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Váţení spoluobčané,
pokračuje nám velmi pěkné podzimní počasí a všichni si přejeme, aby to vydrţelo co nejdéle. Naše
přání je podloţeno zejména starostí o zimní údrţbu naší obce, kdy v obci ukončili svoji činnosti
pracovníci, které jsme zaměstnávali v rámci veřejně prospěšných prací od Úřadu práce Plzeň-jih.
Další pracovníky se nám zatím z uvedeného programu nepodařilo zajistit. Máme něco rozjednané,
ale v současné době je to docela sloţité. V některých projektech nejsou peníze, a pokud se peníze
někde najdou, tak se zase nikdo do práce moc nehrne. Pracovníci, kteří se po celé léto starali o
údrţbu naší obce, si zaslouţí za svojí činnost poděkování. Myslíme si, ţe to bylo na vzhledu obce
letos vidět. Co bude dál, to ukáţe čas. Poděkování našim pracovníkům zaznělo i z řad občanů na
veřejném zasedání zastupitelů obce, které se konalo ve Ţdírecké hospodě dne 14. října 2011 a opět
se jej zúčastnil velký počet našich občanů. V říjnu se v naší obci uskutečnilo několik kulturních a
sportovních akcí, o kterých bych Vás chtěl krátce informovat. O podrobnostech se dočtete uvnitř
listů. Jen krátce o výletu na Moravu, který pořádali hasiči. Velké poděkování patří zejména
starostovi hasičů Ţdírec Ladislavu Vrátníkovi ml., který si vzal na starost organizaci celého výletu.
Nemělo to chybu. Další akcí byla drakiáda, kterou uspořádaly ţeny ČSŢ ve Ţdírci. Ţeny se také
zúčastnily výstavy pro dovedné ruce „Kreativní svět“ v Klatovech. Nyní se chystají na vyhodnocení
celého roku a přípravu plánů na příští rok při výroční členské schůzi, která se uskuteční v sobotu dne
19. listopadu 2011 od 14 hod. ve Ţdírecké hospodě. Házenkáři a nohejbalisté ukončili podzimní
sezonu dohoznou a dokopnou (posezení s přáteli na hřišti u dobrého jídla a pití). Všichni přítomní si
navzájem poděkovali za dobrou práci, kterou odvedli při udrţení našich sportů při ţivotě.
Poděkování si určitě všichni hráči a funkcionáři naší TJ Úslavan Ţdírec zaslouţí.
V obci se podařilo prodlouţit podzemní vedení veřejného osvětlení v části k Fořtovně, kde
probíhala rekonstrukce elektrického vedení. Další etapa rekonstrukce vedení by měla pokračovat na
jaře příštího roku. Jednáme s firmou, která prováděla výkopové práce, aby uvedla pozemky do
původního stavu. Čeká je i zaasfaltování překopů místní komunikace. Jak zaznělo i na veřejném
zasedání zastupitelů obce, průběţně pracujeme na zpracování územního plánu obce, přístavbě
hasičské zbrojnice a v neposlední řadě pracujeme na získání dotací na vybudování kanalizace a
vodovodu k parcelám určeným pro výstavbu rodinných domků.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce
Obec a její budoucnost
Pomalu nám skončí první čtvrtina volebního období . Do čela obce byl zvolen nový starosta
i místostarosta obce . Kaţdá změna vyvolává i nová očekávání , proto byla snad i
uskutečněna. Rozjetou předvolební kampaň se vítězné kandidátce nepodařilo ubrzdit ani po
nástupu do funkcí a ještě nějakou dobu pokračovaly šťouchance do minulého zastupitelstva a
hlavně vedení obce jak tu obec vedlo a co uděláme s těmi jejich výmysly . Nyní je situace
klidnější , protoţe je nyní kritizován státní systém a ne bývalý starosta za to , ţe nejsou
peníze na to co potřebujeme . Ano na všechno nejsou peníze a ty nebyly nikdy . Potíţ je
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
11. listopadu 2011 v klubovně hasičů Smederov od 19.30 hod.

