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Vážení spoluobčané,
listopadové počasí v závěru měsíce konečně odpovídalo ročnímu období. Dostavil se
tolik očekávaný déšť, přišla i sněhová přeháňka a vše bylo doprovázeno silným větrem.
Prostě listopad, jak má být. V uplynulém měsíci proběhlo několik kulturních a
společenských akcí, které si krátce připomeneme. Nejprve to byl lampiónový průvod, na
kterém se opět sešlo mnoho dětí a dospělých. Průvod prošel tradiční trasou, z větší části
olemovanou zapálenými svíčkami, které připravily členky ČSŽ Ždírec společně s paní
Monikou Skalovou a rodinou Václava Michálka. Na konci stanovené trasy děti i dospělé
čekalo na návsi v Myti občerstvení, které tradičně připravila rodina pana Milana Maška.
Vyvrcholením celé akce byl ohňostroj, který předčil všechna očekávání a v letošním roce
byl opět velmi pěkný. Byla radost se dívat na dětské rozzářené oči, které ohňostroj
sledovaly. Pořadatele velmi potěšil bouřlivý potlesk, který celou akci ukončil. Ohňostroj,
stejně jako v předešlých letech, zajistil pan Jaroslav Nygrýn ml., kterému také touto
cestou děkujeme. Dále děkujeme členkám ČSŽ ve Ždírci a ostatním občanům, kteří pro
naše nejmenší opět připravili tuto velmi vydřenou akci. Další tradiční listopadová akce je
výlov huťského rybníku. Huťský rybník je sice mimo území naší obce, ale ryby chovají
naši rybáři a většina účastníků výlovu jsou občané obce. Z úspěchu našich rybářů máme
všichni určitě radost a také nám to přináší možnost zakoupení pěkných ryb za dobrou
cenu. Rybářům děkujeme za pěknou ukázku jejich práce, která v letošním roce přilákala
mnoho diváků. Další úspěšnou organizací, která působí v naší obci je Myslivecké
sdružení Ždírec, které na konci měsíce uspořádalo Poslední leč. Na konci měsíce
listopadu také Klub hasičů Smederov uspořádal tradiční adventní neděli u šálku
svařeného vína před kapličkou. Před posledním listopadovým víkendem zdolávali
ždírečtí hasiči společně s hasiči z Blovic a profesionály z Nepomuka požár stodoly, který
vypukl těsně před půlnocí u Fořtovny. Díky velmi včasnému a profesionálnímu zásahu
našich hasičů nedošlo k přenesení požáru na sousední budovu, kterou byla Fořtovna a

Ve dnech od 23.12.2015 do 31.12.2015 bude uzavřen Obecní úřad ve Ždírci z důvodu čerpání
řádné dovolené pracovníky úřadu. Děkujeme za pochopení.
V pátek 8.1.2016 a v sobotu 9.1.2016 budou provedeny pracovníky Obecního úřadu Ždírec
odečty vodoměrů ve vašich domácnostech.
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
11. prosince 2015 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

