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Vážení spoluobčané,
skončil nám rok 2014. Začátek posledního měsíce roku nepřipomínal příchod zimy, ale na
konci měsíce se zima již o svoji vládu přihlásila. Tak si nyní můžeme užívat zimních radovánek a
doufejme, že to nějaký čas vydrží. Konec roku v naší obci byl již tradičně ve znamení mnoha
kulturních a společenských akcí. Nejprve to byla Mikulášská nadílka, kterou pro naše nejmenší
připravily ženy z Českého svazu žen ve Ždírci.
Nadílka se uskutečnila v sobotu 6. prosince ve
Ždírecké hospodě. Druhý den, tedy v neděli 7.
prosince, se před Ždíreckou hospodou konalo
„Zpívání koled u vánočního stromečku“, kde se
mimo dobré nálady rozdával i „starostův
svařáček“. Ženy z Českého svazu žen ve Ždírci
prodávaly opékané klobásky a výrobky
kroužku dovedných rukou. Program u
vánočního stromečku svým vystoupení
zpestřily děti z dětského pěveckého souboru z Kasejovic pod vedením manželů Ondrůškových.
Děti předvedly pásmo vánočních písní a koled. Vystoupení se všem přítomným velmi líbilo a
přispělo tak k navození vánoční atmosféry v uspěchaném předvánočním čase. Další neděli 14.
prosince uspořádal obecní úřad ve Ždírecké hospodě již tradiční „Setkání seniorů“. Seniorům
pro dobrou náladu zahrála hudební skupina DUO
Ondruškovi. Na první svátek vánoční 25. prosince se v
kostele sv. Václava ve Žďáře uskutečnil „Malý vánoční
koncert“. Návštěva na prvním vánočním koncertu v r.
2013 byla dobrá, ale návštěva tohoto koncertu nás
všechny mile překvapila. Kostel byl zcela zaplněn, a
kdo přišel, určitě nelitoval. Byla to nádherná vánoční
akce, na které zazpívala sl. Eliška Mourečková (na foto
2. zprava) s hudebním doprovodem sl. Kristýny
Němcové (na foto 3. zprava), která zahrála na varhany, obě ze Dvorce. Dále na varhany zahrála
paní Dana Ondrušková (na foto 1. zprava), na flétnu pan Oldřich Ondrušek (na foto 5. zprava) a
zazpíval pan Jan Burian (na foto 4. zprava) ze Srb. V rámci koncertu jsme také uspořádali
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
13. února 2015 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

malou výstavu Betlémů a vánočního stromečku vytvořeného ze šišek (viz foto), který nám
věnovala paní Drahomíra Lindová z Myti. Vystavené
Betlémy nám zapůjčila paní Anna Vítková ze Ždírce,
paní Jitka Hoffmannová ze Žďáru a vyřezávaný
Betlém byl zapůjčený ze smederovské kapličky od
autora pana Jaroslava Koděry z Mikulášovic. Na
závěr koncertu všichni přítomní ocenili účinkující
bouřlivým potleskem. Na samotné přípravě
koncertu mají největší podíl mimo manželů
Ondrůškových a ostatních účinkujících i ženy z ČSŽ,
zastupitelé obce, místostarosta obce pan Václav Řežábek a pan Jiří Kajer z Louňové. Děkujeme
za krásný zážitek. Také na Smederově se konalo v předvánočním čase několik akcí, které
pořádali hasiči SDH Smederov ve spolupráci s členy Klubu hasičů. Každou adventní neděli
pořádali „Adventní setkání při svařáčku a zpívání
koled u kapličky“ a zpívání zakončili v podvečer
Štědrého dne. Na Štědrý den také odstartoval na
smederovské návsi již pátý ročník ŠTĚDRODENNÍ
vyjížďky. Vyjížďky se zúčastnilo 21 otevřených
vozidel, která absolvovala okružní jízdu po okolních
obcích a skončila opět na návsi na Smederově.
Největší akcí konce loňského roku byl 24. ročník
Silvestrovského běhu ve Ždírci. Na přípravě běhu
pořadatelé pracovali již několik měsíců a určitě se to
vyplatilo. Na start přišlo celkem 113 závodníků a největší radost jsme měli, že se závodu
zúčastnilo 42 dětí. Potěšil nás také zájem redaktorů Plzeňského deníku, kdy pan Michal Pipta
od časných ranních hodin celý průběh závodu monitoroval s tím, že o závodu napíše několik
článků s příběhy rodin, které se závodu zúčastňují. Tak se nechme překvapit a také jemu
děkujeme za propagaci naší obce a našich společných akcí, o kterých pravidelně informuje
veřejnost. Podrobnosti o běhu a o dalších prosincových akcí se dočtete uvnitř novin.
V loňském roce jsme opět společnými silami připravili pro naše občany řadu kulturních,
společenských a sportovních akcí. Děkujeme všem našim občanům, kteří se na přípravě a
provedení všech akcí podíleli. Jsme rádi, že jsou mezi námi občané, kteří nezištně přiloží ruku
k dílu. Také poděkování patří členům všech společenských organizací, které v naší obci působí,
jejich činnost obohacuje a zlepšuje život všech našich občanů. Důležitou součástí naší obce
jsou sbory dobrovolných hasičů a jednotka sboru dobrovolných hasičů. Všichni hasiči
významnou měrou pomáhají při pořádání kulturních a společenských akcí a mimo to se
připravují na zdolávání a odstraňování následků požárů, povodní a dalších mimořádných
událostí. V uplynulém měsíci se ve všech třech sborech dobrovolných hasičů konali výroční
valné hromady. Zástupci obce poděkovali hasičům na jejich výročních valných hromadách za