v tom , ţe se nyní urputně honíme za jednou rybičkou , místo abychom vzali síť a pořádně zatáhli .
Protoţe jsme vţdy v zastupitelstvu věci probírali nejdříve interně , činil jsem tak i nyní , ale
protoţe mám zároveň pocit , ţe neotravuji se zbytečnostmi , pojďme si říci zda třeba potřebuje
Ţdírec pod tratí vodovodní přípojku . Někdo řekne , pro pár chalup 2 milióny na co . Ale tady jde
o další návaznosti . Minulé zastupitelstvo tento projekt podpořilo a po jednání s Českými drahami ,
které se povede moţná jednou za 50 let se můţe vybudovat hlavní řad pod ţelezniční trať a
dotace na to jsou . Dnes se jedná o spodní Ţdírec , zítra moţná o celý Ţdírec i s Mytí . Jeden
podchod pod tratí v Myti je málo . Je tu i další vize . Bude se tvořit nový územní plán a pod tratí
byl velký zájem o zařazení pozemků do územního plánu pro výstavbu . Pořád je zde plán
dvoukolejky z Plzně aţ do Českých Budějovic a s ní i nová cesta do spodní Myti . A co v té cestě
nový řad vodovodu k novým parcelám . A tak milí spoluobčané zprava , zleva i středu . Vodu
potřebují všichni a nejenom půl obce , počítáme –li další plán přivedení vodovodu do Ţďáru a
Smederova .
Vlastimil Vrátník exstarosta a zastupitel obce Ţdírec

„Obec a její budoucnost podruhé“
Dovolil bych si reagovat na článek, který nám zaslal se ţádostí o zveřejnění pan Vlastimil Vrátník,
zastupitel obce. Nechci reagovat na vše, co je obsahem článku. Jen bych se chtěl ohradit proti tomu, ţe při
volební kampani „vítězná kandidátka“ něčím „šťouchala“ do minulého zastupitelstva a „šťouchance“
pokračovaly ještě nějakou dobu po nástupu do našich funkcí. Nevím, co tím chtěl autor říci, proč to
nevyslovil při našem setkání na poradách a na veřejných zasedáních. Kaţdý si můţe přijít přečíst náš leták,
který naše kandidátka zpracovala a zveřejnila před komunálními volbami. Nejsou tam ţádné „šťouchance“
ani náznak napadání vedení obce. Jediné, co můţe autor článku povaţovat za „šťouchanec“ po převzetí
funkce starosty, je zpráva uveřejněná v Našich listech, ţe cit.: „Nové zastupitelstvo obce začínalo v prosinci
loňského roku s nulovým zůstatkem na bankovním účtu a s dluhem 800.000,- Kč, který budeme splácet do
roku 2012“. To však není „šťouchanec“, to byla skutečnost, kterou můţeme doloţit bankovním výpisem.
Nikdo tím však nemyslel, ţe by peníze někdo rozkradl. Bylo to jen konstatování dané situace s tím, ţe nikdo
zřejmě nepředpokládal, jaký je stav pokladny. Myslím, ţe to tehdy překvapilo i některé zastupitele obce.
Nerad bych řešil věci přes naše noviny, musím se však k některým z nich vyjádřit, aby to nevypadalo, ţe má
