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Váţení spoluobčané,
skončilo nám léto, které nepřineslo příliš pěkné počasí. První podzimní dny se nám to snaţí
vynahradit a zatím je to velmi příjemné. Jistě si všichni uţíváme velmi slunečné babí léto, mohlo by
to ještě nějaký čas vydrţet. V září se opět uskutečnilo několik akcí. Začátkem září se naši hasiči
zúčastnili Okrskového cvičení v Dolcích. Důstojně reprezentovali naší obec a za jejich účast na
cvičení jim velmi děkujeme. Ţeny z Českého svazu ţen ve Ţdírci uspořádaly výlet na hrad Radyně.
Podrobnosti se dočtete uvnitř Našich listů. Ve středu 28. září se na svátek svatého Václava
uskutečnila v našem kostele Mše svatá. Na mši se sešlo mnoho věřících a podle vyjádření
Římskokatolické farnosti Blovice se bude oslava patrona našeho kostela sv. Václava konat
kaţdoročně vţdy v termínu svátku. Na konci měsíce do naší obce zavítaly pouťové atrakce. Počasí
se vydařilo, a proto byly spokojené děti i majitelé atrakcí. V pátek 30. září se v klubovně hasičů
Smederov konala posvícenská zábava, kde zahrála hudební skupina DUO B & B. V sobotu dne 1.
října nás všechny pozvalo Myslivecké sdruţení „Chejlava“ Ţdírec do Ţdírecké hospody na
Posvícenskou zábavu, kde zahrála hudební skupina „ORIENT“. Návštěvnost zábavy byla na naše
skromné poměry velmi dobrá. Po dlouhé době se podařilo naplnit sál naší hospody a všichni se
dobře bavili. Myslivci připravili na stoly občerstvení, které bylo v ceně vstupenky a potěšila i bohatá
zvěřinová tombola. Za uspořádání tak úspěšné akce moc děkujeme všem, kteří se na její přípravě
podíleli.
Dne 16. září se ve Ţdírecké hospodě konalo veřejné zasedání zastupitelů obce. Opět se
zasedání zúčastnil velký počet naši občanů. Přítomní občané byli seznámeni s činností zastupitelů.
Bylo konstatováno, ţe obec dostala od Krajského úřadu Plzeňského kraje vybavení pro zásahovou
jednotku obce ve výši 20.000,- Kč. Dále jsme poţádali o dotaci přes Mikroregion Úslava a dostali
jsme dotaci ve výši 25.000,- Kč, rovněţ pro zásahovou jednotku. Z uvedených peněz bylo pořízeno
kvalitní vodní čerpadlo a obnovilo se některé zařízení, vyuţívané zásahovou jednotkou obce. Ve
zprávě starosty zaznělo, ţe došlo ke zlepšení informovanosti našich občanů o dění v obci. Přispělo k
tomu zveřejňování relací, které jsou hlášené veřejným rozhlasem obce na Internetových stránkách
obce (www.obec-zdirec.cz), pod poloţkou „HLÁŠENÍ ROZHLASU“. Na Internetových stránkách
také pravidelně aktualizujeme různé informace o dění v naší obci a o kulturních akcích v okolních
obcích. Snaţíme se informace aktualizovat na vývěskách obce a na plakátovacích plochách.
V minulých dnech pracovníci obce dokončili poloţení ţlabovnic od bytovky k nádraţí ČD. Dílo se
jim opravdu podařilo, pouze nám radost zkazili řidiči, kteří parkují nad nádraţím. Jiţ se jim podařilo
jízdou po ţlabovnicích některé vysunout a tím dílo poškodit. Chtěl bych poţádat všechny řidiče,
kteří parkují nad nádraţím, aby nejezdili na nově poloţené ţlabovnice a tím neničili naší práci.
V minulých dnech došlo k poruše našeho obecního rozhlasu. Porucha nás velmi potrápila, při
zapnutí zařízení přestal rozhlas na Smederově fungovat a porucha byla nakonec zjištěna u
reproduktoru ve Ţdírci. Závada je jiţ odstraněna a doufáme, ţe nám bude nadále dobře slouţit jako
v minulosti. Další problém jsme měli a ještě trochu máme s veřejným osvětlením na Smederově.
Zde nám firma, která prováděla rekonstrukci elektrického vedení na Smederově, osadila nové
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
14. října 2011 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