jejich činnost a popřáli jim mnoho zdaru do dalšího období. Současně popřáli nově zvoleným
výborům SDH k jejich zvolení, neboť jejich valné hromady byly v loňském roce volební.
Poslední veřejné zasedání zastupitelů obce se konalo ve Ždírecké hospodě v pátek 12.
prosince 2014. Na zasedání bylo nejdůležitějším bodem projednání a schválení rozpočtu obce
na r. 2015 a rozpočtového výhledu na r. 2016 a r. 2017, dále stanovení místních poplatků za
odpady a za odběr vody z obecního vodovodu (výše poplatků, termíny a způsob jejich placení
jsou zveřejněné na úřední desce a na internetových stránkách obce). Dobrou zprávou pro naše
občany může být, že byl rozpočet obce schválen zastupiteli jako vyrovnaný a že nedošlo
k navýšení místních poplatků za odvoz odpadu a poplatků za vodné. Další body jednání se
týkaly hospodaření s nemovitostmi obce, kdy byl schválen pronájem obecních pozemků u
rekreačních objektů a prodej obecního pozemku. Také byla na zasedání projednána smlouva
na zimní údržbu místních komunikací a smlouva o provozování pouťových atrakcí na příští
období. Diskuse přítomných občanů byla bohatá, věcná a v jejím průběhu byli občané
seznámeni s činností nového zastupitelstva, které připravuje projekty na příští období. Většina
diskusních příspěvků byla zodpovězena přímo na zasedání, písemné dotazy předložené na
zasedání budou zodpovězeny na příštím veřejném zasedání, které se bude konat v pátek 13.
února 2015 od 19.30 hodin ve Ždírecké hospodě. Na zasedání chceme naše občany mimo jiné
seznámit s nejdůležitějšími investicemi, které nás v následujícím období čekají a s přehledem
kulturních, společenských a sportovních akcí, které chceme v naší obci v roce 2015 uskutečnit.
Předpokládáme, že se do diskuse o nových projektech a akcích v naší obci zapojíte.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce
Poděkování
Obec Ždírec děkuje firmě SOFO Group a.s. za zajištění krásné vánoční výzdoby v podobě
světelných vloček ve Ždírci podél hlavní silnice ze Srb do Blovic.

Rybáři informují.
MO Ždírec oznamuje svým členům, že druhý termín výdeje povolenek je
20.2.2015 od 18,00 hodin ve Ždírecké hospodě.

Zprávy Českého svazu žen
Ačkoliv počasí ani trochu nenaznačovalo, že se vlády ujímá první zimní měsíc, přesto se v první
polovině uskutečnily další akce jak pro děti, tak i pro dospělé.
Tou první byla Mikulášská besídka pro děti, kde se o dobrou zábavu postaralo Duo Ondruškovi
a o nadílku zase Mikuláš s andělem a
čerty. Vše napovídalo tomu, že by mohla
být opět vysoká účast dětí, ale bohužel oproti minulým létům přišlo letos
podstatně méně dětí i rodičů (snad to
způsobily nemoci nebo jiný rodinný
program a možná i trocha nezájmu, kdo
ví...). Nicméně ti ostatní se pobavily
výborně a my doufáme, že odcházeli
domů spokojeni a příští rok se zase zúčastní dalších akcí.
O den později se uskutečnila poslední velká akce v režii Českého svazu žen a Obecního úřadu a
tou bylo zpívání u vánočního stromečku. Letos
si pro nás připravil pásmo koled a říkanek
soubor dětí z Kasejovic pod vedením i za
přispění manželů Ondruškových, kterým tímto
srdečně děkujeme. Obecní úřad zařídil
instalaci stánků jak pro prodej drobných
výrobků s vánoční tématikou z dílny našich
žen, tak i pro prodej občerstvení v podobě
grilovaných klobás a také nejoblíbenější
stánek, kde se podával už tradičně "starostův
svařáček" a ovocný čaj pro děti.
Ačkoliv všeho bylo připraveno dost, díky příznivému počasí se návštěvníci zdrželi dlouho, a ke
konci už téměř nebylo co prodávat, natož podávat.
Jsme rádi, že slavnostní odpoledne si všichni užili a na malou chvíli si odpočinuli od
všednodenních starostí.
Děkujeme starostovi i všem zaměstnancům OÚ, dále ostatním složkám a samozřejmě také
všem členkám našeho svazu za aktivní spolupráci a pomoc.
Krásný a úspěšný nový rok 2015 všem spoluobčanům přeje Váš Český svaz žen.
Za ČSŽ - M. Kolevová