pisatel pravdu. Pokud se autor článku zmiňuje o „honění se za jednou rybičkou“, asi tím má na mysli
projekty, které chceme se zastupiteli (tedy i s autorem článku) realizovat. Zřejmě tím myslel vodovod,
kanalizaci a cestu k novým parcelám (3 mil. Kč), které obec prodala a slíbila vlastníkům pozemků (za
minulého vedení obce), ţe je obec zasíťuje. Nyní budeme dělat, ţe se nás to netýká? Další „rybičkou“ je asi
myšleno rozšíření hasičské zbrojnice ve Ţdírci (1 mil Kč), kdy nechceme stavět megalomanský projekt
multifunkčního domu za 25 milionů korun, ale chceme daleko skromnější a funkčnější přístavbu, která
mohla být jiţ dávno postavena. Myslím si, ţe si hasiči trochu důstojné prostředí pro svoji aktivní činnost
zaslouţí. Je také „rybičkou“ územní plán (300.000,- Kč), na kterém je závislá výstavba nových domů
v obci? Můţe to být také rekonstrukce veřejného osvětlení v Myti (150.000,- Kč), která nás čeká a nemine.
Do škatulky „rybiček“ také můţeme zařadit dostavbu podkrovního prostoru nad hospodou. „Rybiček“ je jiţ
dost, tak můţeme zatáhnout. Máme tedy v této době budovat vodovod pod trať (2 mil. Kč), kde nikdo
nestaví a stavět ani nemůţe? Pozemky pod tratí nejsou určené k výstavbě a nejsou ani zařazené v územním
plánu pro výstavbu. Platný územní plán netvořila „vítězná kandidátka“ komunálních voleb 2010.
Na závěr mé reakce jen jednu poznámku. Skutečně bych nechtěl názory jednotlivých zastupitelů řešit
přes noviny. Myslím si, ţe jsem měl po nástupu do funkce starosty a ještě v současné době mám řadu věcí,
které by po zveřejnění mohly být brány jako „šťouchance“ a „šťouchance“ by to skutečně byly. Pokud by
někdo povaţoval za „šťouchance“ poukázání na některé chyby, kterých se někdo dopustil. K tomu se však
nesníţím, neboť v mém zájmu, a jistě i v zájmu zastupitelů naší obce a všech občanů je, aby naše práce
směřovala ke zlepšení prostředí v naší obci, aby se zde našim občanům dobře ţilo a ne to, aby se dohadovali
v novinách. Někdo by z toho měl moţná radost („uţ se perou“), někdo by z toho byl smutný, (třeba já) a
určitě převáţná většina našich občanů. Jako lehký „šťouchanec“ na závěr si dovolím poznámku o přivedení
vodovodu do Ţďáru a Smederova, o kterém se autor článku Vlastimil Vrátník také zmiňuje. Jedná se o
projekt, který byl zastaven jako neúčelný zastupitelstvem někdy v roce 2008. Z toho je zřejmé, ţe se
v současné době o vodovodu nejedná, a ţe projekt nezastavila „vítězná kandidátka“ komunálních voleb
z roku 2010, ale předešlé vedení obce. Vodu potřebují všichni a nejen půl obce, s tím jistě souhlasíme.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce

