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Čest jeho památce!
Dne 22.9.2010 se narodila manţelům
Haně a Pavlovi Zrnovým
ze Ţdírce dcera Kristýna.
Vítáme Kristýnku do života
a přejeme jen to nejlepší!
DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

19.11. – 18.00 hod – Rybáři – Výborová schůze
26.11. - 19.30 hod – SDH Ždírec – výbor

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI

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

Nepomuk

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

28.11. – oživlé prohlídky muzea – od 14.45,
15.45 a 16.45 hodin
28.11. – Slavnostní rozsvícení vánočního stromu,
na závěr tradiční ohňostroj

Lidový dům

Music Club Dvorec: začátky ve 21.00 hodin

Výstavy:

20.11. – 19.00 – Módní přehlídka
21.11. – Zimní příhody včelích medvídků
27.11. – ARGEMA + GALLILEO

PO, ÚT, ČT, PÁ – 7.00 – 14.00 hodin

28.11. – 14.00 – Adventní trh - náměstí

12.11. – ARGEMA + GALLILEO
16.11. - BRUTUS
27.11. – EXTRA BAND REVIVAL

Otevírací doba sběrného dvora:
ST – 7.00 – 17.00 hodin

SO – 8.00 – 12.00 hodin

Důležitá telefonní čísla:
Policie: 158
Hasiči: 150
Záchranná služba: 155

Policie Blovice: 371 522 008
Velitel SDH Miroslav Synáč st.: 728 957 917
Záchranná služba 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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Říjen v událostech
Máme po volbách a 2 týdenní maratón dopadl takto.
Celkový počet osob zapsaných do seznamu voličů – 371
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky – 275

Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Volební strana č. 1 – Sdruţení nezávislých kandidátů za spokojeného občana:
1. Věra Růţičková – 140 hlasů, 2. Vlastimil Vrátník – 135 hlasů, 3. Darina Kaslová – 132 hlasů,
4. Jaroslav Nygrýn – 117 hlasů
Volební strana č. 2 – Sdruţení nezávislých kandidátů za rozvoj obce Ţdírec:
1. Bohuslav Vrátník – 149 hlasů, 2. Anna Vítková – 147 hlasů, 3. Václav Řeţábek – 143 hlasů,
4. Ladislav Vrátník – 115 hlasů, 5. Luboš Mráz – 97 hlasů
Jména a příjmení náhradníků:
Volební strana č. 1 – Sdruţení nezávislých kandidátů za spokojeného občana:
1. Miroslav Synáč – 121 hlasů, 2. Radek Synáč – 129 hlasů, 3. Jana Loudová – 113 hlasů,
4. Dalibor Kuba – 116 hlasů, 5. Václav Šlajs – 113 hlasů
Volební strana č. 2 – Sdruţení nezávislých kandidátů za rozvoj obce Ţdírec:
1. Jiří Jakoubek – 130 hlasů, 2. Jan Havel – 131 hlasů, 3. Miroslav Krňoul – 136 hlasů, 4. Petra
Řeţábková – 120 hlasů

Co vás čeká do konce roku?
Mimo jiné částečná uzavírka cesty do Blovic. Původně měla být uzavřena cesta úplně a mělo se
do Blovic jezdit přes Ţďár a Smederov, ale po urgencích našeho Obecního úřadu se bude jezdit do
Blovic sice jen po jedné polovině cesty, ale ne přímo přes Ţďár a Smederov. Do konce roku 2010
vás čekají také tradiční kulturní akce a velká sportovní na konec roku a to 20. ročník
Silvestrovského běhu.
Pozvánka je tu také na 28.11.2010 kdy v 15 hod. proběhne vysvěcení nově opravené
kapličky Panny Marie Klatovské ve Smederově na návsi.
Další opravenou budovou bude Ţďár čp. 7. Tuto budovu do dalšího uţívání převezmou na výroční
Valné hromadě v prosinci hasiči ze Ţďáru, kteří brigádnicky pomohli s vnitřními prostory této
stavby. Obě výše uvedené stavby byly opraveny a vylepšeny za pomoci zdejších obyvatel, za coţ
všem zúčastněným děkuji. Splnili jsme téţ slib instalace herních prvků u budoucí mateřské školky.
Další postupy budou projednány zejména po ustavujícím jednání zastupitelů obce 3.12.2010 ve
Ţdírecké hospodě.
starosta obce Ţdírec Vlastimil Vrátník