našich hasičů nedošlo k přenesení požáru na sousední budovu, kterou byla Fořtovna.
Hasiči tak zachránili značné hodnoty na životech a na majetku našich občanů. Opět se
ukázalo, jak je potřebné podporovat hasiče v jejich činnosti, neboť se nám všem
investované prostředky mnohonásobně vrátí v podobě zachráněných hodnot. Byl jsem
velmi potěšen, kolik hasičů se zúčastnilo samotného zásahu a jen se potvrdilo, že máme
velmi zdatnou hasičskou jednotku, která je schopná nás za každých okolností ochránit.
Významnou pomocí při zdolávání požáru byl nově instalovaný hydrant na vodovodním
řadu bývalého vodovodu na Oborách, který jsme v uplynulém týdnu za odborné pomoci
pana Pavla Vrátníka ze Žďáru zprovoznili. Fotografie z hasičského zásahu najdete na
internetových
stránkách
obce
http://www.obec-zdirec.cz/fotogalerieobce/fotogalerie/pozar-27112015/.
Poslední veřejné zasedání zastupitelů obce se konalo v klubovně SDH na
Smederově. Účast občanů na zasedání byla opět velmi dobrá. Hlavními body na
programu zasedání bylo zakoupení nových židlí do sálu Ždírecké hospody, rozhodnutí o
odkoupení pozemků od Státního statku Jeneč s.p. v likvidaci, schválení příspěvku TJ
Úslavanu Ždírec na Silvestrovský běh a úprava rozpočtu obce na r. 2015. V průběhu
zasedání přišla řada i na projednání návrhu nabídky Biskupství plzeňského na darování
žďárského kostela a jeho vybavení do vlastnictví obce. V uvedené otázce je pravdou, že
se několik občanů vyjádřilo k projednávané nabídce s tím, že by měla obec dar přijmout.
Rozhodnutí však není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Vyřešili
jsme otázku majetkovou, kdy ekonomové varovali před zatížením hospodaření obce
převzetím nemovitosti vysoké hodnoty. Vzhledem k tomu, že se jedná o církevní
nemovitost, účetní hodnota movitých i nemovitých věcí je stanovena na 1,- Kč, není tím
tedy snížen hospodářský výsledek obce. Další otázkou je, v jakém technickém stavu se
nemovitost nachází. K posouzení jsme si pozvali odborníka v oboru stavebnictví, který
po prohlídce kostela konstatoval, že kostel je v poměrně dobrém technickém stavu, že
jsou účinná opatření k zajištění statiky budovy, která byla provedena při rekonstrukci
v roce 1994, ale ve špatném stavu je střešní krytina, zejména původní „bobrovky“, které
nebyly při celkové rekonstrukci vyměněny. Dalším krokem k rozhodnutí zastupitelů obce
bylo vyžádání návrhu darovací smlouvy se zřízením věcného břemene na nemovité věci
a darovací smlouvy na movité věci mezi obcí a Biskupstvím plzeňským. Součástí celého
převodu nemovitostí na obec by mělo být kromě darovacích smluv i dohoda o
narovnání. Jedná se o dohodu, kterou by měla obec podepsat současně s darovací
smlouvou se zřízením věcného břemene na nemovité věci a darovací smlouvou na věci
movité. Dohodou by měla obec uznat nároky církve na pozemky, o jejichž vydání
požádala na základě zákona č. 428/2012 Sb., o vyrovnání s církvemi a náboženskými
společnostmi a dalších zákonů, které upravují vztah mezi církví a státem, což je

problematické, neboť zákony ohledně církevních restitucí jsou složité a nejsou
jednoznačné ve svém výkladu, o čemž nás přesvědčilo i stanovisko Krajského úřadu
Plzeňského kraje. V každém případě bude nadále obec jednat s církví o případném
převodu nemovitosti, a pokud se nám nepodaří převod vyjednat do konce roku, bude
mít obec možnost převod uskutečnit v následujícím období. O dalším postupu
zastupitelů v této věci vás budeme nadále informovat.
V následujícím období nás čeká příprava projektů na dotace od Plzeňského kraje a
z Operačního programu životní prostředí, kdy z Plzeňského kraje máme zájem o dotaci
na opravu cesty na Smederově a z životního prostředí na zateplení a výměnu zdroje
tepla budovy obecního úřadu. S dalšími projekty, které chceme v příštím roce
zrealizovat, vás seznámíme na začátku příštího roku, kdy budeme vědět, jaké projekty
budou podporované z fondů EU a z kraje.
Co se týká kulturních a společenských akcí, připravují opět ženy z ČSŽ ve Ždírecké
hospodě v sobotu 5. prosince Mikulášskou nadílku od 13 hod. a v neděli 6. prosince od
16 hod. před Ždíreckou hospodou zpívání koled u vánočního stromečku. V pátek 11.
prosince od 19,30 hod. se bude konat ve Ždírecké hospodě veřejné zasedání zastupitelů
obce a v sobotu 12. prosince od 14 hod. se na stejném místě bude konat setkání
seniorů. V prosinci ještě připravíme pro naše občany Vánoční koncert ve žďárském
kostele, který se bude konat 25. prosince od 15 hod. Klub hasičů na Smederově bude
každou další adventní neděli pořádat u kapličky setkání u šálku svařeného vína.
Na závěr bych vám chtěl do následujícího období popřát klidné prožití Vánočních
svátků v kruhu svých nejbližších. Zkusme se v tomto předvánočním čase na malý
okamžik zastavit, chvilku nedělat věci, které se „vyplatí“, které „musíme udělat“ a
udělejme třeba jen to, že si na někoho, kdo již není mezi námi, vzpomeneme. Udělejme
třeba jen zdánlivou maličkost, která někomu udělá radost. Do nového roku si dejme slib,
že se budeme chovat k druhým tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám. Není to fráze,
zamysleme se nad tím, něco na tom je. Do nového roku vám jménem svým, jménem
zastupitelů obce a jménem zaměstnanců obecního úřadu přeji hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce
Výpis USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne
13. listopadu 2015.
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Rozbor hospodaření obce k 31.10.2015.
- Návrh Biskupství plzeňského na darování žďárského kostela s pozemky na Obec Ždírec.