Vybavení pro hasiče v obcích Mikroregionu Úslava
Mikroregion Úslava v roce 2011 získal pro své obce další dotaci ve výši 250 000,- Kč na nákup vybavení pro
jednotky svazu dobrovolných hasičů v obcích mikroregionu Úslava. Finanční podpora byla přidělena
mikroregionu v rámci Programu stabilizace a obnovy Plzeňského kraje 2011. Dotace tvoří zhruba 60 % z ceny
projektu, druhou část peněz musí obce uhradit ze svého. O zapojení do projektu byl nečekaně velký zájem, a tak si
jednotky SDH v deseti obcích mikroregionu Úslava pořídí nové vybavení, např., zásahové obleky, čerpadla na vodu,
elektrocentrály, zásahové hadice a mnoho dalších potřebných věcí za téměř 450 000,- Kč.
I do budoucna má Mikroregion Úslava v plánu dále pomáhat svým obcím, ať jiţ přímo, tedy formou vlastních
projektů, nebo pomocí poradenství se získáváním dotací z českých i evropských zdrojů.
L. Šrámková, za Mikroregion Úslava
Tento projekt byl zrealizován za finanční podpory Plzeňského kraje v rámci Programu stabilizace a
obnovy venkova 2011

Rybáři informují.
Výbor naplánoval a projednal podzimní
výlovy rybníků. Tradiční podzimní výlov
rybníka Huťský provedeme 12.11.2011.
Rybníky pod Smederovem se loví o týden později. Tradičně
uskutečníme prodej ryb na hrázi. Prodáván bude Kapr v ceně
60 Kč/kg, v omezeném mnoţství téţ Amur 80 Kč/kg a Štika
170 Kč/kg. Ryby vykazují výbornou kondici, jsou krmeny
výhradně kvalitním tuzemským obilím. Všechny občany místní
i přespolní srdečně zveme k nákupu kvalitní ryby a nově také
smaţené rybí pochoutky. Prodej ryb započne cca kolem 9.00 hod. Po celou dobu výlovu je zajištěno
občerstvení.
Informace pro brigádníky z řad členů MO: sraz je u rybníka v 7.15 hodin.
Podrobnější informace pro lovící četu a rybářskou stráţ má hospodář p.P.Baláţ.
Petrův zdar.
M.Krňoul, jednatel MO ČRS Ţdírec
Zprávy Českého svazu ţen ve Ţdírci
Na říjen byla naplánována oblíbená podzimní drakiáda, ale úspěch akce byl závislý na příznivém a
větrném počasí, coţ se bohuţel letošní rok nedostavilo. Navíc se odpoledne ještě střídaly dešťové
přeháňky. Přesto však dorazilo zhruba dvacet odváţných dětí s draky a včetně doprovodu i
pořadatelek vzdorovalo nepřízni počasí na 50 účastníků. I oheň se podařilo rozdělat, takţe
špekáčkové občerstvení nezklamalo a teplý čaj byl také velmi ţádaný. Inu - ne kaţdý rok se vše
podaří.
Následující podzimní akcí bude lampionový průvod, který pořádáme dne 5.listopadu 2011 - sraz
všech účastníků bude v 17.oo hod. před Ţdíreckou hospodou. Loňský ročník byl deštivý, a tak
předpokládáme, ţe letos to bude naopak. Cestou, kudy průvod půjde, budou připravena různá
překvapení, a kdo vydrţí celou trasu aţ do cíle v Myti, nepřijde o malé občerstvení a také další velké
překvapení na závěr celého průvodu. Takţe neváhejte, opatřete dětem krásné lampiony a přijďte
všichni před hospodu, kde na Vás budou čekat pořadatelky.
Dále ČSŢ oznamuje všem svým členkám, ţe výroční členská schůze se bude konat dne
19. listopadu 2011 od 14.oo hod. ve Ţdírecké hospodě. Na programu bude nejen zhodnocení
uplynulého roku a příprava plánu na rok příští, ale také trochu zábavy včetně bohaté tomboly. Dále
si bude moţno zakoupit několik nových druhů drobných výrobků z dílny dovedných rukou, které se
týkají především nadcházejících vánočních svátků. Samozřejmě nebude chybět ani občerstvení, a tak
jste všechny srdečně zvány - těšíme se na hojnou účast!!
Za ČSŢ Ţdírec - M.Kolevová

Dlouhodobě pronajmu zrekonstruovaný rodinný domek 4+Ko s garáţí a zahradou.
V obci Ţdírec za rozumný nájem. Jen váţným zájemcům.Informace na telefonu:
732 712 233
TJ ÚSLAVAN ŢDÍREC
Tabulka soutěţe OS I.tř.2011-2012
1. Hromnice
11
2. Kyšice B
11
3. Dobřív
11
4. Tymákov B
11
5. Ejpovice C
11
6. Blovice B
11
7. Vřeskovice B
11
8. Osek B
11
9. Nezvěstice C
11
10. Ţdírec
11
11. Všenice B
11
12. Chudenice
11
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9
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5
4
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2
1
1
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1
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2
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1
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6
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8
8

225
235
236
220
217
177
178
178
217
179
143
214
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154
187
177
198
208
198
179
203
255
223
187
250

19
18
18
15
12
10
10
9
8
5
4
4

ŢDÍREC : KYŠICE ,,B" 14 : 15 ( 5 : 7 ) - 25. 10. 2011
V posledním zápase podzimní části soutěţe jsme přivítali Kyšice. Za chladného počasí jsme celý
zápas dotahovali vedení hostů. Zlepšenou hrou v druhé polovině jsme neměli daleko k vyrovnání.
Bohuţel se nám to nepodařilo. Kyšice jsou v popředí tabulky a moc nám toho z házenkářského
umění neukázali.
V našem týmu zachytal velmi dobře Kuba Fiala a ani naši mladí se nenechali zahanbit. V útoku se
dařilo po dlouhé době Martinovi Řeţábkovi.
DĚKUJI VŠEM HRÁČŮM ZA VÝKONY NA HŘIŠTI A ZA OBĚTAVOST PŘI ZÁPASECH.
Václav Řeţábek
Občanské sdruţení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální sluţby pro
občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní
příleţitost. Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ








Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůţkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů, nábytek,
jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí, znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční do dne 19.11.2011 na OU Ţdírec.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.

