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Čest jeho památce!
DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ţdírecká hospoda

15.10. – 18.00 hod – Rybáři – Výborová schůze
22.10. - 19.00 hod – SDH Ţdírec – výbor

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI

Muzeum jiţního Plzeňska - Hradiště 1 (tel. 371 522 208)

Výstavy:

3.4.- 5.9. – výstava Spaní na čtyřech kolech – historické
kočárky ze sbírky Miloslavy Šormové
Do 5.9. – Kouzelný svět Šumavy, Trosky bombardéru
B24 Liberator – Dubeč 1944
Do 31.12. – Zámek a park Hradiště –stavebně-historický
vývoj
16.9. – 31.12. – Vlkov – Babiny, neolitické výšinné sídliště
Muzeum otevřeno : úterý – pátek 9.00 – 15.00 hodin

Nepomuk

14.10. – Standa Červenka – kytarový recitál
MUSIC CLUB DVOREC

16.10. - ODYSSEA
30.10. – MILOŠ DODO DOLEŢAL, předkapela
PSYCHORADIO

Lidový dům

10.10. – 15.00 – Pohádková neděle: O kůzlatech
23.10. – EXTRA BAND – taneční zábava
25.10. – JIŘÍ ZMOŢEK – Uţ mně lásko není 20 let a další hity

Otevírací doba sběrného dvora:
PO, ÚT, ČT, PÁ – 7.00 – 14.00 hodin
ST – 7.00 – 17.00 hodin

SO – 8.00 – 12.00 hodin

Důleţitá telefonní čísla:
Policie: 158
Hasiči: 150
Záchranná sluţba: 155

Policie Blovice: 371 522 008
Velitel SDH Miroslav Synáč st.: 728 957 917
Záchranná sluţba Vlčice: 371 523 255, 377 672 111
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Měsíčník pro čtenáře obcí
Ţdírec - Myť , Ţďár , Smederov a Louňová .
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Události měsíce ZÁŘÍ
Komunální volby a volby do Senátu parlamentu ČR 15. – 16. října 2010

Volby se budou konat 15.října od 14:00 hod. do 22:00 hod. a 16.října od 8:00 hod. do 14:00
hod. ve volební místnosti Obecního úřadu ve Ţdírci. Zatímco volby do zastupitelstva obce budou
ukončeny 16.října, volby do Senátu parlamentu ČR mohou pokračovat druhým kolem za týden
22. a 23.října 2010. Hlasovací lístky obdrţíte předem do svých poštovních schránek. V případě
ztráty obdrţíte nové ve volební místnosti. Volič, který se nemůţe ze zdravotních důvodů dostavit
do volební místnosti obecního úřadu, můţe volit doma do přenosné volební schránky. Tito voliči ať
poţádají předem o tuto sluţbu.
Ze současných 9 zastupitelů obce nekandidují 4 zastupitelé, kterým bych chtěl tímto poděkovat za
jejich práci a spolupráci, neboť přispěli svým jednáním, aby naše obec neztrácela za podobnými
obcemi ve svém rozvoji. Děkuji tímto kolegům: p. Milanu Maškovi, p. Václavu Fialovi, p. Josefu
Hrabačkovi a MVDr. Petru Punčochářovi.
Za uplynulé 4 roky jsme byli úspěšní nejen v obci, ale i mikroregionu Úslava a dokázali také
přesvědčit jiné investory, ţe jsme pro ně dobrým partnerem a ţe se jim vloţené peníze vrátí. Byla
to starost o obec i v oblasti kultury, sportu a dalších oborech a kolektiv, který končí toto volební
období, tak navázal na předchozí úspěšné akce. Děkujeme také našim obyvatelům za spolupráci.
Ať uţ byla menší či větší pomohla nasměrovat společný zájem. To co naše obyvatele trápí, nebo
jim chybí jsme uţ buď připravili do řešení v příštích létech, anebo minimálně zaznamenali do
dalších jednání. O jednom nešvaru jsme psali minule a to o zábavě na čtyřkolkách a motorkách.
Pravda je jak se řešilo na poradě zastupitelů obce, ţe mají majitelé čtyřkolku i na práci, ale jinak
diskuse místních se zástupci obce neproběhla. Pomozte hájit místní před nájezdy z okolí.
Vrátíme–li se k mikroregionu Úslava vyuţili jsme v r.2009 včetně dalších 6 obcí dotaci od
Plzeňského kraje na turistický mobiliář, který je umístěn ve Smederově na návsi. Poměr
financování je 27.000,- Kč Plzeňský kraj a 21.300,- Kč naše obec. Letos je to na herní prvky
k mateřské školce v poměru 74.328,-Kč Plzeňský kraj a 49.552,- Kč obec. Herní prvky pro
nejmenší u budoucí mateřské školky bude moţné uţívat od 10.10.2010. Investicí v září je kaplička
Smederov. Začala také oprava klubovny hasičů ve Ţďáru. Trpělivost mějte ve Smederově s novou
elektrifikací, kde čeká na zapojení také obecní osvětlení a rozhlas. U rozhlasu jsou problémy i se
signálem do Ţďáru. Na dobré cestě je náhrada rozhlasu v celé obci novým systémem v r. 2011.
Závěrem: Pokud se diskutuje o stavebních firmách, které pracují v obci, mají placeno za dílo, ne
za hodinu. Pokud by dělali déle neţ mají, sniţují si tím hodinovou mzdu.
Vlastimil Vrátník, starosta obce Ţdírec