Zprávy z TJ Úslavan Ždírec.
V prosinci jsme uspořádali již 24. ročník
Silvestrovského běhu. Na start se postavilo
celkem 113 běžců, z toho 72 dospělých a 41
dětí. Již čtvrtým rokem se pohybuje účast nad
magickou stovkou. Domácích závodníků běželo
26, z toho 14 dětí a 12 dospělých. Všichni naši
závodníci obdrželi za svůj bezesporu kvalitní
výkon tradičně hodnotné ceny, v čele
s divočákem, kterého si za sedmé vítězství
v řadě odnesl Tomáš Skalický v čase 21:32 min. Mezi děvčaty zvítězila Denisa Růžičková v čase
13:31 min a mezi chlapci Jiří Šmíd s časem 8:13 min.
Absolutním vítězem závodu se stal s časem 16:45 min Pavel Štěpáník z TJ Sušice. Podrobné
výsledky jsou na našich internetových
stránkách a ve vývěsce před Ždíreckou
hospodou.
Chtěl bych touto
cestou poděkovat
všem sponzorům za
podporu,
všem
závodníkům
za
účast,
všem
pořadatelům
za
skvěle odvedenou práci a v neposlední řadě Mírovi Krňoulovi st. za
excelentní moderování celým dopolednem. Byla to nádherná
sportovní tečka za uplynulým rokem 2014. Zároveň chci Všem popřát
do Nového roku 2015, hodně zdraví, štěstí a sportovní pohody.
Našim členům také oznamuji, že 31. 1. 2015 od 18:00 hodin se ve Ždírecké hospodě koná
Valná hromada TJ Úslavanu Ždírec. Všichni jste srdečně zváni.
Předseda TJ Jan Havel
V pátek 9.1.2015 a v sobotu 10.1.2015 budou provedeny pracovníky Obecního úřadu Ždírec
odečty vodoměrů ve vašich domácnostech.
Výše místních poplatků a termíny jejich splatnosti na rok 2015:
Druh poplatku:
Výše poplatku:
Termín splatnosti:
odpady – trvale bydlící
500,- Kč/osoba
do 28.2.2015
odpady – chata, byt, dům k rekreaci
550,- Kč/objekt
do 30.4.2015
pes
50,- Kč/pes
do 30.4.2015
3
vodné
25,- Kč/m s DPH
do 30.4.2015
3
vodné pro podnikatele
29,- Kč/m s DPH
do 30.4.2015
paušál vodné
540,- Kč/přípojka
do 30.4.2015
nahlášení stavu vodoměru
do 31.1.2015

Zprávy ze Smederova
Začátkem prosince začal čas příprav na nejkrásnější
svátky v roce - čas radosti, očekávání a plnění všech
přání i těch tajných. Pro usnadnění starostí a přípravy
nevšedních dárků se stalo již nepostradatelnou
tradicí otevření kapličky o první adventní neděli ve
Smederově a zpívání koled. Při tomto zpívání se též
ochutnávalo vánoční cukroví, popíjel se čaj a nesmělo
chybět svařené víno a okolní vánoční výzdoba.
Dne 24.12.2014 se konal již pátý ročník ŠTĚDRODENNÍ vyjížďky. Trasa vyjížďky vedla z návsi
obce Smederov přes náměstí v Blovicích, Vlčice,
Ždíreckou hospodu, Srby náves, Sedliště, Čečovice
náves, kde byla zastávka na čaj, Vrčeň náves, krmení
nutrií v Tojicích, Dvorec prodejnu Pondělík u nádraží,
Nepomuk kruhový objezd, Nepomuk náměstí,
Nepomuk benzina. Ukončení proběhlo na návsi ve
Smederově se zpíváním koled, vánočním cukrovím a
pro neřidiče byl připraven i svařáček. Celkem se této
akce zúčastnilo 21 otevřených vozidel.
Foto a text Pondělík Pavel.

