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Vážení spoluobčané,
začal nám nový školní rok a tím i spousta povinností nejen pro děti, ale i pro jejich
rodiče. Počasí nám stále dopřávalo dostatek slunečních paprsků, tak i zahrádkáři mohli
v klidu připravovat záhonky na zimu.
Proběhlo i několik kulturních akcí. Naši muži z týmu Národní házené odehráli
několik zápasů, jejichž výsledky se dozvíte uvnitř Našich listů. Ve čtvrtek 12. září
uspořádaly ženy z Českého svazu žen brigádu, kdy za pomoci našeho pracovníka pana
Pavla Vrátníka a pana Ladislava Synáče upravily prostor před Ždíreckou hospodou.
Chtěla bych jim touto cestou za jejich práci poděkovat. Prostor před hospodou opět
prokoukl a je připraven na nadcházející zimu. V sobotu 21. září proběhla brigáda v rámci
Celosvětového úklidového dne na úklid odpadků okolo silnice ze Ždírce do Srb. Chtěla
bych všem, kdo se brigády zúčastnili, poděkovat za jejich práci. V neděli 22. září
uspořádali hasiči SDH Ždírec přednášku o poskytování první pomoci. Přednášející pan
Josef Synáč z Blovic předvedl názorné ukázky a zapojil do poskytování pomoci i většinu
účastníků přednášky. Myslím si, že to byl velmi dobrý nápad a každý, kdo se zúčastnil,
bude schopen nové znalosti i použít v reálném životě. Děkuji pořadatelům i
přednášejícímu za příjemné odpoledne. V sobotu 28. září se konalo v klubu hasičů na
Smederově Posvícenské posezení. V ten samý den uspořádali členové Mysliveckého
sdružení Ždírec posvícenskou zábavu i ve Ždírecké hospodě, kde po delší pauze zahrálo
DUO Ondruškovi. Podle návštěvnosti soudím, že se obě akce vydařily a chtěla bych za to
všem pořadatelům moc poděkovat. V dnešní době není nic jednoduchého takové akce
naplánovat a připravit tak, aby byli všichni spokojeni.
V měsíci září začala největší investiční akce letošního roku, kterou je rekonstrukce
budovy obecního úřadu ve Ždírci. Dnes jsou zrekonstruované elektrické rozvody, pracuje
se na osazení topení a započala i izolace základů budovy. V následujících dnech se bude
pokračovat výměnou oken, zateplením fasády a nad rámec dotace proběhne i výměna
podlahových krytin a všech vnitřních dveří. Ve čtvrtek 5. září jsem se zúčastnila vyhlášení
soutěže „My už třídit umíme“ za rok 2018, kterou pořádá Plzeňský kraj ve spolupráci
s Autorizovanou obalovou společností Eko-kom, a.s., a Regionální rozvojovou agenturou

Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek 11. října 2019
od 19.30 hodin ve Ždírecké hospodě.

