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Vážení spoluobčané,
jako již tradičně na začátku svého příspěvku si dovolím vyhodnotit počasí v uplynulém období.
Podzimní počasí se ujalo své vlády, vyznačuje se poměrně nízkými nočními teplotami, deštěm,
ale v odpoledních hodinách si ještě můžeme vychutnat příjemného sluníčka. Počasí přineslo
vydatnou úrodu hub, tak jsme si užili smaženic, houbových řízků a nezapomněli jsme ani na
jejich usušení. Uplynulý měsíc byl ve znamení přípravy na komunální volby a dokončovacích
prací na hasičské zbrojnici a na cestě u dětského
hřiště. Dále se nám podařilo zkolaudovat
zrekonstruované veřejné osvětlení v Myti a podali
jsme žádost o dotaci z Fondu solidarity EU na opravu
cesty na Smederově a propustku v Myti, které byly
poškozeny při povodni v červnu r. 2013. Od
Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje jsme
dostali pracovní stůl do nové hasičské zbrojnice a byla
nám schválena dotace od Plzeňského kraje na
informativní měřič rychlosti v rámci dotačního titulu „Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence
kriminality pro rok 2014“ ve výši 35.000,- Kč. Celkové náklady na instalaci měřiče by měly být
55.000,- Kč. Po úspěšném jednání s představiteli Správy a údržby silnic Plzeňského kraje také
došlo k opravě cesty u Huťského rybníku. V příštím roce by mělo dojít k celkové opravě cesty.
Největší akcí uplynulého měsíce bylo určitě dokončení stavby Hasičské zbrojnice ve Ždírci a její
slavnostní předání hasičům, které se uskutečnilo
v sobotu 27. září 2014. Pracovníci firmy KLAUS
TIMBER dokončili svoji práci v pátek, dílo předali
po jeho dokončení, včetně veškerých terénních
úprav (viz. FOTO). Splnili stanovený termín a
dnes již můžeme říci, že svoji práci odvedli ve
velmi dobré kvalitě. Ostatně jsme se o tom mohli
přesvědčit i při předání zbrojnice našim hasičům,
kdy přítomní občané a pozvaní hosté nešetřili
slovem chvály. Na předání zbrojnice přišlo mnoho našich občanů a udělalo nám to velkou
radost. Pozvání přijali i představitelé Plzeňského kraje, kterými byl
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
3. října 2014 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