Ustavující jednání zastupitelů obce se bude konat v pátek
12. listopadu 2010 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod. Na programu bude
volba starosty a místostarosty obce.

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích si Vás dovoluje pozvat na 6. adventní trh, který se koná na
zámku Hradiště 4. 12. 2010 od 9 do 16 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na šperkaře, krajkářky,
skláře, truhláře, hračkáře, kováře, krčmáře, uzenáře, perníkářky, bylinkářky, květinářky, dráteníky,
hrnčíře, flašinetáře a další řemeslníky, kteří připraví výrobky s vánoční tématikou. Rybí řízky a další
občerstvení zajišťuje Český svaz rybářů Blovice. Příjemnou pohodu navodí Český svaz žen Blovice a
české koledy.
ALIMEX NEZVĚSTICE a.s. přijímá objednávky na DAŇKY. Cena 80,- Kč/kg vč.DPH (vyvrhnutý,
v kůţi, bez hlavy). Výdej listopad – prosinec 2010. Objednávky přijímá paní Matoušková tel.
605 206 072, 605 206 096. Nabídka platí do vyprodání.

SDH Smederov
Smederovští hasiči uspořádali v době od 18.-19.9.2010 druhé výjezdní zasedání do rekreačního
střediska Policie ČR v obci Hracholusky, kterého se tentokrát účastnilo celkem 24 členů. Počasí se
vydařilo, a proto ţeny s dětmi uspořádaly výlet parníkem s následnou pěší tůrou do základního
tábora. Muţská část se výletu neúčastnila, neboť bylo nutno u naraţeného sudu probrat důleţité věci
týkající se dalších činností SDH Smederov. Večer se konalo posezení u ohně, ke kterému z místní
restaurace byla dodána vynikající pečená vepřová kolena s oblohou. A protoţe všichni účastníci
výjezdního zasedání byly velice spokojeni, doufáme, ţe i v následujícím roce se nám podaří
uspořádat další výjezdní zasedání místního sdruţení SDH společně s klubem při SDH Smederov.
Dále dne 25.9.2010 uspořádalo SDH Smederov společně s klubem při SDH taneční zábavu v místní
hasičské klubovně ve Smederově. Přestoţe počasí tentokrát nepřálo, byla opět místní klubovna plně
obsazena, a jak je jiţ zde dobrým zvykem, kaţdý účastník přinesl něco dobrého k zakousnutí, takţe
stoly se opět prohýbaly pod tíhou nejrůznějších jídel. Kapela byla vynikající a s malými přestávkami
hrála aţ do 03.00 hodin.
Za obě výše uvedené akce bych chtěl poděkovat všem co se na přípravě a průběhu uvedených akcí
pořadatelsky podíleli, neboť bez jejich zapálení pro věc by se nic z tohoto neuskutečnilo.
Za SDH Smederov Radek Synáč