Plzeňského kraje. Vyhlášení proběhlo v překrásných
prostorách Muzea a galerie severního Plzeňska
v Mariánské Týnici. Z rukou zástupců firmy Eko-kom a
členky Rady Plzeňského kraje paní Radky Trylčové jsem
převzala diplom a drobné dárky za krásné 4. místo
v kategorii obcí od 301 do 1000 obyvatel. Zároveň jsme
získali Certifikát Příkladná Zelená obec 2018 od firmy
REMA za to, že jsme v naší obci zajistili sběr vysloužilého
elektrozařízení v přepočtu 7 kg na obyvatele. Chtěla bych
poděkovat vám všem, kteří poctivě třídíte odpady a
hlavně bývalému panu starostovi Bc. Bohuslavu
Vrátníkovi, že za celé své působení naučil většinu obyvatel
našich obcí odpady správně třídit. Tak jak jsme schválili na srpnovém veřejném zasedání
zastupitelů obce, byly v září zakoupeny nádoby na zimní posyp. Tyto nádoby nahradí
staré stříšky a budou na svých stanovištích umístěny celoročně. Zabrání se tak
zbytečnému plýtvání posypovým materiálem, který zůstával v trávě na zemi. Bylo také
vyměněno zastaralé osvětlení kuchyně Ždírecké hospody za nová LED zářivková tělesa.
Probíhá jednání o výměně osvětlovacích těles i v sále Ždírecké hospody za nová,
úspornější. Z Plzeňského kraje přišly dobré zprávy – byla nám schválena dotace na
„Instalaci informativního měřiče rychlosti na silnici III/11743 v Obci Ždírec, část
Smederov“ z dotačního titulu „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování
bezpečnosti“ ve výši 40.000,- Kč. Další schválenou dotací je dotace na „Dotace na provoz
prodejny v obci Ždírec“ z dotačního titulu „Zachování prodejen v malých obcích
Plzeňského kraje 2019“. Zde jsme získali dotaci ve výši 30.000,- Kč a budeme jednat
s vlastníkem a provozovatelem prodejny firmou Západočeské konzumní družstvo Plzeň
o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku na provoz prodejny, na
základě které pak proběhne převod finančních prostředků. Spoluúčast Obce Ždírec bude
4.000,- Kč. Jsem ráda, že můžeme pomoci v tom, aby prodejna byla v naší obci
zachována. Poslední dobrou zprávou, která se týkala dotací, bylo získání investiční
dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2020 od Ministerstva
vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky na
Pořízení nového dopravního automobilu ve výši 450.000,- Kč. Nový dopravní automobil
pro JSDHO Ždírec bude pořízen v příštím roce a pokusíme se na něj získat ještě dotaci od
Plzeňského kraje. Automobil bude sloužit hlavně pro přepravu osob a vybavení JSDHO.
Závěrem bych si vás dovolila pozvat na příští veřejné zasedání zastupitelů obce,
které se bude konat v pátek 11. října 2019 od 19.30 hodin ve Ždírecké hospodě.
Bc. Lenka Vrátníková, starostka obce

Okresní soutěž v klasické hasičské soutěži - Dobřany
Dne 7.9. se od ranních hodin konalo v
Dobřanech okresní kolo v klasické soutěži. Naše
družstvo žen postoupilo do tohoto kola z okrskové
soutěže. Od rána nám sice počasí nepřálo, ale i přes
přeháňky a zimu jsme dokázaly pokořit 4 družstva
žen. Nechaly jsme za sebou družstvo ze Střížovic,
Hradčan, Nepomuku i z Nekvasov. Štafetu jsme
zaběhly v čase 109,83s a požární útok zvládly v
perfektním čase 99,97s. I když jsme byly
penalizované 10 trestnými body = 10 sekundami,
první místo nám neuniklo! Získaly jsme putovní
pohár, který snad obhájíme i příští rok, pohár za 1.
místo a poukaz na 4.000Kč na výbavu od firmy
Požární bezpečnost. Tímto bych chtěla moc
poděkovat celému družstvu za perfektní přípravu a
skvělou týmovou práci - bez žádné z vás by výhra nebyla možná. A na závěr ještě
poděkování za celé družstvo našim manželům a partnerům, kteří nás v tom nenechali a
podporovali nás jak fyzicky při trénincích, tak psychicky při samotných závodech. Budu
se moc těšit na další sezónu s vámi!
Za ženské družstvo SDH Ždírec – Mgr. Petra Řežábková

Kurz první pomoci
SDH Ždírec pořádalo dne 22.9. v hasičské zbrojnici kurz první pomoci se zkušeným
záchranářem Plzeňského kraje a hasičem SDH Blovice panem Josefem Synáčem z Blovic.
Ten si připravil velmi zajímavou čtyřhodinovou přednášku z praxe záchranné služby s
praktickými ukázkami resuscitace při ztrátě vědomí a náhlé zástavě krevního oběhu.
Přítomní občané museli předvést jak se správně zachovat v nastalé situaci a prakticky si
vyzkoušeli resuscitaci na speciální figuríně. Dále byla představena resuscitace s AED
přístrojem (automatizovaný externí defibrilátor), kterým se v dnešní době vybavují velmi
frekventovaná místa. I ten si občané mohli vyzkoušet. V průběhu kurzu byl dán prostor
pro různé dotazy, na které pan Synáč podrobně odpovídal. SDH Ždírec by mu tímto
chtělo velmi poděkovat, protože jeho přednáška byla zajímavě připravena a informace
byly pro účastníky velmi cenné. Ač je poskytnutí první pomoci to nejdůležitější, co
můžeme v náhlých situacích udělat, škoda že projevilo zájem jen cca 20 občanů z naší