Za krásou Moravy ….
Uţ tomu bude rok, co jsme si na jedné z našich porad řekli, ţe pro své členy a občany Ţdírce
uspořádáme poznávací zájezd. Slovo dalo slovo a uţ byl na stole návrh na poznávací zájezd do obce
Kobylí spojený s návštěvou hasičského muzea v Přibyslavi. Výborem SDH Ţdírec byl tento jediný
návrh odsouhlasen. Mezi členy SDH Ţdírec tento návrh
vzbudil veliký ohlas. V únoru 2011 byla kontaktována
majitelka vybraného penzionu Ronika v obci Kobylí a to
paní Bařinová, která nám sdělila, ţe má pouze tři volné
termíny. Byl zvolen termín 15.-16.10.2011. Pro organizaci
zájezdu byl zvolen pracovní název: „Za krásou
Moravy…“. Tento název jsme ponechali po celou dobu
příprav. O konání zájezdu byl informován Obecní úřad
Ţdírec, kde jsme rovněţ získali plnou podporu. V březnu
byl oznámen členům a dalším občanům obce termín a cena
zájezdu. O zájezd byl mezi členy a občany obce takový
zájem, ţe muselo být z kapacitních důvodů vytvořeno pořadí prvních přihlášených. Zbytek zájemců
byl přesunut do skupiny náhradníků. Od všech účastníků, kteří se přihlásili včas a měli to štěstí, ţe
na ně zbylo sedadlo v autobuse, byl vybrán poplatek za zájezd,
který všichni ochotně zaplatili ve stanoveném termínu, za coţ
jim patří dík. Bylo nutné vybrat dopravní společnost, která by
nám poskytla autobus. Nakonec byla vybrána společnost ČSAD
autobusy Plzeň a.s., provoz Přeštice. S dopravou na místo jsme
vsadili na jistotu a o řízení autobusu jsme poţádali pana Václava
Švece z Chlumu. Z příprav nám zůstaly pouze dva úkoly a to
zajistit oběd v místě prohlídky muzea v Přibyslavi a vybrat
památečný dárek pro penzion. Oběd byl zajištěn v Hotelu
Přibyslav a veškeré síly jsme mohli vrhnout do přípravy dárku,
který by důstojně reprezentoval naše SDH, ale i obec Ţdírec. Byl vybrán návrh na renovaci vyřazené
hasičské sekery. Úkolu se zhostil Miroslav Krňoul ml., který zajistil bezchybnou renovaci ostří. O
renovaci topůrka byl poţádán František Šrejl ze Ţdáru, který odvedl skvělou práci. Moc děkujeme.
Čas do odjezdu se krátil, aţ to jednoho chladného říjnového rána přišlo. Čas odjezdu byl stanoven na
06.30 hod., coţ hůře přijímali hlavně přespolní účastníci , ale i oni se nakonec podřídili. Bylo
06.20 hod. a na silnici u staré hospody se objevil tolik očekávaný autobus. Náš připravovaný zájezd
se stával realitou. Po přistavení autobusu byla naloţena
příruční zavazadla a něco málo k občerstvení na dlouhou a
vyčerpávající cestu. Část občerstvení byla raději
z bezpečnostních důvodů ukryta do zavazadlového prostoru
autobusu pod zámek. I přes chladné ráno nechyběl mnohým
účastníkům humor, který jim zůstal po celou dobu zájezdu.
V 06.30 hod. začal autobus odkrajovat první metry z naší
cesty. Autobus pokračoval na trase přes Příbram, Tábor,
Přibyslav. V Přibyslavi byl dostatek času, tak část z
účastníků tento čas vyplnilo prohlídkou města a návštěvou
právě probíhajících trhů. Zbytek účastníků se vydal na
nelehkou cestu spojenou s hledáním restaurace, ve které byl dohodnutý pro naši výpravu oběd. Cesta
to byla nelehká, ale nakonec se vyplatila. Restaurace byla úspěšně nalezena. Všem, kteří se na
hledání podíleli, patří dík. Po této trnité a nelehké cestě přišlo vhod malé občerstvení zlatým mokem
před obědem. Po obědě jsme se všichni přesunuli do Hasičského muzea, kde se nás ve 13.00 hod.
ujala rázná paní průvodkyně, která se zápalem vysvětlovala vše o vystavené technice a přiblíţila
nám historii muzea, ale i okolí Přibyslavi. V muzeum byly k vidění skutečné skvosty hasičské

