé v Myti, tam také čekalo velké finální občerstvení pro všechny
děti a nejen pro ně. Za veškerou práci spojenou s přípravou trasy a bohatým občerstvením
děkujeme zejména rodině Maškových, dále pak našim členkám - pí A. Vítkové, Zd. Vrátníkové,
Bl. Fialové a dalším, jakož i dobrovolnicím - pí Monice Skálové a sl. Zdeně Vrátníkové.
Poděkování patří i p. J. Nygrýnovi za
bezchybnou přípravu krásného ohňostroje,
který celou akci slavnostně zakončil.
S počtem cca 250 účastníků (z toho téměř
stovky dětí!!!) se letošní průvod zařadil
mezi ty s nejvyšší účastí a vyrovnal tím i
loňský rekord.
Další akcí, kterou jsme uskutečnily první
listopadový týden, byla každoroční úprava
zeleně na prostranství před Ždíreckou
hospodou. Keříky i stromky se za celý rok
opět rozrostly do nepřehlédnutelného
"pralesa", takže nůžky a pilky měly žně. Brigády se zúčastnilo 8 členek našeho svazu, kterým
vydatně pomohli i zaměstnanci OÚ - Pavel Vrátník a Jakub Fiala. Tentokrát se vyřezané větve
ani nevešly na jednu fůru a bylo nutno odvézt náklad nadvakrát.
Děkujeme všem za dobrou práci a nezištnou pomoc.
V nejbližších dnech proběhnou další dvě tradiční předvánoční akce, a sice v sobotu 6. prosince
2014 bude ve Ždírecké hospodě Mikulášská nadílka, která začíná ve 14:00 hodin. O zábavu se
postará Duo Ondruškovi, ale také Mikulášova družina s nadílkou. Srdečně zveme všechny děti i
jejich rodiče.
Tou druhou akcí bude rozsvěcení vánočního stromečku spojené se zpíváním koled a dalším
programem, které se uskuteční v neděli 7. prosince 2014 od 16:00 hodin před Ždíreckou
hospodou. Nebude chybět "starostův svařáček" a ženy se postarají o občerstvení v podobě
grilovaných klobás a také o dobrý čaj pro děti. Stejně jako každý rok proběhne i letos nabídka a
prodej drobných výrobků s vánoční tématikou z kroužku dovedných rukou. Bude i další
překvapení, ale o tom se teď nebudeme více rozšiřovat. Kdo přijde - uvidí sám!
Budeme se těšit na hojnou účast všech našich spoluobčanů.
Protože se jedná o poslední předvánoční vydání Našich listů, dovolujeme si touto cestou
popřát všem našim spoluobčanům krásné a bohaté vánoční svátky, hodně radosti a štěstí a do
nového roku hlavně pevně zdraví.
Členkám ČSŽ náleží poděkování za celoroční aktivní přístup ke všem úkolům, dále také
starostovi obce, všem zastupitelům a všem složkám v naší obci za výbornou spolupráci.
Děkujeme.
Za ČSŽ - M. Kolevová
Objednávka Mikuláše a čertů

Návštěvu Mikuláše s jeho družinou si můžete objednat na telefonním
čísle 774 704 555.

Rybáři informují.
Čas podzimních výlovů je za námi. Vše dopadlo přesně tak, jak bylo
naplánováno. 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. Také nás na Huťáku čekalo jedno nemilé
překvapení, a to, že zmizel jeho dlouholetý strážce
Sumec albín. O jeho osudu se můžeme jen dohadovat.
Dále byly sloveny rybníky Nový a Brigádník pod
Smederovem. Také zde jsme byli velmi spokojeni.
Veškerá slovená násada putovala do rybníku Huťský.
Poslední listopadovou neděli proběhla poslední
letošní brigáda u naší Rybárny. Vše bylo řádně
zazimováno a Zima může začít.
Všem členům a příznivcům rybaření přejeme krásné
prožití vánočních svátků, bohatého Ježíška a šťastný
Nový rok 2015.
Informace pro členy MO:
Výdej povolenek proběhne 3.1.2015 od 14,00 hodin ve Ždírecké hospodě.
Rovněž bude provedeno proplacení brigádnických hodin.
Za MO ČRS Ždírec, jednatel M.Krňoul.