obce. Můžeme jen doufat, že většina z nás ví jak postupovat a první pomoc by poskytla
správně.

SDH Ždírec

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Tímto upozorněním vyzýváme vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede
nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému
odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé
provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,
jakožto provozovatele distribuční soustavy. V ochranném pásmu nadzemního vedení je
zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Odstraňování a oklešťování se provádí
v období vegetačního klidu a dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění. Více informací najdete na internetových stránkách obce nebo na
www.cezdistribuce.cz.
ČEZ Distribuce, a.s.

Celosvětový úklidový den
V rámci mezinárodního úklidového dne
21. září jsme se sešli na brigádě při úklidu
podél silnice mezi Ždírcem a Srby. Podél této
cesty jsme již uklízeli před prázdninami, kdy ale
přišlo výrazně méně občanů. Nyní se brigády
účastnilo 9 dospělých a 5 dětí. Jsem rád, že
v naší obci přibývají občané, kterým není
lhostejný stav přírody kolem nás. Všem
občanům, kteří se účastnili brigády, moc děkuji. Podařilo se nám nyní vyčistit celou cestu
mezi Ždírcem a Srby a nasbírali jsme dva plné přívěsy odpadků. Pravda už jsme
nenarazili na takové raritní kousky jako minule, kdy jsme našli záchodovou mísu, dětský

kočárek a další poklady, ale i tak se opakovaly
pneumatiky, kabely, plenky atd. Nasbíraný odpad
jsme odvezli k likvidaci na SÚSPK středisko
Dvorec. Doufám, že podél cesty nám to vydrží
nějakou dobu uklizené a že nebude zatěžko
některým občanům dovést odpad na místo
k tomu určené.
Příští rok bych chtěl úklidovou brigádu zopakovat, a to minimálně v rámci akce
ukliďme Česko 4. dubna 2020 s tím, že bychom se vydali uklidit nějakou jinou lokalitu.
Věřte, že to má smysl a není nás zrovna málo, kdo pomáhají uklidit Česko.
https://www.uklidmecesko.cz/
Jan Maxa, zastupitel obce

TJ Úslavan Ždírec
Na druhé utkání jsme cestovali do Plzně, kde jsme se představili dne 1. 9. 2019 od
9:30 hod. na hřišti v Újezdě. Tým Plzeň - Újezd se v minulém ročníku odhlásil z první ligy
Národní házené, a tak jsme nevěděli, co nás na hřišti čeká. Do utkání s námi nastoupil i
Václav Brožík, kterého jsme opět rádi uvítali v naší sestavě. Od začátku utkání bylo vidět,
že tým domácích je na utkání lépe připravený než náš tým a postupně si začal budovat
náskok, který se zastavil na poločasovém skóre 14:11. Druhý poločas se nesl ve stejném
duchu jako první poločas a hráči Újezdu svůj náskok pomalu navyšovali. Výsledné skóre
se zastavilo na 24:17 pro domácí tým.
3. kolo bylo na programu v sobotu 7. 9. 2019 od 15:00 hod. Na naše hřiště přijelo
mužstvo Hromnic. Na jaře letošního roku se nám podařilo mužstvo Hromnic na
domácím hřišti porazit, a tak jsme věřili, že se nám to podaří i tentokrát. Utkání se
odehrálo za drobného deště. Celý první poločas byl vyrovnaný a skóre se přelévalo z
jedné strany na druhé. Nakonec skončilo vítězstvím našeho mužstva 8:7. Od druhého
poločasu jsme byli lepším týmem a soupeři jsme začali pomalinku odskakovat. Náskok
se navyšoval celý druhý poločas a zastavil se na výsledném skóre 20:12. Ve třetím kole
se tedy urodila po dobrém výkonu celého týmu první výhra v novém ročníku na
domácím hřišti.
Další utkání proběhlo 15. 9. 2019 od 9:15 na hřišti v Plzni v Liticích. Do utkání jsme
nastoupili značně oslabení, ze základní sestavy nám chyběli 4 hráči. Ale i přes značné
oslabení jsme byli od začátku lepším mužstvem a celé utkání jsme si drželi vedení.
Poločasové vedení bylo o 2 branky 10:12. Na začátku druhého poločasu se nám podařilo
výrazněji odskočit a po odehraných 10 minutách druhého poločasu bylo skóre 11:16. A