- Žádost Českého rybářského svazu, z.s., Místní organizace Ždírec o odkoupení obecních
pozemků u Rybárny v k.ú. Smederov, obec Ždírec.
II. Zastupitelstvo obce schvaluje níže uvedené návrhy usnesení:
- Zastupitelstvo obce schvaluje nákup 90 ks. restauračních židlí Paysane, dřevěných
s polstrovanými sedáky od firmy TECHNO TRADE, Pod Hůrkou 550, 339 01 Klatovy, do
sálu Ždírecké hospody, za cenu 80.565,- Kč s DPH, dle cenové nabídky ze dne
22.10.2015.
- Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení USNESENÍ č. 5 ze dne 19.6.2015 ve znění
„Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemků od Státního statku Jeneč, státního
podniku v likvidaci, Detašované pracoviště Třemošenská 622/11, 163 00 Praha 6, za
cenu uvedenou ve znaleckém posudku.
- Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení nemovitostí od Státního statku Jeneč,
státního podniku v likvidaci, Detašované pracoviště Třemošenská 622/11, 163 00 Praha
6, za cenu uvedenou ve znaleckém posudku č. 2499-127/2015 ze dne 21.10.2015,
znalce v oboru ekonomika Ing. Luboše Hoška a znění Kupní smlouvy na nemovitosti:
Katastrální území Žďár u Blovic, obec Ždírec:
Pozemek č. 73/15 - ostatní plocha - jiná plocha - o výměře 10 m2,
pozemek č. 73/13 - ostatní plocha - ost. komunikace - o výměře 76 m2,
pozemek č. 73/18 - ostatní plocha - ost. komunikace - o výměře 16 m2,
pozemek č. 73/19 - ostatní plocha - ost. komunikace - o výměře 54 m2,
objekt technické vybavenosti na pozemku č. st. 65.
Katastrální území Smederov, obec Ždírec:
Pozemek č. 201/18 - ostatní plocha - jiná plocha - o výměře 2437 m2,
pozemek č. 201/46 - ostatní plocha - jiná plocha - o výměře 102 m2,
pozemek č. st. 62 - zastavěná plocha a nádvoří - o výměře 102 m2.
- Zastupitelstvo obce schvaluje žádost TJ Úslavan Ždírec o uhrazení propagačních
materiálů na 25. ročník Silvestrovského běhu ve výši 15.000,- Kč.
- Zastupitelstvo obce schvaluje V. úpravu rozpočtu Obce Ždírec na r. 2015. Návrh změny
rozpočtu je přílohou zápisu.