pan Mgr. Zdeněk Honz, člen Rady Plzeňského kraje pro oblast sociálních věcí a pan Ing. arch.
Miloslav Michalec, vedoucí odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje. Dále naše pozvání
přijal ředitel Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, pan plk. Ing. František Pavlas a
za dobrovolné hasiče byl přítomen pan Václav Sýkora, náměstek starosty Okresního sdružení
hasičů Plzeň-jih. Za zhotovitele se předání zúčastnila paní Jana Jiřincová, PR marketing firmy
KLAUS TIMBER. Pozvání také přijal a hasičskou zbrojnici nám vysvětil zástupce Římskokatolické
farnosti Blovice pan farář Piotr Marek. Projekt Přístavby a stavební úpravy hasičské zbrojnice
byl spolufinancován z dotačních titulů Plzeňského kraje, jednalo se o dotační titul Dotace na
havarijní stavy a naléhavé potřeby v roce 2013 a dotaci z Programu stabilizace a obnovy
venkova Plzeňského kraje 2014. Při slavnostním předání hasičské zbrojnice byla nastoupena
čestná jednotka hasičů SDH Ždírec, Žďár a Smederov, které velel velitel jednotky SDH pan
Miroslav Synáč (viz. FOTO). Velitel hasičů pak společně se starostou SDH panem Ing.
Ladislavem Vrátníkem symbolicky převzali z rukou starosty obce dort ve tvaru zbrojnice a
všem přítomným, za zvuku hasičských houkaček, předvedli novou budovu hasičské zbrojnice.
Všichni přítomní pak byli pozváni na malé občerstvení, na které sponzorsky přispěli Myslivecké
sdružení Chejlava Ždírec, Vlastimil Kubík Ždírecká hospoda, Jan Pondělík Pekařství a cukrářství
Dvorec a Řeznictví a uzenářství Radek Herejk Přešín.
Předání hasičské zbrojnice se také zúčastnila slečna Lucie Havlová ze Ždírce, která na štít
zbrojnice namalovala krásný obraz svatého Floriána, patrona hasičů a ochránce proti požárům.
Také slečně Lucii Havlové bych chtěl touto cestou poděkovat za její krásný obraz a za obrázky,
kterými vylepšuje grafiku našich novin. Poslední veřejné zasedání zastupitelů obce se konalo
5.9.2014 ve Ždírecké hospodě. Na zasedání se mimo jiné projednával prodej pozemků pod
jezem, schvaloval se příspěvek na činnosti pro SDH Smederov, pro TJ Úslavan a změna
rozpočtu obce na rok 2014. Přítomní občané byli rovněž seznámeni s činností zastupitelů obce
od posledního veřejného zasedání a plány do budoucna. Pro další činnost zastupitelstva naší
obce bude důležité rozhodnutí voličů, kteří rozhodnou svými hlasy o tom, kdo bude v
následujících období zvolen do zastupitelstva obce. Volby do zastupitelstva Obce Ždírec se
budou konat ve dnech 10. a 11. října 2014. V pátek 10. října od 14.00 do 22.00 hodin a
v sobotu dne 11. října 2014 v době od 8.00 do 14.00 hodin. Veřejné zasedání zastupitelů obce
se bude konat v pátek 3. října 2014 od 19.30 hodin ve Ždírecké hospodě. Všichni jste srdečně
zváni.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce

Kdo to byl svatý Florián, patron hasičů a ochránce proti požárům?
Patronem se stal zřejmě prý až po 15. stol., samozřejmě nejspíš v souvislosti s tím, že vodou, v
níž byl utopen, se hasí oheň. Jedno z pořekadel uváděných ve spojení s úctou ke sv. Floriánovi,
zní: "Kde pálí ohně žár a vzrůstá hřích a svár, pomocník je nám dán, svatý Florián." Z toho
plyne, že jeho přímluva může hasit i oheň zloby a nenávisti. Nezapomínejme, že toto hašení je
neméně potřebné jako hašení požárů. A láskou se uhasí i oheň zloby (použit text ze životopisu,
zpracovaného Janem Chlumským). Část životopisu je záměrně použita proto, že odkaz o hašení

ohně zloby a nenávisti je zvláště v dnešní době velmi aktuální a možná, že někoho přiměje
k zamyšlení nad svým jednáním a pomůže mu v jeho dalším životě.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce
UPOZORNĚNÍ ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s., zaslala „UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH
POROSTŮ“, které ohrožují bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy
a majetku společnosti. Celý text UPOZORNĚNÍ najdete v obecních vývěskách a na
Internetových stránkách obce. Jsou zde mimo jiné stanovené povinnosti občanů, vlastníků
pozemků k provedení zásahu, aby byla zachována nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných
porostů od nadzemního vedení. Termín splnění této povinnosti je v době od 1.10. do
15.11.2014.
Kácení dřevin
Začátkem podzimu se blíží doba vegetačního klidu, kdy se někteří občané rozhodnou kácet
stromy na svých pozemcích. Proto chceme naše občany upozornit na některé změny, které
v této oblasti nastaly. Byla vydána Vyhláška č. 189/2013 Sb., ze dne 27. června 2013, o
ochraně dřevin a povolování kácení. Vyhláška je účinná od 15.7.2013 a je uveřejněná ve Sbírce
zákonů a najdete jí také na Internetových stránkách naší obce. Jedna z důležitých změn v této
vyhlášce je, že není potřeba povolení ke kácení dřevin rostoucích v zahradách. Ve smyslu
definice uvedené v této vyhlášky je zahradou pouze pozemek u bytového nebo u rodinného
domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Nejedná
se tedy o všechny pozemky, které jsou vedené na katastru nemovitostí jako zahrada. Netýká
se to zejména zahrad u rekreačních objektů a zahrad, které nejsou oplocené a přístupné
veřejnosti. Majitelé těchto pozemků musí v případě záměru kácení dřevin o jejich pokácení
zažádat na obecním úřadu. Vzor žádosti, zákon a vyhlášky o kácení jsou zveřejněné na
Internetových stránkách obce. Pokud si někdo nebude jistý, zda může strom pokácet bez
povolení, může se na nás s dotazem obrátit. Bude lepší záměr nejprve vyhodnotit a dohodnout
další postup. Pokud by někdo podal žádost o kácení dřevin a příslušná vyhláška to nepožaduje,
musel by obecní úřad vydávat správní rozhodnutí, které by pouze zvýšilo administrativu, ale
nic neřešilo. Proto bude lepší se nejprve domluvit na dalším postupu.
Poděkování
Taneční skupina UNGROVANKA tímto děkuje ženám ze Ždírce za krásné vystoupení u
příležitosti 15. výročí založení kapely, které se konalo 13. září 2014 ve Zdemyslicích. Tímto
vystoupením přispěly ke krásné atmosféře, která tam panovala po celý večer, a ženy
zaslouženě sklidily obrovský aplaus. Ještě jednou vám ženy děkuje UNGROVANKA ze Ždírce.
Za kapelu Stanislav Ungr