zbytek druhého poločasu jsme si pohlídali a vyhráli jsme 12:18. Z utkání bych chtěl
vyzdvihnout střelce Zikiho Pospiszyla, který dal v utkání 12 branek.
Za TJ Úslavan Ždírec – Lukáš Láska

Povinné čipování psů
Povinnost opatřit psa čipem ukládá majitelům novela veterinárního zákona, a to
od 1. ledna 2020. Těm, kteří toto nařízení nesplní, hrozí pokuta až do výše 20 tisíc Kč.
Neočipovaným psům nebude z pohledu zákona uznána platnost očkování proti
vzteklině, i když vaše zvíře očkováno bylo a má to řádně zaznamenané v očkovacím
průkaze. Povinnost nechat psa očipovat se nevztahuje na majitele zvířat s čitelným
tetováním, které bylo provedeno před 3. červencem 2011.
Majitelé však bohužel zatím nemají povinnost čipované zvíře registrovat. Je tedy
na každém chovateli psa, zda své zvíře zaregistruje či nikoli. Zvíře s čipem bez
zaregistrovaného čísla čipu v některé z databází je nedohledatelné. Na čtečce čipu se
zobrací pouze 15 číselný kód bez údajů, které by po zadání do databáze vedly k nalezení
majitele. Registrace čipů je proto nutností! Čipy je možné si zdarma zaregistrovat na
webových stránkách či písemně na různých registrech např. Národní registr zvířat, Pet
Family – Centrální registr zvířat, Backhome, Petmaxx.

Zprávy ze Smederova
V sobotu 28.9.2019 se v
hasičské klubovně na Smederově
ochutnávalo a soutěžilo o nejlepší
POSVÍCENSKÝ KOLÁČ, tato soutěž
byla spojena s posvícenským
posezením. Do soutěže bylo
přihlášeno sedm koláčů. Výsledky
soutěže - 1. místo Eva Oncirková;
2. místo Albína Matoušková; 3.
místo Ludmila Škardová. Během večera promítal p. Koutecký filmy z rybářské činnosti a
celkového kulturního dění Smederova, kde bylo použito mnoho filmových záběrů p.
Kouteckého a záběrů z dronu Pavla Pondělíka ml. Akce byla jako vždy velice vydařená.
Děkujeme za ceny pro výherce firmě Jan Pondělík - pekařství a cukrářství Dvorec s. r. o.
Poděkování patří všem, kteří se na této akci aktivně podíleli.
Foto a text zaslal Pavel Pondělík

Poděkování Mysliveckému sdružení Ždírec
Tímto bychom chtěli poděkovat organizátorům Posvícenské zábavy ve Ždírecké
hospodě za příjemně strávený večer. Ani po dvou rezervacích míst se nám nepodařilo se
zábavy zúčastnit. Tyto rezervace byly totiž ze strany MS Ždírec zrušeny. Na dotazy
ohledně rezervovaných míst nám nebylo nikým odpovězeno a tato situace nezajímala
ani nikoho z vedení MS, kteří se jakémukoli kontaktu vyhýbali. Myslíme si, že
Posvícenská zábava by měla být hlavně pro občany obce, což asi vyplývalo i
z prezentovaných plakátů. Vyloženě trapné bylo, že minimálně 16 místních občanů se na
zábavu do 21.00 hodin vůbec nedostalo a museli čekat, až se místa uvolní. Podobných
akcí jsme se vždy, asi jako jediní z obce, zúčastňovali a nyní cca po 15-ti letech nám to
doslova nebylo umožněno. Ještě jednou děkujeme za (slušně řečeno) neslušné jednání!
Rodina Fialova, Krňoulova, Nygrýnova