Silvestrovský běh 2014
V závěru prosince nás opět čeká vrchol sezóny, kterým je už 24 let Silvestrovský běh. 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

Upozornění pro klienty České spořitelny
Vážení klienti, dovolujeme si Vás upozornit, že pobočka České spořitelny, a.s. v Blovicích bude
z důvodu modernizace od 22. prosince 2014 do 6. února 2015 uzavřena. Bankomat zůstává
v provozu. Od ledna Vás rádi obsloužíme v náhradních prostorách v budově Městského úřadu,
Masarykovo náměstí 143. Zde poskytujeme pouze bezhotovostní služby.
Otevírací doba:
pondělí
8.30 – 12.30
13.30 – 17.00 hod.
středa
8.30 – 12.30
13.30 – 17.00 hod.
Děkujeme za pochopení.
Česká spořitelna
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny –
část obce Ždírec od Blovic k mostu ČD vše včetně OU, část za mostem ČD, čp. 5, 6 a 28, v úterý
dne 9.12.2014 od 7.30 hodin do 15.30 hodin.
Děkujeme za pochopení. ČEZ Distribuce

JÍZDNÍ ŘÁD ČD PLATNÝ OD 14.12.2014 – 12.2015
P - Plzeň - odjezd , Ž - Ždírec - příjezd

P

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

Ž

547 743 843 1043 1143 1243 1343 1443 1543 1643 1743 1843 1943 2043 2143 2327




- jede pouze v pracovní dny.











25 – jede v sobotu, neděli a státem uznané svátky

Ž - Ždírec - odjezd, P - Plzeň - příjezd

Ž

420 520 547 615 645 715 815 915 1115 1215 1315 1415 1515 1615 1715 1915 2101

P

455 555 628 653 720 753 853 953 1153 1253 1353 1453 1553 1653 1753 1953 2133






- jede pouze v pracovní dny.















Pozvánka do Louňové
Zpívání koled u vánočního stromku se v Louňové uskuteční v sobotu dne 13.12.2014 od 16.00
hodin u kapličky.
Silvestrovská zábava proběhne v Louňové 31.12.2014. K tanci a poslechu hraje MHS Plzeň
Country Music, začátek ve 20.00 hodin, vstupné 100,- Kč.
Střípky z naší historie
Zaniklé vesnice - Chýlava - zmiňovaná v 16. stol. jako „pustá ves, lesem zarostlá“
Tato ves je zmiňována až po polovině 16. století při dělení zelenohorského panství, kdy byla
celá lesem zarostlá. Zelenohorský urbář z roku 1681 říká : „vprostřed lesa Chejlavy u cesty,
kudy se jde od Blovic ke klášteru a zase křížem z Měcholup do Žďáru bejvala za stara ves
jménem Chejlava, ale nyní znamení žádného nepozůstává, vše jest velikým stromovým
porostlé“. Protneme-li zmíněná místa přímkami vyhází nám poloha vsi na východní svah
Bukové hory (651m.n.m.), někam do prameniště Chejlavského potoka tekoucího do Úslavy.
Cesty však nevedly přímo, a tak může polohu vsi signalizovat i nález hliněné nádobky zdobené
vlnovým ornamentem, která obsahovala na 300 mincí z let 1413─1458, a byla nalezena při
dobývání pařezů po vývratech v roce 1920 v polesí Chýlava nad Měcholupy. Nedaleko nálezu
mincí byly objeveny zbytky zdiva, ale dnes není možné zjistit, kde přesně to bylo. Různé
dohady badatelů o poloze zaniklé vsi nejsou podepřeny seriózními doklady. Avšak už v roce
1560 se praví, že pustá ves Chýlava byla v lese mezujícím s hradišťským pánem. Hranici mezi
zelenohorským a hradišťským panstvím je možné ještě v polesí vystopovat podle starých
kamenných mezníků. Na počátku minulého století byly prokopány v polesí Chýlava, někde nad
Ždírcem v lese náležejícím ke Hradišti, u ohrady obory „slovanské mohyly“. Jednu už před tím
dal prokopat majitel Zelené Hory. Z toho vyplývá, že prokopané pahrbky ležely po obou
stranách hranice panství. Popis nálezové situace ani nalezené keramické střepy však
neodpovídají slovanským mohylám, které se jako způsob pohřbívání přestaly v Čechách užívat
v 9.─10. století. Keramika pochází z 12. či spíše ze 13. století. Místo výzkumu na hranicích
katastrů Ždírec a Měcholupy, v poloze „pod Hřebenem“, lokalizoval na přelomu tisíciletí
student archeologie Jan Pícka a zjistil zde ještě dva neporušené mohylovité útvary o
rozměrech asi 7x8m a výšce 80cm. V narušeních původního krytu získal velký soubor zlomkové
keramiky, datovatelný do 11.-13. století. Je evidentní, že nejde o vrcholně středověkou ves
Chýlavu, připomínanou písemnými prameny (chybí keramika 14. a 15. století), ale o její
stejnojmennou (?) předchůdkyni, po jejímž zániku nebo opuštění vzniklo nové osídlení na
jiném, zatím neznámém místě. Může však jít také o sídliště, které nemělo se vsí Chýlavou nic
společného. Proto lze říci, že poloha vsi Chýlavy nebyla dosud přesně určena. Je možné, že šlo
o ves bez návsi či půdorysu, jejíž osou byla cesta nebo potok, a že byla tvořena rozptýlenými
usedlostmi, značně od sebe vzdálenými, jak to bylo obvyklé v podhorských horských vesnicích.
(Zdroj: Zaniklé vesnice jižního Plzeňska, Petr Rožmberský)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
87 let
77 let
77 let
72 let
72 let
68 let
65 let
63 let
60 let