Pojďte si hrát, budeme se spolu smát!
Dne 19. a 20. 9. 2014 proběhl ve Školičce
Barvínek ve Ždírci den otevřených dveří. Děti si
vyzkoušely nové hračky a rodiče si popovídali s
paní učitelkou o budoucí docházce. Děkujeme
Všem za návštěvu školičky a budeme se těšit
brzy nashledanou. Pokud jste si nestihli školičku
prohlédnout, neváhejte nám zavolat na tel. 734
582 878 a domluvit si individuální prohlídku!
Přijďte si hrát!

Monika Dolejšová

Zprávy Českého svazu žen
Letní prázdniny utekly rychle jako voda, počasí ale příliš tomuto termínu neodpovídalo.
Nicméně začátek září se vydařil, aby zase druhá polovina měsíce ukázala, že i v září může
vydatně pršet. Ještě že samotný závěr měsíce se "vyletnil" a tradiční posvícení bylo ve znamení
babího léta.
První akcí našeho svazu bylo domluvené hostování několika členek na oslavě 15. výročí
založení kapely Ungrovanka, které se uskutečnilo 13. září 2014 ve Zdemyslicích. Za vydatného
přispění paní Jarky Fialové vystoupily ženy s písní na téma kapely a jejích členů. Muzikanti se
zjevně pobavili a s nimi i celá společnost.
Na říjen byla naplánována Drakiáda pro děti, tak jako každý rok, ovšem zatím nelze s určitostí
říci, zda se akce uskuteční. Vše závisí na tom, jestli družstvo Alimex stihne posekat louku nad
Ždíreckou hospodou. Proto sledujte, prosím, vysílání místního rozhlasu, kde bude včas podána
nejnovější informace.
Pevný termín - sobota 1. listopadu 2014 - je stanoven pro další tradiční akci, kterou je
Lampionový průvod. Začátek bude jako vždy v 17:00 hodin před Ždíreckou hospodou. Trasa
bude pravděpodobně trochu pozměněna, ale i tak budou na děti čekat nejrůznější překvapení
na několika stanovištích průvodu.
Tímto srdečně zveme všechny děti i jejich rodiče a prarodiče na procházku podzimní přírodou těšíme se na Vás!
Za ČSŽ - M. Kolevová