elektrické hodiny a obec o tom neinformovala. Čas zapínání a vypínání veřejného osvětlení pracovník firmy
nastavil, jak se mu hodilo. V současné době stále jeden jistič vypadává a světla nesvítí. Reklamovali jsme
špatnou práci u provádějící firmy a čekáme na opravu. Na veřejném zasedání zastupitelé mimo jiné schválili
prodej některých pozemků ve vlastnictví obce, dále zpracovatele Územního plánu obce a projektanta
přístavby hasičské zbrojnice ve Ţdírci. V následujícím období připravujeme dokončení projektu na veřejné
osvětlení v horní Myti. V září bylo provedeno poloţení elektrického vedení v části u Fořtovny. Dokončení
rekonstrukce této části se plánuje na 10. října 2011, kdy bude z uvedeného důvodu přerušena dodávka
elektrické energie do domů v části Myť pod tratí a pod lesem, a to v době od 7.30 hod. do 16.30 hod.. Jedná
se o všechny domy od tranformátoru u hasičárny do celé zadní Myti. Činnost zastupitelů obce se v současné
době soustřeďuje na získání dotací na projekty, které je potřebné v budoucnu realizovat. Pracujeme jiţ také
na přípravě rozpočtu na příští rok, a proto ţádáme zájmové sloţky v naší obci o postupné předloţení
poţadavků dotací na příští rok.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce

Zpráva ČSŢ ve Ţdírci
V polovině měsíce září se členky ČSŢ vydaly na svůj další turistický
výlet - zřejmě uţ také v tomto roce poslední. Cílem cesty byl tentokrát
hrad Radyně. Ale protoţe Radyně není za humny, první část cesty jsme
absolvovaly vlakem do Šťáhlav, kde na nás uţ čekala místní
průvodkyně. Pak uţ jsme pokračovaly pěšky aţ nahoru, kde se v
podhradí i na nádvoří ten den
konaly "Radoušovy hry". Část
vytrvalců z našich řad se
vyšplhala aţ na nejvyšší ochoz
hradu a věru nebylo čeho
litovat. Viditelnost byla nádherná díky skvělému počasí a odpolední
program na nádvořích byl velice dobře připraven MěÚ ve St.
Plzenci. Pak uţ jen zbývala zpáteční cesta do Starého Plzence na
nějaké občerstvení a vlakem domů. Všech 12 účastnic výletu se
skvěle bavilo a nikdo nelitoval námahy při výstupu na hrad.
Koncem září jsme pak ještě navštívily v počtu 15 ţen filmové
představení v Cinestar v Plzni s titulem "Muţi v naději" reţiséra J. Vejdělka.
Další zpráva se týká příštího měsíce a hlavně dětí!! V sobotu 8. října od 14.oo hodin pořádá ČSŢ uţ
tradiční "Drakiádu" ve Ţdírci na louce nad konzumem. Předpokládá se přijatelné počasí s příznivým
větrem, takţe doufáme, ţe bude opět bohatá účast. Proto vezměte svoje draky a dráčky a
přijďte si zalétat. Na závěr jako vţdy bude připraveno čajové i špekáčkové občerstvení.
Těšíme se na Vás!!
Za ČSŢ - M. Kolevová