Veřejné jednání zastupitelů obce se bude konat v pátek
8. října 2010 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

SDH Ţdírec
Dne 4.9.2010 se od 09.00 hod konalo v Nepomuku Okresní kolo klasické soutěţe jednotek
SDH, kam postoupila naše druţstva muţů i ţen po skvělých výsledcích na Okrskovém kole
klasické soutěţe. Na soutěţi se sešlo celkem 6 druţstev ţen a 8 druţstev muţů. Celá soutěţ začala
slavnostním nástupem a představením hostů. Pro obě skupiny začala soutěţ štafetovým během, který se na
této soutěţi běhal netradičně na oválu kolem stadionu ZŠ. Kaţdé druţstvo mělo 2 pokusy štafetového běhu,
kdy se do celkových výsledků počítal čas lepší.
Naše druţstvo ţen zaběhlo v prvním kole čas
117,12 s. Tento čas postačil na 3. průběţné pořadí.
Ve druhém rozběhu si výrazně zlepšily čas na
105,1s a vylepšily si pozici před poţárním útokem
na 2.místo v průběţném pořadí. Při poţárním útoku
došlo zřejmě k několika chybičkám proti
pravidlům, které nekompromisní rozhodčí ocenili
celkem 30 s trestných bodů. Celkový čas poţárního
útoku druţstva ţen ze Ţdírce i s penalizací byl
152,29 s. V celkovém součtu časů štafet a
poţárního útoku docílilo naše druţstvo ţen čas
257,39 s, coţ stačilo na krásné 4. místo. Je nutné
podotknout, ţe v případě neobdrţení 30 trestných
sekund, by naše druţstvo ţen obsadilo 2. místo.
Celkové pořadí druţstev ţen s výslednými časy: 1. Štěnovický Borek, čas: 215,03s, 2. Hradčany, čas:
230,27, 3. Vrčeň, čas: 254,1, 4. Ţdírec, čas: 257,39 s, 5. Doţice, čas: 292,05s, 6. Přešín, čas: 306,22s.
Druţstvo našich muţů dosáhlo po prvním štafetovém běhu čas 89.75s, coţ stačilo průběţně na
skvělé 4. místo. Ve druhých štafetách došlo u ostatních muţstev ke zlepšení časů, pouze naše druţstvo si čas
pohoršilo na 89,91s. Počítal se tedy lepší čas z první štafety. Tento výsledek stačil pouze na 7. průběţnou
pozici před poţárními útoky. Po součtu lepších časů ze štafet a poţárního útoku bylo celkové pořadí soutěţe
muţů následující: 1. Hradčany, čas: 188,6s, 2. Číţkov, čas: 190,41s, 3. Budislavice, čas: 205,8S, 4. Přešín,
čas: 210,8 s, 5. Dnešice, čas: 215,74s, 6. Hradišťská Lotka, čas: 216 s, 7. Nebílovský Borek, čas: 223,34 s,
8. Ţdírec, čas: 241,16s, 9. Tojice, čas: 261,41s.
Za druţstvo ţen nastoupily: Marie Bradáčová, Martina Punčochářová, Dana Lindová, Lucie
Česalová, Lucie Vídršperková, Lenka Švábová, Linda Šnajdrová. Za druţstvo muţů nastoupili: Ladislav
Vrátník ml., Miroslav Synáč ml., Karel Kovář, Miroslav Tafat, Jan Ptáčník, Martin Dolák, Miroslav Krňoul
ml. a Jakub Fiala. Na závěr nezbývá neţ všem soutěţícím z obou našich druţstev poděkovat za vzornou a
příkladnou reprezentaci našeho SDH Ţdírec i obce Ţdírec.
SDH Ţdírec vytvořilo vlastní internetové stránky http://www.sdhzdirec.estranky.cz/ , kde se dozvíte
všechny potřebné informace a můţete si prohlédnout bohatou fotogalerii.
Za SDH Ţdírec Ladislav Vrátník, ml.

