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Vážení spoluobčané,
v září se vrátily všechny školou povinné děti zpět do školních lavic a všichni pevně
doufáme, že tam zůstanou i po celý školní rok. Počasí nám zatím přeje, a tak můžou
všichni zahrádkáři v klidu připravovat své zahrady na zimu.
V září bylo pro naše občany připraveno několik kulturních akcí. V sobotu 4. září se
členky SDH Ždírec zúčastnily závodů, kde získaly skvělé 1. místo. Chtěla bych jim moc
poblahopřát a poděkovat za skvělou reprezentaci naší obce. Hned následující den, v
neděli 5. září, připravili členové SDH Ždírec ve spolupráci s ženami z ČSŽ Ždírec
Pohádkovou cestu pro děti, která byla zakončena na hřišti TJ Úslavanu. Myslím si, že děti
si cestu s různými úkoly moc užily. V pondělí 13. září členky ČSŽ, tak jako každý rok, uklidily
a prostříhaly keře před Ždíreckou hospodou, za což bych jim chtěla poděkovat. V pátek
24. září proběhlo v Klubu hasičů na Smederově posezení se soutěží o nejlepší posvícenský
koláč. V sobotu 25. září pak uspořádali členové MS Ždírec Posvícenskou zábavu s bohatou
zvěřinovou tombolou. Všem organizátorům bych chtěla za tyto akce poděkovat. Více
informací o jednotlivých akcích se dozvíte uvnitř Našich listů.
V září neproběhlo veřejné zasedání zastupitelů obce, to se uskuteční až v měsíci
říjnu. Byly dokončeny čerpací zkoušky nového obecního vrtu na Rafandě a čekáme na
jejich vyhodnocení. Celé září pak probíhala rekonstrukce sběrného místa u obecního
úřadu. Asfaltový povrch je již hotový a nyní jen čekáme na dodělání oplocení a dodávku
vjezdových vrat. Poté budeme moci vrátit kontejnery zpět na jejich místo. Chtěla bych
tímto požádat všechny naše občany o trpělivost a o dodržování pořádku v okolí
kontejnerů. Dále bych chtěla všechny požádat o důsledné třídění bioodpadu na trávu a
větve. Kontejnery jsou celou dobu popsány, a přesto někteří naši spoluobčané nepoznají
rozdíl mezi trávou a větví ze stromu. Na skládku bioodpadu, kam obec odpad poté vyváží,
nám to takto dohromady odmítají její pracovníci převzít, a pak je velký problém, kam
takový bioodpad umístit. Našim pracovníkům se podařilo již odklidit většinu větví po
červencových bouřích, dokonce již byla seštěpkována hromada větví umístěná u hřiště TJ
Úslavanu. Podařilo se nám také opravit část obecních cest asfaltovým recyklátem. V
průběhu října a listopadu by měly být opraveny i cesty okolo obecního úřadu
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek 22. října 2021
od 18.00 hodin ve Ždírecké hospodě.

a ke hřbitovu. Pokračuje příprava nových obecně závazných vyhlášek, týkajících se
nakládání s odpady a poplatků za odpady. Začínáme též vymýšlet a připravovat projekty
na dotace na příští rok.
V pátek 8. října od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 9. října od 8.00 do 14.00 hodin
s v naší obci uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Volební místnost je umístěna v budově obecního úřadu ve Ždírci a zveme všechny
oprávněné voliče k volebním urnám. Nebuďte lhostejní k dění okolo sebe a myslete na
budoucnost.
V pátek 22. října proběhne ve Ždírecké hospodě veřejné zasedání zastupitelů obce.
Na programu zasedání bude jednání o obnově kaštanové aleje od kostela ve Ždáře
směrem na Smederov. Všichni jste srdečně zváni.
Závěrem bych chtěla moc poděkovat všem našim občanům, kteří přispěli na obce
postižené tornádem. Ke 20.000,- Kč, které věnovala obec, se podařilo vybrat skvělých
50.000,- Kč, které jsme obratem přeposlali obci Hodonín, místní část Pánov a obci Kryry,
místní část Stebno.
Bc. Lenka Vrátníková, starostka obce

Tak jsme první no a coooo!
Dne 4.9.2021 se naše družstvo žen
zúčastnilo závodů O pohár starosty OSH PJ v
Dobřanech, kde jsme tak mohly obhájit
prvenství z roku 2019. Počasí nám velice
přálo, nálada byla skvělá a i přes drobné
komplikace a změny v sestavě přímo na místě,
jsme se nenechaly rozhodit a s velkým
náskokem téměř 20 vteřin jsme za sebou
nechaly družstva žen z Nepomuku a z Dnešic!
Mužských družstev se zúčastnilo celkem šest Dnešice, Přešín, Nepomuk, Střížovice A,
Chotěšov a Střížovice B. Velké poděkování
patří našim mužům SDH Ždírec, kteří s námi mají trpělivost trénovat a doprovázet nás na
závody. Děkuji všem zúčastněným.
Velitelka družstva SDH Ždírec ženy Petra Řežábková

Antik a sběratelská burza Tchořovice
Burza se uskuteční 30.10. a 27.11.2021 vždy od 7.00 hodin na letišti Tchořovice u
Blatné. Info na tel.: 602 132 238 a na www.BURZATCHOROVICE.CZ.

Prodej obilí
ALIMEX Nezvěstice a. s. nabízí:

Pšenice ozimá 580,-- Kč/q včetně pytlů
Ječmen jarní 550,-- Kč/q včetně pytlů

Prodej se uskuteční na středisku Apolena ve dnech:
čtvrtek 14.10.2021
pátek 15.10.2021
sobota 16.10.2021

od 12 hod. do 15,30 hod.
od 12 hod. do 15,30 hod.
od 8 hod. do 11 hod.