Rybáři informují.
Ahoj kluci a holky, chcete začít rybařit? Tak je
nazvána akce, kterou iniciovala Rada českého
rybářského svazu na základě úbytku členské
základny a malého procenta dětských rybářů.
Smyslem této akce je v dnešní uspěchané a přetechnizované době zapojit a
přitáhnout děti ke sportovnímu rybolovu a napomoci jim vytvořit ten
správný vztah k přírodě a jejím zákonitostem.
I v minulosti v naší MO dobře fungoval dětský rybářský krouţek, jeho dlouholetým a úspěšným vedoucím
byl náš člen p. Jiří Michálek, který vychoval několik generací rybářů, a mnozí z jeho základů ţijí dodnes.
Takţe kluci a holky je-li vám více jak 6 let a máte zájem o přírodu a rybolov, můţete se u nás přihlásit a
rozšířit tak naše řady.
Dále členům výboru připomínáme, ţe příští schůze je 21.10.2011 od 18.00 hod. Hlavním bodem jednání
bude zajištění podzimních výlovů, účast všech je nezbytná.
Občanům připomínáme, ţe začátkem listopadu /termín bude upřesněn/ bude opět při výlovu rybníka Huťský
uskutečněn prodej ryb na hrázi.
Petrův zdar.
Miroslav Krňoul, jednatel MO ČRS Ţdírec

ČEZ upozorňuje:
K provedení nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy jsme nuceni dne 10.10.2011 od 7.30 do
16.30 hodin v obci Ţdírec, část obce pod lesem a pod tratí přerušit dodávku elektřiny.
Dne 24.10.2011 se uskuteční v naší obci svoz nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad můţete ukládat
na sběrný dvůr u obecního úřadu 21.10.2011 od 7 – 15 hodin a dne 22.10.2011 od 8 – 12 hodin.

Mladí hasiči
Na členské schůzi SDH Ţdírec konané dne 24.6.2011 bylo dohodnuto, ţe by se, v případě
dostatečného zájmu, zaloţilo druţstvo ţáků na soutěţe hry Plamen, která se týká dětí ve
věku od 6 let. Druţstva ţáků na této soutěţi mohou být smíšená – tzn. dohromady soutěţí
dívky i chlapci. Z tohoto důvodu uveřejňujeme tyto informace, abychom zjistili případný zájem dětí a rodičů
o tento poţární sport. Jeho součástí není jen „poţárničina“, ale i základy topografie, zdravovědy a další
disciplíny. Pokud by vaše dítě mělo zájem, sdělte to prosím Ladislavu Vrátníkovi, tel. 608 66 19 66 nebo email: sdhzdirec@seznam.cz nebo na OU Ţdírec do konce října 2011.
Ladislav Vrátník, starosta sboru SDH Ţdírec

Za krásou Moravy….
Odjezd účastníků zájezdu „Za krásou Moravy….“ je v sobotu 15.10.2011 v 7.30 hodin od Ţdírecké
hospody. Předpokládaný návrat je v neděli 16.10.2011 kolem 17.00 hodiny. Bliţší informace můţete najít
na internetových stránkách Obce Ţdírec – www.obec-zdirec.cz nebo na stránkách SDH Ţdírec
www.sdhzdirec.estranky.cz . Zde naleznete i nabídku vín a destilátů s ceníkem. Tyto informace jsou
v tištěné verzi připraveny na OÚ Ţdírec.

TJ ÚSLAVAN ŢDÍREC
Zprávy z nohejbalu TJ Úslavan Ţdírec
V měsíci září jsme odehráli většinu zápasů
18 8 2 8 54 : 54 18
podzimní části soutěţe. Měli jsme začínat 2.9. 8. NC TJ Úslavan Ţdírec
18 8 1 9 55 : 53 17
doma s týmem Letin, soupeř ale nepřijel, tak jsme 9. Tichota-team Zelené
vyhráli 6:0. 11.9. jsme jeli do Vodokrt a odvezli 10. NC Sokol Kasejovice
18 7 2 9 59 : 49 16
si vítězství 4:2. V Řenčích 14.9. to byl vyrovnaný
18 3 4 11 41 : 67 10
zápas 3:3. 23. září nás doma zaskočili hráči 11. TJ Řenče
Stříţovic, kteří nás porazili 4:2. Předposlední
12. Stříţovice
17 2 5 10 34 : 68 9
zápas jsme odehráli 1.10. na horké půdě týmu
17 2 2 13 24 : 78 6
Zelené, kde jsme vydřeli výhru 4:2. Poslední 13. SK Vodokrty B
utkání podzimu sehrajeme tento pátek 7.10. doma 14. NC Škrpál 1415 Letiny 17 0 0 17 09 : 93 0
s Kasejovicemi a k udrţení osmého místa
potřebujeme uhrát alespoň bod za remízu. Zelené hrají v Letinech a předpokládá se jejich vítězství. Proto
Vás všechny příznivce sportu zveme v 17:00 hodin na hřiště TJ Úslavanu Ţdírec. Přijďte nás povzbudit!