Poděkování
Členové Sboru dobrovolných hasičů Ždírec děkují tímto zastupitelům Obce Ždírec, zejména
pak panu starostovi Bc. Bohuslavu Vrátníkovi, pracovníkům firmy Klaus Timber, a.s.,
pracovníkům Obecního úřadu Ždírec a všem svým členům, kteří se podíleli na přestavbě
hasičské zbrojnice ve Ždírci a na jejím uvedení do provozu. Chtěli bychom také poděkovat
Plzeňskému kraji za poskytnutou dotaci na tuto stavbu.
Za SDH Ždírec Ing. Ladislav Vrátník, starosta sboru
Zprávy z TJ Úslavan Ždírec
V měsíci září se již naplno rozběhly všechny naše soutěže. V soutěži mužů Národní házené
zpočátku panovala nejistota, zda a jak se soutěž rozběhne, neboť na poslední chvíli odstoupily
dva celky a další to zvažovaly. Nakonec došlo k dohodě a naši borci odehráli zápasy ve
Všenicích s místním béčkem a vyhráli 20 : 14, poté hráli doma s Tymákovem C, kdy dlouho
vedli o 3 – 5 gólů, ale v závěru soupeř zabral a stav srovnal na konečnou remízu 15 : 15. Na
posvícení měl přijet soupeř z Dobříva. Bohužel nedorazil. Ale vzhledem ke krásnému počasí a
tradičně bohaté divácké návštěvě, se
uskutečnila po zápase našich žáků
exhibice, kdy si zahráli všichni naši
současní a bývalí hráči proti sobě a na
závěr pak současný výběr proti žákům.
Útok mužů proti obraně mužů a útok
žáků proti obraně žáků.
Družstvo žáků se pomalu rozkoukává
ve své soutěži a daří se mu střílet i
první góly, přestože na výhru zatím
nedosáhlo. Výsledky zápasů našich
žáků:
Úslavan Ždírec -- Nezvěstice 7:18 (1:11) - branky T. Pospiszyl 5, M. Pospiszyl 2
Kyšice -- Úslavan Ždírec 6:4 (2:2) - branky M. Šmíd 2, T. Pospiszyl 2
Úslavan Ždírec -- Božkov 0:18 (0:9)
Úslavan Ždírec -- Ejpovice 2:21 (0:11), branky T. Pospiszyl 2
Všenice -- Úslavan Ždírec 18:5 (12:3), branky T. Pospiszyl 5
Úslavan Ždírec -- Litice 7:12 (4:6), branky T. Pospiszyl 4, M. Šmíd 3
Naši nohejbalisté odehráli postupně zápasy v Třemšíně – 0 : 6, doma s Prádlem B – 4 : 2
v Řenčích – 3 : 3 a odložené utkání s Vodokrty B – 3 : 3. Nyní zbývá odehrát poslední utkání
v sobotu od 10:00 na našem hřišti s týmem Skašova. Pokud vyhrajeme větším rozdílem, máme
šanci skončit na celkovém druhém místě.
Jan Havel, Předseda TJ