techniky, průřezy čerpadel, hasicích přístrojů a mnoho další historické a současné techniky. Některé
vystavené kousky si mohli někteří účastníci i vyzkoušet, čehoţ s povděkem vyuţili. Po prohlídce
bylo na nádvoří muzea vytvořeno společné foto všech
účastníků. Z Přibyslavi jsme se vydali směr Brno a dále
k našemu vysněnému cíli v podobě vinného sklípku.
Řidič bezchybně projel Brno a uţ se u silnice začaly
objevovat vinice. V autobusu v tu dobu jiţ voněly
domácí řízky, jako na kaţdém správném výletě. Podle
vinic jsme usoudili, ţe se naše cesta, tedy její jedna půlka
blíţí ke konci. Kolem 17.00 hodin se před námi objevila
vesnice s názvem Kobylí. Byla to úleva pro všechny. Po
příjezdu k penzionu se nás ujal majitel pan Bařina. Byly
rozděleny pokoje, coţ pro nás nebyl problém, protoţe se
účastníci dohodli na pokojích jiţ před příjezdem. Po
rychlém ubytování se část účastníků přesunula do místního muzea obce, kde na nás čekala jeho
ředitelka. Všechny nás uvítala a začala se svým výkladem a prohlídkou. Výklad a zapálení
průvodkyně byl neopakovatelný záţitek. Při prohlídce nás seznámila s historií obce, jejího okolí a
místními zvyky, které se v této obci provádějí jiţ mnoho desetiletí. Blíţila se 19.00 hodina a tak se
blíţila ke konci i naše prohlídka. Z muzea jsme přešli zpět do
penzionu, kde na nás jiţ čekal připravený zlatý hřeb zájezdu
v podobě vinného sklípku. Posezení začalo dobrou večeří, po
které byl předán starostou obce náš dar v podobě repasované
sekery. Po předání daru jiţ nic nebránilo začátku řízené
degustace. Obsluha sklípku nalévala jeden košt za druhým. Při
koštu si kaţdý našel to své a vybral si víno pro zbytek večera.
Degustace probíhala na 9 vzorcích červených a bílých vín.
Pan Bařina při degustaci vyprávěl o jednotlivých druzích,
popisoval výrobu vína a ochotně odpovídal na naše dotazy. Po
degustaci si kaţdý mohl objednat, jaké víno chtěl. Po chvilce
se stoly zaplnily dţbánky s víny a obsluha začala volná místa na stole doplňovat miskami a tácky, na
kterých nám přinášeli samé dobroty. Tácky a misky byly stále doplňovány. Mezi všemi dobrotami
nutno vyzvednout podávaný domácí chléb se samozřejmě domácím: „Moravským müsli“, po kterém
se někteří účastníci stali dle svých slov nesmrtelnými. To uţ se nám přiblíţila 21.00 hodina a začala
volná zábava. O zábavu se nám staral kamarád pana Bařiny, který hrál na harmoniku písně
z několika ţánrů. Kaţdý si tu opět našel tu svojí písničku, coţ
bylo patrné z hlasitých potlesků a ohlasů po dohraných
písních. V průběhu večera došlo rovněţ na košt tzv.
Moravského penicilinu (slivovice, meruňka). Někteří účastníci
projevili zájem o zkoušku objemu svých plic za pomoci
koštýře. Dle dostupných zpráv nám ostudu v ţádném případě
neudělali. Ukončení večera bylo ponecháno na kaţdém jedinci
individuálně. Snídaně byla domluvená na 09.00 hodin. Při
příchodu na snídani jsme byli překvapeni velkým výběrem
jogurtů, pomazánek, salámů atd. Myslíme si, ţe ale největší
radost udělala většině účastníků česnečka. Byl to opravdový lék a balzám na znecitlivělé chuťové
buňky z uplynulého večera. Ke snídani si někteří odváţní dopřáli i Svačinkové vínko. Po vydatné
snídani přišel na řadu nákup produktů manţelů Bařinových. Bylo opravdu z čeho vybírat a ceny
jednotlivých produktů byly příznivé. Po nákupu byl naplánovaný odjezd na 10.00 hodin. Tento čas
byl dodrţen. Po naloţení zakoupeného proviantu byl proveden přepočet účastníků. Ihned po
přepočtu došlo na naše ţelezné zásoby ze zavazadlového prostoru. V autobuse bylo slyšet několik