Pečujete o člena rodiny? Zapojte se do průzkumu
V rámci projektu komunitního plánování sociálních služeb na Blovicku
(dále jen KPSS), při kterém se zaměřujeme na podporu rozvoje sociálních a
doprovodných služeb v obcích SO ORP Blovice, chceme na podzim tohoto roku
blíže zmapovat potřeby občanů, kteří pečují o své blízké se sníženou soběstačností (o
seniory, děti či dospělé osoby se zdravotním, mentálním postižením aj.). Při zajištění péče
o sebe nebo blízkou osobu vzniká celá řada obtížných situací a překážek, které chceme v
rozhovorech zjistit. Výstupy průzkumu pak budou projednány s patřičnými úřady a dalšími
subjekty, s cílem zajistit rozvoj sociálních služeb pro výše uvedené občany.
Průzkum potřeb budou provádět tazatelé Centra pro komunitní plánování Západní
Čechy a bude probíhat formou individuálních případně i skupinových rozhovorů (přibližně
hodinových) osobně nebo online, v domácím či jiném prostředí, dle přání dotazovaného.
Odměna za rozhovor dotazovanému činí 250.-Kč. Všechny výstupy z rozhovorů budou
anonymní, tedy není třeba mít obavy z uvádění jmen osob. V případě, že se budete chtít
do průzkumu osobně zapojit a umožníte nám uskutečnit s Vámi rozhovor, kontaktujte
prosím koordinátorku projektu KPSS PhDr. Blanku Kohoutovou, e-mailem
blanka.kohoutova@cpkp.cz či telefonem 607 158 192. Rozhovory budou probíhat v
období říjen až listopad 2021. Děkujeme, že takto pomůžete rozvíjet sociální služby v
místě, kde žijete.

Diecézní charita Plzeň
Jste sami doma, ubývají Vám síly a cítíte, že byste potřebovali
pomoci? Naše služba se snaží o to, abyste mohli zůstat ve své
domácnosti, tedy tam, kde jste zvyklí. Dojedeme za Vámi domů a
pomůžeme Vám s tím, na co nestačíte. Můžeme pro Vás zajistit
nákupy, úklid, různé pochůzky, dopomoc s hygienou, praní prádla,
doprovody k lékaři apod. Neváhejte nás oslovit.
Vedoucí služby: Zdenka Palacká, 731 433 025, zdenka.palacka@dchp.charita.cz,
5.května 663, Blovice, www.dchp.cz/charitni-pecovatelska-sluzbablovice/

Zprávy Českého svazu žen
Konečně navazujeme po téměř půldruhém roce odmlky na naše pravidelné i
nepravidelné akce a aktivity. Hned počátkem září pořádal Sbor dobrovolných hasičů
Ždírec první větší akci pro děti, a to "Pohádkovou cestu". Protože to však nemohli vše
zajistit vlastními silami, požádali ČSŽ o spolupráci, takže se na závěrečné fázi akce
zúčastnilo zhruba 6-7 členek. Ty měly za úkol vydávat všem zúčastněným dětem, které
absolvovaly všechna stanoviště na cestě, závěrečný dárek a občerstvení. Počasí bylo velmi
příznivé, a tak přišlo více než 40 dětí.
Ještě před koncem měsíce jsme se rozhodly opětovně zušlechtit keřový porost před
Ždíreckou hospodou. Ve spolupráci s OÚ a za vydatné pomoci zaměstnanců OÚ především Pavla Vrátníka a jeho kolegů jsme se pustily do boje s urputným soupeřem. S
nůžkami, hráběmi i vidlemi se do práce pustilo "sedm statečných" žen - A. Vítková, Zd.
Vrátníková, Bl. Fialová, R. Ptáčníková, J. Hrabačková, V. Michálková a M. Kolevová a
zakrátko byl přistavený kontejner zcela zaplněn křovím i větvemi. Jen je bohužel stále dost
lidí, kteří si keřový porost na záhonech pletou se smetištěm a správné umístění odpadků
či dokonce nějaké jejich třídění je naprosto nezajímá.
V měsíci říjnu bychom ještě rády uspořádaly Drakiádu, ale vše je závislé na tom,
zdali Alimex poseká louku a samozřejmě na počasí i příznivém větru. Budeme doufat, že
vše dobře dopadne, a těšíme se na další vydařené akce.
Za ČSŽ - M. Kolevová

Pohádková cesta
V neděli 5.9. se podél
řeky Úslavy vyskytovaly
všelijaké pohádkové bytosti,
které číhaly na naše
nejmenší. Dětičky plnily
různé úkoly, aby na závěr
mohly
být
odměněny
balíčkem s překvapením. Na
konci pohádkové cesty byla
připravena dětská diskotéka,
kde si děti zaskotačily. Děkujeme všem členům SDH Ždírec, kteří pomohli tuto skvělou
akci připravit, všem pohádkovým bytostem, členkám Českého svazu žen, které pomohly
s občerstvením, Obci Ždírec za zapůjčení obecního automobilu a ostatním, kteří zapůjčili
rekvizity.
Jednatelka SDH Ždírec Dana Podzimková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ZÁŘÍ 2021
Blahopřejeme!

V měsíci září se významného životního jubilea dožívají tito naši občané:
Marie Švehlová
Jaroslava Nedvědová
Jan Fialka
Václav Šlajs
Josef Hrabačka

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

79 let
78 let
75 let
75 let
74 let

Miroslava Bártová
Václav Janský
Miluše Bušková
Ladislav Zoch
Jaroslava Pekárková

70 let
69 let
68 let
67 let
60 let

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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