Střípky z naší historie - Žďár
Žďár je pravděpodobně již feudálního původu. Později se zde vytvořil drobný zemanský statek,
jehož držitelé měli podací právo ke zdejšímu kostelu. Ve vedlejším Smederově r. 1326 jsou
připomínáni bratři Zdeslav a Vilém ze Žďáru. Jejich potomci jsou v pramenech uváděny až do
pol. 15. stol. Poslední z nich, Vilém, zástavní držitel majetků kláštera chotěšovského a purkrabí
na Horšovském Týně, prodal kolem r. 1420 žďárský statek Bohuslavovi z Chlumu. Na sklonku
15. stol. jej v držení vystřídal purkrabí pražského hradu Oldřich z Chrástu. Jeho potomci,
nazývaní Žďárští z Chrástu, prodali před rokem 1540 tvrz, dvůr a ves Žďár a vsi Ždírec,
Louňovou, Lhotku, Otěšice a Podniví s mlýništěm Janovi Častolárovi z Hořovic. Od té doby
patřil statek k Hradišti. Respektive po r. 1605 patřil k Vildštejnu až do r. 1618, kdy byl oddělen
jako samostatné dědictví Sybily Pešíkové z Hořovic. Ovdovělý manžel Petr Pešík z Komárova
rozdělil majetek dcerám. Eliška Lidmila získala tak Žďár s tvrzí, dvorem a vesnicemi Ždírcem,
Lhotkou a Louňovou. Vdala se za císařského radu a zemského soudce a podkomořího Petra
Jiřího z Příchovic a na Liblíně. V rodě zůstal statek do r. 1674, kdy byl prodán Janu Karlovi
Magauerovi z Greifenau. Brzy na to zemřel a Žďár přikoupila Polyxena Kateřina Gutštejnová již
natrvalo k Hradišti. V roce 1654 žilo ve vsi dle berní ruly 6 sedláků a 5 tzv. zahradníků. Roku
1748 bylo ve vsi 10 hospodářů a koncem stol. stálo zde již 20 domů. V roce 1838 žilo ve 29
domech 217 obyvatel, stála zde škola, hospoda a mlýn. Roku 1900 měla vesnice 144 obyvatel a
28 domů.
Tereza Havlová
Deník uvádí velkoplošnou panoramatickou live-diashow Leoše Šimánka - Se sedmi
projektory - Aljaška – Pobřeží Pacifiku, Na člunech panenskou přírodou Severní Ameriky
Expedici Leoše Šimánka se podařil čin, který doposud nemá obdoby – na nafukovacích člunech
obeplout západní pobřeží Kanady a Aljašky.
Nově sestavená diashow, doplněná zatím nezveřejněnými fotografiemi, dokumentuje třetí,
závěrečnou etapu této zcela neobvyklé plavby. Na panoramatickém plátně uvádí Leoš Šimánek
neskutečně zajímavý svět – lidskou rukou nedotčenou přímořskou divočinu. Z vod Tichého
oceánu se zvedají nebetyčné hory pokryté ledovci. Stékají z jejich úbočí, led se láme do
nesčetných fjordů a kry vyplouvají hustě zalesněnou krajinou na otevřené moře. Fjordy se
zařezávají hluboko do pobřeží, jsou rejdištěm mořských vyder, tuleňů, lvounů, dravých kosatek
a velryb, které tam mají úžasné množství potravy. Do řek se táhnou rok co rok hejna lososů,
kde na ně číhají medvědi a společně s bělohlavými orly je loví.
Více o autorovi, jeho diashow a knihách (včetně internetového knihkupectví) na webových
stránkách: www.leossimanek.cz
PLZEŇ (So) 25. 10., 15.00 a 19.00 hod. — Kulturní dům Peklo-velký sál, Pobřežní 10
ROKYCANY (Ne) 26. 10., 16.00 hod. — Sokolovna – velký sál, Jiráskova 208