nezaměnitelných zasyčení od odjištěných plechovek a na naše obličeje se vrátil úsměv a humor.
V průběhu cesty se syčení několikrát opakovalo, ale přišlo vhod i víno, které jsme obdrţeli na cestu
od manţelů Bařinových. Cesta domů byla dlouhá, ale všichni ji úspěšně a bez ztrát na zdraví přeţili.
Na závěr musím poděkovat všem zúčastněným za
bezproblémové a bezkonfliktní chování a příkladné
reprezentování našeho SDH a obce. Ostudu jsme v ţádném
případě neudělali. Poděkování rovněţ patří i všem, kteří se na
nezapomenutelném víkendu našeho SDH a obce podíleli.
V současné době byl jiţ několika účastníky vznesen dotaz, zda a
kdy se bude poznávací zájezd opakovat, protoţe se tento ročník
mimořádně vydařil. Musíme odpovědět: „Nevíme“. Děkujeme
za pochopení. Na úplný závěr si neodpustím ještě jednou
poděkování za skvělý víkend, který vytvořili všichni účastníci.
Za všechny účastníky zájezdu Ladislav Vrátník ml., starosta SDH Ţdírec
POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasičů Chlum Vás zve na další ročník PREZENTACE A OCHUTNÁVKY
MORAVSKÝCH VÍN dne 26. listopadu 2011 od 15:00 hod. v sále obecní hospody Chlum. Po
dobu akce zajištěna ţivá hudba.
POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasičů Chlum Vás všechny srdečně zve na 2.ročník turnaje v prší v sobotu 19.
listopadu 2011 od 13:00 hodin v sále obecní hospody Chlum. Prezentace: 12:00 – 13:00 hodin. Na
všechny hráče čeká cena za účast!!!
Zprávy ze Smederovské hasičské klubovny
Dne 26.8.2011 se konal první ročník Benátské noci. Osvícená
hladina rybníčka desítkami lampiónů a následným
ohňostrojem byla moc efektní. Písničky 80. a 90. let hrála k
tanci a poslechu skupina
MAMBO.
Na dvě desítky účastníků
se zúčastnilo jiţ tradičního
zářijového víkendu na
Hracholuskách
ve
středisku policie ČR. Tyto pobyty zajišťuje paní Šárka
Synáčová, které patří velký dík.
Tak jako kaţdý rok, tak i letos se posvícenské posezení s
hudbou DUEL B a B
vydařilo. U stolů plných
jídla vydrţela dobrá nálada
aţ do ranních hodin.
Během září a října jsme
měli i několik podvečerů s
opékáním buřtů. Vţdy se
sešlo okolo 25 lidí.
Na závěr bychom chtěli
poděkovat těm, co posekali
a shrabali trávu z celé plochy u hasičárny. Těm, co se podíleli na přípravách, na obsluze a následném
úklidu klubovny a nesmíme zapomenout poděkovat Harrymu a Gábině za půjčení stanu na všechny
akce. D Ě K U J E M E .
Ludmila Škardová, Smederov
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Dne 21.10.2011 se narodila
Michale Netušilové a Lubošovi Netušilovi
ze Ždírce dcera Adéla.

Vítáme Adélku do života
a přejeme jen to nejlepší!
DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ţdírecká hospoda

18.11.2011 – 18.00 – Rybáři – výborová schůze
18.11.2011 – 20.00 – SDH Ţdírec – výborová schůze
19.11.2011 – 14.00 – ČSŢ Ţdírec – výroční členská schůze

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI

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

Nepomuk

Výstavy:

30.4.-31.12.- Staré časy malých dětí
15.9.-6.11. – Vztah Boţeny Němcové k našemu regionu
10.11.-6.1. – Obrazy Jiřího Sýkory
do 15.11 - Řemeslo na Střední škole Oselce
15.11.-6.1. – Péče muzea o sbírkový fond
24.11.-6.1. – České Vánoce
Muzeum otevřeno : úterý – pátek 9.00 – 15.00 hodin

Lidový dům:

Spálené Poříčí

16.11. – ALEŠ BRICHTA BAND + SHOGUN
TOKUGAWA + THE STREETRIGHTERS - koncert

19.11. – 20.00 – ARAKAIN – taneční zábava
24.11. – 19.00 – Koncert Z vlastních zdrojů

Kramolín:

5.11. – 8.00-12.00 – Farmářský trh - náměstí
27.11. – Adventní trh a slavnostní rozsvícení
vánočního stromu
27.11. – Výstavní sál Městského muzea
Nepomuk – Hvězdička betlémská aneb Co se
všechno přihodilo, neţ se nám narodil Jeţíšek

MUSIC SKLEP, začátky ve 21.00 hodin

6.11. – 14.00 – U Kubátů – Nedělní odpoledne s dechovkou
- hraje Domažličanka
19.11. – 20.00 - jihočeská kapela BABOUCI

5.11. – DISCO PARTY – DJ DCN
12.11. – LOVE GANGSTERS
16.11. – DISCO – DJ NEGR
18.11. – V3SKA + SILÁŢ
25.11. – DISCO – DJ WOTTY
26.11. – EGES

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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