Zpráva ČSŢ
Skončily prázdniny i letní dovolené a čas se zase vrací do zaběhnutých kolejí. Také Český svaz ţen připravuje pro
podzimní a zimní období nové akce a nebude jich málo. Jednou z nich bude i oblíbená "Drakiáda", kterou
plánujeme uspořádat 9. října 2010 od 14.00 hodin - jako vţdy nad Ţdíreckou hospodou. Na listopad
připravujeme opět lampiónový průvod, v prosinci přijde samozřejmě Mikuláš se svou druţinou a v předvánoční době
si můţeme společně zazpívat vánoční koledy. Ale o všech těchto akcích budeme podrobně informovat v dalších
vydáních Našich listů.
Těšíme se na setkání s Vámi se všemi.
Za ČSŢ Ţdírec - Marie Kolevová

Váţení přátelé a příznivci,
dovolte, abychom poděkovali všem těm, kteří v soutěţi Plzeňského deníku s názvem „Muzikant regionu“
přispěli svými hlasy k umístění naší kapely Ungrovanka ze Ţdírce k celkovému pátému místu z 31
nominovaných. Ještě jednou díky a – zachovejte nám přízeň.
Ungrovanka Ţdírec

Upozornění
Brambory na uskladnění se budou rozváţet v sobotu 23.10.2010 dopoledne. Cena je 800,- Kč/q, krmné
200,- Kč/q.
Stanislav Ungr, Myť 30

Zprávy z nohejbalu za září
V září jsme odehráli všechny podzimní zápasy a ukončili tak sezónu 2010. První a jediný domácí
zápas jsme odehráli v pátek 3. září před asi jediným naším fanouškem Jirkou Michálkem st. (jemuţ
děkuji za přízeň) a přivítali jsme druţstvo Letin. Ačkoliv jsme postrádali nejlepšího hráče Radka
Hahna, poradili jsme si celkem jasně 5:1. Následující týden jsme zajíţděli v neděli ráno do Zelené.
Sobotní koncert Tublatanky ve Dvorci nám zcela zdecimoval sestavu. Naštěstí se i slabší hráči
vyburcovali k nadprůměrnému výkonu a odvezli jsme si důleţitý bod za remízu 3:3. Ten nám uţ dvě
kola před koncem sezóny zajistil jistotu osmého místa. Další utkání jiţ bylo ovlivněno touto
skutečností a nejlepší hráči zůstali doma. Přesto jsme v Řenčích odehráli zcela vyrovnané utkání a
přivezli další cenný bod – 3:3. Poslední zápas nás čekal v neděli 26.9. ve Stříţovicích. Nejprve jsme
si mysleli, ţe se utkání přeloţí kvůli nepříznivému počasí, ale po naléhání soupeře k odehrání
posledního kola jsme dali dohromady zřejmě nejslabší sestavu podzimu a vyrazili. Soupeře náš
příjezd zjevně zaskočil. Deklasovali jsme jej 6:0! Se ziskem 17-ti bodů jsme jasným vítězem spodní
části tabulky. Sestavy v jednotlivých utkáních:
Ţdírec – Letiny : Jakoubek, Dolák, Pekárek, Vrátník ml., Michálek, Havel
Zelené – Ţdírec : Hahn, Dolák, Vrátník ml., Havel
Řenče – Ţdírec : Dolák, Pekárek, Vrátník ml., Havel
Stříţovice – Ţdírec : Vrátník st., Vrátník ml., Pekárek, Havel
Konečná tabulka skupiny o 8 – 13 místo:
Pořadí
Oddíl
Zápasů Vítězství
Remíz Proher Skóre Bodů
1. TJ Úslavan Ţdírec
16
7
3
6
48:48 17
2. TJ Řenče
16
3
5
8
40:56 11
3. Tichota-team Zelené
16
2
6
7
32:64 10
4. Stříţovice
16
3
4
9
31:65 10
5. 1. NC Škrpál 1415 Letiny
16
2
2
12
27:69
6
6. NC Bezinkáři Roupov B - po prvním zkontumovaném zápase s námi odhlásili soutěţ
Do další sezóny si můţeme přát umístění po základní části v horní polovině tabulky a hrát
odvety se silnějšími druţstvy.
Jan Havel předseda TJ
Národní házená TJ Úslavan Ţdírec – výsledky září :
Ţdírec –
-

Blovice ,,B“
Ejpovice,,C“
Všenice ,,B“
Litohlavy
Přeštice ,,B“
Ţerovice

15 : 11
11 : 13
9 : 22
18 : 13
12 : 20
5: 4 ( pravděpodobně 10: 0 kontumačně )

Příští utkání:
3.10. v Oseku u Rokycan
13.30 hod
9.10. v Kyšicích
16.00 hod
10.10. doma Vřeskovice ,,B“ 16.00 hod
17.10. v Hromnicích
14.30 hod
24.10. doma Dobřív
16.00 hod
Podrobné informace k utkání, sestavy a střelci branek jsou na našich webových stránkách.
Václav Řeţábek – vedoucí muţstva