Advent v Barvínkovi
Ve školičce jsme oslavili začátek adventu ozdobením adventního
věnce a vytvořením adventního kalendáře. 4.12. k nám
do Barvínka přišel Mikuláš s andělem a dokonce i čertem.
Přinesli pro děti plno dobrot a všechny děti slíbily, že budou po
celý příští rok hodné. Aby nám čas do Ježíška rychleji uběhl,
pozvali jsme maminky a babičky, aby nám pomohly upéct a
následně i ozdobit vánoční perníčky. Ozdobili jsme si stromeček,
vyrobili
vánoční
přáníčka a Ježíšek
mohl přijít. V
pátek 19.12. jsme
pod stromečkem
našli plno dárečků. Adventní čas jsme si užili a už
se těšíme na další radovánky ve školičce.
Monika Dolejšová, učitelka

Pozvánka SDH Ždírec
SDH Ždírec, si Vás dovolují pozvat na kulturní akci " Morava za námi III", která
se uskuteční v sobotu dne 21.3.2015 od 15.00 hodin ve Ždírecké hospodě. Své
výrobky bude prezentovat vinařství Víno Kňourek, Petr Kňourek, Březí u
Mikulova. Po ukončení ochutnávky bude následovat hudební produkce.
Občerstvení v průběhu odpoledne a večera zajištěno. Případné dotazy a
rezervace stolů můžete směřovat na email sdhzdirec@seznam.cz. Jste srdečně
zváni.
Za SDH Ždírec starosta sboru Ing. Ladislav Vrátník
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

Střípky z naší historie
Zaniklé vesnice - Otěšice
V roce 1435 se mluví o pozemcích žďárského kostela u vsí Louňové a Vrtěšic. Když byl v 1.
polovině 16. století prodáván statek Žďár, byly jeho součástí osedlé i pusté vsi, mezi nimiž jsou
jmenovány i Louňová a Otěšice. Zde poznáváme „spisovné“ jméno vesnice, která byla velmi
pravděpodobně již pustá. Více se o této vsi prameny nezmiňují. Ve druhé polovině 19. stol.
byly u Louňové, „poblíž zaniklé osady Vrtěšic“, prozkoumány „mohyly pohanské z mladších
dob“, obsahující železné předměty. Nebylo to poprvé, co byly omylem rozkopány zbytky po
zaniklé vsi. Na jih a jihozápad od Louňové nesou louky a okraj polesí Doubravy pomístní jméno
„Vrtěšice“. Na lukách jižně od Louňové byl v 80. letech 20. století zjištěn nepatrný pahrbek a u
něh získány střepy se stopami po dehtu z 1. poloviny 13. století. Jde zřejmě o zbytek dehtářské
(kolomazné) pece, jejíž činnost mohla předcházet zemědělskému osídlení. Je zde také pomístní
jméno „Moranka“ a podle pověsti z Louňové vymřeli obyvatelé Vrtěšic na mor. V přilehlém
lese je množství kamenných řad a ohrad, vzniklých patrně až po zániku vsi. Nedaleko bylo
vytipováno místo u potůčku s náznaky zbytků pravidelných útvarů, jakoby základů, a v blízkosti
je několik pahrbků o průměru pouze 1─3 m a výšce až 1,5 m. Středověké artefakty však nebyly
získány a zatím se nepodařilo najít ony „mohyly z mladších dob“, potažmo relikty zaniklých
objektů vsi Otěšic.
(Zdroj: Petr Rožmberský, Zaniklé vesnice jižního Plzeňska)
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Dne 28. 12. 2014 zemřel
ve věku 63 let
pan Dobromír KOLBABA
ze Myti 40.
Čest jeho památce!

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

30.1. – 19.00 – SDH Ždírec – Výborová schůze
31.1. – 18.00 – TJ Úslavan Ždírec – Valná hromada
14.2. – 20.00 – SDH Ždírec – Maškarní hasičský bál

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Hradiště 1
(tel. 371 522 208)
Výstavy: Muzeum otevřeno: úterý-sobota 9-15 hod.
17.11.-6.4. – Připijme si vesele aneb K počátkům
slavností
27.11-16.1. – Štědrej večer nastal, koledy přichystal
Lidový dům
9.1. – 20.00 – Maturitní ples Gymnázia Blovice –
hraje EGES
16.1. – 20.00 – Rybářský ples – hraje DANCEBAND
23.1. – 20.00 – Hasičský ples – hraje ASFALT
27.1. – 19.00 – Koncert přátel hudby
31.1. – 20.00 – Motoristický ples – hraje SEKVENCE

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Spálené Poříčí
10.-31.1. – Brontosauři v Himalájích – výstava
fotografií - radnice
Nepomuk
16.1. – 19.00 – Z louže pod okap – divadelní
představení – sál hotelu U Zeleného stromu
24.1. – 20.00 – Hasičský ples – Hotel Dvorec

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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