LISTOPAD 2014
Miroslava
Marie
Zdenka
Marta
Marie
Blanka
Marie
Jaroslava
Vladimír

Dne 20. 10. 2014 zemřela
ve věku 57 let
paní Jana ŽIVNÁ
ze Smederova.
Čest její památce!

SYNÁČOVÁ
PROKEŠOVÁ
VOLÁKOVÁ
MAJEROVÁ
SVÁŠKOVÁ
FIALOVÁ
HROUDOVÁ
UNGROVÁ
BARTOŠ

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

Dne 20. 11. 2014 zemřela
ve věku 71 let
paní Kamila SOJKOVÁ
ze Ždírce 47.
Čest její památce!

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

Kostel sv. Václava Žďár

6.12. – 14.00 – Mikulášská nadílka
7.12. – 16.00 – Zpívání koled u vánočního stromečku
14.12. – 14.00 – Setkání seniorů
19.12. – 19.00 – Rybáři – výborová schůze
20.12. – 19.00 – SDH Ždírec – Výroční valná hromada
31.12. – 10.00 – Silvestrovský běh – TJ Úslavan Ždírec
25.12. – 15.00 – Malý vánoční koncert

Klubovna SDH Žďár

27.12. – 19.00 – SDH Žďár – Výroční valná hromada

Klub hasičů SDH Smederov

13.12. – 18.00 – SDH Smederov – Výroční valná hromada

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Hradiště 1
(tel. 371 522 208)
Výstavy: Muzeum otevřeno: úterý-sobota 9-15 hod.
do 31. 12. – Jak si kdo ustele, Velké prádlo našich
babiček, Staré časy malých dětí
17.11.-6.4. – Připijme si vesele aneb K počátkům
slavností
27.11-16.1. – Štědrej večer nastal, koledy přichystal
13.12. – 9.00-16.00 – Adventní trh
Lidový dům
6.12. – 18.00 – Závěrečný ples – hraje Eges
12.12. – 20.00 – Maturitní ples Gymnázia Blovice
14.12. – 14.30 – Františkové čarování s Majdou
17.12. – 17.00 – Společné zpívání koled – náměstí
26.12. – 20.00 – Vánoční taneční zábava – hraje
Eges
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Spálené Poříčí
6.12. – 13.00-17.00 – Malé Mikulášské trhy
6.12. – 16.30 – Rozsvícení vánočního stromu –
náměstí
13.12. – 20.00 – KOHN – Music Sklep
17.12. – 18.00 – Zpívání koled s Českým
rozhlasem – náměstí
20.12. – 20.00 – Arakain, Dymytry – Sokolovna
21.12. – 13.30 – Živý betlém – náměstí
21.12. – 15.00 – Vánoční koncert – kostel
26.12. – Vánoční turnaj ve stolním tenise –
Sokolovna
31.12. – Silvestrovský běh
Nepomuk
6.12. – 14.00 – Dětská Mikulášská show
s nadílkou – Sokolovna
13.12. – Předvánoční setkání seniorů

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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