Zprávy Českého svazu žen
Letní prázdninový odpočinek utekl jako voda, ale pomohl ženám zase nabrat nové
síly a pustit se do dalších aktivit. Tradičně před posvícením (konkrétně 12. září) se sešlo
5 členek ždírecké skupiny ČSŽ a za pomoci zaměstnanců OÚ se s vervou pustily do
nekončícího boje s přebujelou vegetací v okolí Ždírecké hospody. Keře a stromky dostaly
nový sestřih, který zase vydrží do příští sezóny; přesto by stálo za úvahu časem
přiměřeně zredukovat celkový porost, protože méně mnohdy znamená více!
Pro říjen je přichystána první akce pro děti, a to 5. října 2019 od 14:00 hod. Nad

Ždíreckou hospodou se bude konat oblíbená Drakiáda i s malým pohoštěním. V případě
nepříznivého počasí se akce posune o týden později, tj. na 12. října 2019 ve stejný čas.
Další akcí, na kterou bychom chtěly pozvat všechny děti i s jejich rodiči či prarodiči,
bude Lampiónový průvod. Ten se uskuteční dne 2. listopadu 2019 - začátek je stanoven
na 17:00 hod. a vycházet se bude opět od Ždírecké hospody. Pohoštění pro děti i různá
překvapení po cestě nebudou chybět, stejně tak jako závěrečný ohňostroj. Srdečně vás
všechny zveme.
Za ČSŽ - M. Kolevová
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Dne 29. 9. 2019 zemřela
ve věku dožitých 83 let
paní Ludmila ŠKARDOVÁ
z Myti.
Čest její památce!
.

DOMÁCÍ UDÁLOSTI

Ždírecká hospoda
Louka nad hospodou
Rybárna pod Smederovem
Hřiště TJ Úslavan

25.10. – 19.30 – SDH Ždírec – výborová schůze
2.11. – 17.00 – ČSŽ Ždírec – Lampiónový průvod
5.10. – 14.00 – Pouštění draků
18.10. – 18.00 – MO ČRS Ždírec – výborová schůze
19.10. - 8.15 – Ždírecké agility

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Blovice - Hradiště 1
Muzeum otevřeno: úterý-sobota 9-15 hod.
Stálé expozice: Jak si kdo ustele; Stará škola
aneb škamna, kalamář a rákoska; Z tvorby
Milana Knížáka
19.10. - 9.00 – 17.00 – Mezinárodní den
archeologie
28.10. – 9.00 – 17.00 – Den krajů – výstava
8.10 – 11.1. – 50 let od Apola: Člověk na
měsíci
10.10. – 1.11. – Jindřich Štreit: Ze tmy do
světla
Lidový dům Blovice

17.10. – 19.00 – Lucie Bílá s klavírem Petra
Maláska
19.10. – 20.00 – Extra Band revival
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

26.10. – 20.00 – Retro party
31.10. – 19.00 – Taneční podvečer – Václav
Žákovec, Anička Volínová
Nepomuk
5.10. – 14.00 – areál Sokola a sokolovna –
Oslavy 150 let založení Sokola – od 20.00
taneční zábava se skupinou Pelíškové
12.10. – 8.00 – 12.00 – náměstí- Nepomucké
trhy
12.10. – 21.00 sokolovna – Kabát revival Plzeň
18. – 19.10. – Podzim pod Zelenou horou
19.10. – 20.00 – sokolovna – Turistický bál
25.10. – 19.00 – sokolovna – Miroslav Donutil.
Ptejte se mě, na co chcete…

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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