Oddlužení jako past
Lidí, kteří už nejsou schopni splácet své dluhy, stále přibývá. Pro ně představuje tzv. oddlužení
jakousi poslední spásu. Ani tato oblast se však neobejde bez aktivit „šmejdů“, kteří se na
neštěstí druhých chtějí obohatit. O tom už ví své i paní Zdena, která si společně s manželem
vzala půjčku na rekonstrukci městského bytu. Ta se však neplánovaně prodražila a manželé si
vzali další úvěr. Krátce po rekonstrukci bytu přišel manžel paní Zdeny o zaměstnání. Neštěstí
nechodí samo a tak jim v té době někdo ukradl auto, které bylo na leasing. Manželé navíc
spláceli půjčku, kterou si vzali pro syna. Manžel paní Zdeny nemohl najít nové zaměstnání a
upomínky za neplacení půjček chodily stále častěji. Paní Zdenu proto zaujala nabídka jedné
oddlužovací agentury, která nabízela vyřešení všech dluhů. Oddlužovací agentura jim nabídla,
že si mohou podat návrh na oddlužení a všechny problémy se okamžitě vyřeší – jen to bude
stát dvacet tisíc. Tyto peníze paní Zdena samozřejmě neměla a na doporučení oddlužovací
společnosti si je šla půjčit.
„Oddlužení, insolvence, nebo též osobní bankrot je proces, který umožňuje neúměrně
zadluženým lidem se dluhů zbavit. Proces se řídí zákonem, rozhoduje o něm soud a má jasná
pravidla. Paní Zdena porušila hned v počátku procesu jedno z jeho základních pravidel – i když
věděla, že nový dluh nebude schopna splácet, vzala si na pokrytí služeb oddlužovací
společnosti další půjčku,“ upozorňuje Michala Baslová, dluhová poradkyně regionální pobočky
společnosti Člověk v tísni. Ta doplňuje další důležité pravidlo oddlužení – dlužník musí mít
zajištěn stálý příjem a musí být schopen během pěti let uhradit alespoň třetinu dluhů. „Zjistili
jsme, že řada oddlužovacích společností tuto podmínku přehlíží a nabízí oddlužení i lidem,
kteří ji nemohou splnit,“ uvádí dluhová poradkyně. A důvod? „Námi testované společnosti si
účtovaly nemalé částky bez ohledu na výsledek insolvenčního řízení. Takovým společnostem
tedy nezáleží na tom, zda dlužníkovi skutečně pomohou k oddlužení. Prostě jen vyúčtují peníze
za vypracování formulářové žádosti,“ varuje Michala Baslová.
Regionální pobočka společnosti Člověk v tísni nyní vydala příručku Obezřetnost se vyplácí.
Příručka se snaží upozornit na riziková jednání a situace, do kterých se může dostat kdokoli z
nás. „Vedle příběhů lidí, kteří se obrátili na naše služby, v publikaci uvádíme i návody, jak se
rizikovým situacím vyhnout a jak na ně případně reagovat,“ upřesňuje Michala Baslová. Kromě
popisu rizik spojených s oddlužením se tak obyvatelé Plzeňského kraje mohou v příručce dočíst
například o problémech spojených se zprostředkováním úvěru, exekucí, oddlužením nebo s
nákupem na předváděcích akcích.
Vydání příručky bylo hrazeno z prostředků Ministerstva vnitra a Plzeňského kraje. „Příručka
bude distribuována zdarma a bude od poloviny října k dispozici na krajském úřadě, ale i na
obecních a městských úřadech po celém kraji,“ doplňuje Pavlína Kučerová z Krajského úřadu
Plzeňského kraje. V elektronické podobě je příručka k dispozici například na webových
stránkách organizace clovekvtisni.cz/plzen.
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DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

17.10. – 19.00 – Rybáři – výborová schůze
1.11. – 17.00 – Lampionový průvod

Louňová

1.11. – 10.00 – Hubertova jízda
1.11. – 20.00 – Fous Band

Hubertova jízda Louňová
V sobotu 1. listopadu se v Louňová koná 12. Hubertova jízda. Start je v 10,00 hodin u školy.
Občerstvení zajištěno. Večer od 20,00 Hod hraje Fous Band.

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Hradiště 1
(tel. 371 522 208)
Výstavy: Muzeum otevřeno: úterý - pátek 9-15 hod.
do 31. 12. – Jak si kdo ustele, Velké prádlo našich
babiček, Staré časy malých dětí
do 31.10. – Za císaře pána a jeho rodinu
12.9.-31.10. – Jiří Sýkora – malířský odkaz

Lidový dům
9.10. – 17.00 – Recitál Elišky Mourečkové – kaple
sv. Ondřeje Zámek Hradiště
18.10. – 20.00 – EXTRA BAND
23.10. – 19.00 – Sedláčkovo kvarteto

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Spálené Poříčí
3.10. – zámek – Koncert Roku české hudby
4.10. – 13.00 – Otevření naučné stezky
17.10. – 20.00 – Music Sklep – Purple manie +
String ladies
18.10. – zámek – Šansonový večer – Ester
Kočičková a Lubomír Nohavica
28.10. – Turistický pochod
Nepomuk
4.10. – 8.00-12.00 – Farmářský trh
17.10. – 18.00 – Promítání animovaných filmů
17.10. – XII. Pivní pěší páteční průzkumný
pochod
18.10. – pochod Pod Zelenou horou
19.10. – Světový den chůze
31.10. – 19.00 – Modrý samet s Georgem
Gerswinem – koncert Edity Adlerové

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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