Objednávka Mikuláše a čertů
Návštěvu Mikuláše s jeho družinou si můžete objednat na
telefonním čísle 774 704 555.
Inzerce
Prodám chovné kohouty. Více informací na telefonu
730 655 907

Obce Mikroregionu Úslava mají nové stany a pivní
sety
Díky projektu „Pořízení párty stanů s příslušenstvím
pro akce v obcích Mikroregionu Úslava“ získal Mikroregion Úslava v roce 2015 finanční
podporu Plzeňského kraje na nákup tří párty stanů a deseti pivních setů. Hlavním
důvodem pro realizaci tohoto projektu byla podpora členských obcí při pořádání
nejrůznějších společenských akcí na území Mikroregionu Úslava. Především menší
členské obce se každoročně potýkaly s problémem, kde si vypůjčit např. stany či lavičky
pro pořádání akcí ve své obci. Stany i pivní sety již mohli vyzkoušet např. návštěvníci
oslav 900. let obce Zdemyslice.
Párty stany o rozměrech 10 m x 4 m a pivní sety (stůl + 2 lavičky) je možné zapůjčit
na základě objednávky na info@mikro-uslava.cz.
Cena za zakoupené vybavení byla celkem 90 000,- Kč. Finanční podpora činila
50 000,- Kč a byla přidělena Mikroregionu Úslava v rámci Programu stabilizace a obnovy
Plzeňského kraje 2015.
Lenka Šrámková, za Mikroregion Úslava
Zprávy Českého svazu žen
První listopadový víkend jsme ve spolupráci s Obecním úřadem uspořádaly
lampiónový průvod. Vzhledem k tomu, že i v listopadu panovalo nadprůměrně teplé
počasí, sešel se letos opět vysoký počet účastníků, z čehož bylo minimálně 80 dětí kojenci počínaje a dětmi vyššího vzrůstu konče. Cestu oživily krásně nasvícené úseky
trasy - děkujeme tímto všem dobrovolnicím za práci. Letos sice cestou nečekaly žádné
pohádkové bytosti, ale se svítícími náramky a reflexními páskami se také pochodovalo
dobře. Napříště se budeme snažit pozvat zase nějaká ta pohádková "překvapení".
Závěr průvodu byl zakončen bohatým občerstvením na stanovišti "U Mašků".
Děkujeme celé rodině Maškových za přípravu prostředí, navaření několika hrnců čaje i
za sladkosti na stolech. Za
další občerstvení děkujeme
všem ženám, které rovněž
dobrovolně přispěly svým
dílem. Pak už jen nastal čas
toužebně
očekávaného
ohňostroje, který završil
celé odpoledne a byl prostě
skvělý. Už teď se těšíme na
příští lampiónový průvod a
velkou účast dětí i všech
ostatních.
Na měsíc prosinec je přichystáno několik dalších akcí, z nichž ta první bude v
sobotu 5.prosince 2015, a to Mikulášská nadílka ve Ždírecké hospodě. O dobrou

náladu se postará Duo Ondruškovi a samozřejmě také Mikuláš s doprovodem. Začátek
celé akce bude už ve 13:00 hod., tak nezapomeňte a přijďte.
A následující den - v neděli 6. prosince 2015 - pořádáme ve spolupráci s OÚ, starostou
obce hasiči a dalšími dobrovolníky "Adventní odpoledne" spojené se zpíváním koled v
režii manželů Ondruškových a jejich dětského sboru, nebudou chybět ani klobásky a
"starostův svařáček" a samozřejmě se budete moci pokochat dalšími novými výrobky s
vánoční tématikou z naší dílny dovedných rukou, které budou v prodeji v široké nabídce
druhů. Začátek tohoto odpoledne bude v 16:00 hodin před Ždíreckou hospodou. Přijďte
se všichni pobavit a setkat se známými, počasí bude příznivé a nálada skvělá!
Jelikož je toto poslední vydání Našich listů před koncem roku, dovolujeme si
popřát všem spoluobčanům klidné a bohaté Vánoce a do nového roku především pevné
zdraví a úspěšný celý rok 2016 - Vaše ženy.
Za ČSŽ - M. Kolevová