Český rybářský svaz
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz
Rybáři informují.
Výbor naplánoval a projednal podzimní výlovy rybníků. Tradiční podzimní výlov rybníka Huťský
provedeme 13.11.2010. Také jiţ tradičně uskutečníme prodej ryb na hrázi. Prodáván bude Kapr
v ceně 55 Kč/kg, v omezeném mnoţství téţ Amur 70 Kč/kg a Štika 170 Kč/kg. Ryby vykazují
výbornou kondici, jsou krmeny výhradně kvalitním tuzemským zrnem a tak všechny zájemce
srdečně zveme k nákupu kvalitní ryby. Prodej započne cca kolem 9.00 hodin.
Informace pro brigádníky z řad členů MO: sraz je u rybníka v 7.30 hodin. Podrobnější informace pro
lovící četu a rybářskou stráţ má hospodář P.Baláţ.
Digitalizace, toto v poslední době tak často skloňované slovo dostihlo uţ i nás rybáře. ÚS ČRS Plzeň
rozjel na základě usnesení územní konference projekt informační systém LIPAN. V tomto systému
budou muset od nového roku umět on-line komunikovat s ÚS všechny místní organizace, takţe
výdej povolenek, placení členství atd. jiţ bude takto prováděn. Výbor na základě těchto poţadavků
přijal opatření tak, abychom byli schopni těmto poţadavkům dostát. První kroky jiţ byly učiněny,
někteří členové uţ dostávají od jednatele do členských legitimací vylepen identifikační čárový kód,
pod kterým jsou v systému zavedeni. S ostatními informacemi týkající se tohoto systému budeme
naše členy postupně informovat.
Petrův zdar.
M.Krňoul, jednatel MO ČRS Ţdírec

Upozorňujeme občany, ţe se po obci budou pohybovat pracovníci firmy Jobing a budou
klientům Všeobecné zdravotní pojišťovny rozdávat elektronickou zdravotní kníţku IZIP,
připravte si dosavadní kartičku pojištěnců. Tato sluţba je zdarma.
Podzimní DRAKIÁDA
V sobotu 9. října 2010 uspořádal
Český svaz ţen pro děti tradiční a
oblíbenou drakiádu. Nepříznivé
počasí
předchozích
dnů
se
umoudřilo a svatý Petr vykouzlil
jeden z nejhezčích podzimních
víkendů. Za příjemného slunečného
odpoledne a velice příznivého větru
se na louce nad Ţdíreckou
hospodou sešlo více neţ sto
účastníků - z toho téměř polovinu
tvořily děti se stejným počtem draků a dráčků. Po absolvování "leteckého" odpoledne
připravily ţeny pro děti táborák s opékáním špekáčků a nechyběl ani chleba a teplý čaj.
Navíc ještě kaţdé dítě dostalo bonus za účast v podobě různých oplatků či lízátek. A tak
celé odpoledne skončilo všeobecnou spokojeností, a to zejména díky hlavním
organizátorům v čele s paní Annou Vítkovou a paní Zdeňkou Vrátníkovou.
Za ČSŢ - Marie Kolevová
Lampiónový průvod
Dále ČSŢ oznamuje, ţe další oblíbená akce pro děti i dospělé se bude konat v sobotu
6.listopadu 2010, a to od 16.30 hod. Jedná se samozřejmě o velký LAMPIÓNOVÝ
PRŮVOD, který bude začínat u Ţdírecké hospody a na který budou cestou necestou čekat
všelijaká překvapení. A aby se bylo opravdu nač těšit, prozradíme ještě, ţe závěrem bude
opět ohňostroj!!!

TJ ÚSLAVAN ŽDÍREC
Tabulka soutěže OS I.třída 2010-2011
1.
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10.
11.
12.
13.
14.

TJ Přeštice B
TJ Sokol Kyšice B
TJ Všenice B
TJ Sokol Osek B
TJ Sokol Hromnice
TJ Sokol Dobřív
TJ S.Ejpovice C
TJ Sokol Ţerovice
TJ Ú.Ţdírec
TJ Sokol Vřeskovice B
TJ Litohlavy B
TJ S.Blovice B
TJ.S. Chudenice
TJ.S. Nezvěstice C

13 13
13 10
13 9
13 7
13 7
13 7
13 6
13 6
13 6
13 5
13 4
13 4
13 2
13 0
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1 7
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