Výsledky házená:
2.kolo:
TJ Úslavan Ţdírec
- TJ Vřeskovice
13:16 (6:7)
3.kolo:
TJ Všenice B
- TJ Úslavan Ţdírec
13:13 (5:4)
4.kolo:
TJ Úslavan Ţdírec
- TJ Sokol Nezvěstice C
24:23 (16:10)
5.kolo:
Sokol Dobřív
- TJ Úslavan Ţdírec
23:8 (14:4)
6.kolo:
Sokol Blovice B
- TJ Úslavan Ţdírec
22:18 (8:8)
7.kolo:
TJ Úslavan Ţdírec
- TJ Sokol Chudenice
21:20 (8:8)
předehrávka 9.kolo TJ Sokol Tymákov B
- TJ Úslavan Ţdírec 24:16 (11:7)

Rozpis utkání na měsíc říjen:
Sobota 9.10.2011
TJ Úslavan Ţdírec – TJ Sokol Osek B
Neděle 23.10.2011
TJ Úslavan Ţdírec – ZJ Sokol Kyšice B
Začínáme hrát v 16.00 hod., přijďte nás všichni podpořit svými hlasivkami!!
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DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ţdírecká hospoda

21.10.2011 – 19.00 – Rybáři – výborová schůze
27.10.2011 – 19.30 – SDH Ţdírec – výborová schůze

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI

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

Nepomuk

Výstavy:

30.4.-31.12.- Staré časy malých dětí
15.9.-28,10 – Vlkov – Babiny, eneolitiské výšinné sídliště
15.9.-6.11. – Vztah Boţeny Němcové k našemu regionu
22.9.-28.10. – Vzpomínka na Ing.Václava Hajšmana
do 28.10. – Archeologie v muzeu
Muzeum otevřeno : úterý – pátek 9.00 – 15.00 hodin

Lidový dům:

22.10. – 20.00 – EXTRA BAND – taneční zábava
28.10. – 20.00 – Trawesti show HVĚZDY Z PRAHY
30.10. – 15.00 – O štěňátku Balince – pohádka pro děti

Kramolín:

8.10. – 20.00 – U Kubátů – AUŠUS – taneční zábava
23.10. – 14.00 – Nedělní odpoledne s dechovkou –
hraje jihočeská kapela DOUBRAVANKA

6.10. – 18.00 – Horké prameny – koncert - výstavní
sál Městského muzea
7.-9.10. – Pochod Podzim pod Zelenou Horou
8.10. – 8.00-12.00 – Farmářský trh - náměstí
11.10. – 18.00 – Prezentace fotografií z cesty
Jiřího Větrovce po Novém Zélandu

Spálené Poříčí

8.10. – 21.00 – BRUTUS - Sokolovna
28.10. – 21.00 – KRUCIPUSK + THE SNUFF +
HAND GRENADE - Sokolovna
MUSIC SKLEP, začátky ve 21.00 hodin
1.10. – BARBUS + host
7.10. – DISCOhrátky Martina Šestáka
14.10. – DYMYTRY + xXXx + GATE OF ILLUSION
21.10. – ZÁVIŠ
27.10. – PILSEN QUEEN TRIBUTE BAND

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

NAŠE LISTY - vydává a tiskne Obecní úřad Ţdírec - IČO 00257478 http://www.obec-zdirec.cz/ tel.: 724 134 458
Redakční rada : Bc. Bohuslav Vrátník, Václav Řeţábek, Bc. Lenka Vrátníková
Redakční rada nezodpovídá za kvalitu a obsah příspěvků.
Registrace pod číslem MK ČR E 12352
E-mail: podatelna@obec-zdirec.cz (obec - úřední záleţitosti), info@obec-zdirec.cz (starosta)