Český rybářský svaz
MO
Ždírec,
e-mail:
http://www.mocrszdirec.estranky.cz/

mo.crs.zdirec@seznam.cz

,

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.
Dále byly sloveny rybníky Nový a Brigádník pod Smederovem. Také zde jsme byli velmi
spokojeni. Veškerá slovená násada putovala do rybníku Huťský.
Všem členům a příznivcům rybaření přejeme krásné prožití vánočních svátků, bohatého
Ježíška a šťastný nový rok 2016.
Informace pro členy MO:
Výdej povolenek proběhne 9.1.2016 od 14,00 hodin ve Ždírecké hospodě.
Za MO ČRS Ždírec, jednatel M.Krňoul

Silvestrovský běh 2015
V závěru prosince nás opět čeká vrchol sezóny, jubilejní 25. ročník Silvestrovského běhu.
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

JÍZDNÍ ŘÁD ČD PLATNÝ OD 13.12.2015 – 10.12.2016
P - Plzeň - odjezd , Ž - Ždírec - příjezd
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- jede pouze v pracovní dny.











25 – jede v sobotu, neděli a státem uznané svátky

Ž - Ždírec - odjezd, P - Plzeň - příjezd

Ž
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- jede pouze v pracovní dny.

STAROSTA OBCE, ZASTUPITELÉ A ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO
ÚŘADU PŘEJÍ VŠEM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ,
HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ROCE 2016.
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DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

klubovna SDH Žďár
Kostel sv. Václava Žďár
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5.12. – 13.00 – Mikulášská nadílka pro děti – ČSŽ Ždírec
6.12. – 16.00 – Zpívání koled u vánočního stromečku – ČSŽ Ždírec
a OU Ždírec
12.12. – 14.00 – Setkání seniorů
12.12. – 19.00 – SDH Ždírec – Výroční valná hromada
18.12. – 19.00 – Rybáři – Výborová schůze
31.12. – 10.00 – Silvestrovský běh
19.12. – 19.00 – SDH Žďár – Výroční valná hromada
25.12. – 15.00 – Vánoční koncert

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Hradiště 1
Výstavy:Muzeum otevřeno:úterý-sobota 9-15 hod
do 31.12. – Jak si kdo ustele, Velké prádlo našich
babiček, Staré časy našich dětí
3.12-24.1. – Medové Vánoce aneb Kde se bere med
3.12.-14.2. – Obrazy a kresby Bohumila Krse
Lidový dům
7.-16.12. – Výstavka vyřezávaných betlémů
12.12. – 9.00-16.00 - Adventní trh – Muzeum
16.12. – náměstí – 17.00 – Andělé – adventní
zjevení několika Andělů, 18.00 – společné zpívání
koled s ČR Plzeň
17.12. – 14.00 – Předvánoční setkání seniorů –
hraje Ungrovanka
18.12. – 20.00 – Maturitní ples Gymnázia Blovice
21.12. – 17.00 – Předvánoční besídka tanečních
souborů DDM Blovice
25.12. – 20.00 – Vánoční taneční zábava – hraje
EGES
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

SYNÁČOVÁ
PROKEŠOVÁ
VOLÁKOVÁ
MAJEROVÁ
SVÁŠKOVÁ
FIALOVÁ
HROUDOVÁ
UNGROVÁ
BARTOŠ

Nepomuk
5.12. – 13.30 – Mikulášská nadílka –Sokolovna
5.12. – 21.00 – Kabát revival Plzeň – Sokolovna
11.12. – 18.00 – Adventní koncert – Aula ZŠ
12.12. – 14.00 – Setkání důchodců – Sokolovna
13.12. – 17.00 – Adventní vánoční koncert Chairé –
Hotel U Zeleného stromu
19.12. – 20.00 – Zpívaná – Sokolovna
26.12. – Hotel Dvorec – Rockový koncert
31.12. –Švejk restaurant U Zeleného stromu- Silvestr
Spálené Poříčí
4.12. – 21.00 – Zimní Basinfirefest – Music Sklep
5.12. – 16.00 – Rozsvícení vánočního stromu–náměstí
11.12. – 20.00 – Sabina Ludánylová – Music Sklep
16.12. – 18.00 – Společní zpívání koled
20.12. – 14.00 – Živý betlém – divadelní hra – náměstí
25.12. – 20.00 – Paradox – Music Sklep
31.12. – Silvestrovský běh

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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