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Vážení spoluobčané,
letní prázdniny utekly jako voda, v letošním roce byly skutečně letní a zejména děti si
slunečné počasí užily. Nyní je již čekají školní lavice. V letošním roce nastupuje do školy
rekordní počet našich prvňáčků, tak jim popřejme, aby se jim ve škole líbilo, našli si nové
kamarády a do školy se těšili. O prázdninách se v naší obci uskutečnila řada kulturních a
společenských akcí, které si krátce připomeneme. První prázdninovou akcí bylo Dětské
odpoledne, které se uskutečnilo 4. července 2015 v klubu hasičů Smederov. Rybáři
připravili 11. července 2015 pro místní děti rybářské závody na rybníku u Rybárny.
Stejný den večer uspořádala Tělovýchovná jednota Úslavan Ždírec na hřišti u Homolky
taneční zábavu, kde k tanci a poslechu zahrála hudební skupina LORDS. Dále se
18. července na hřišti TJ uskutečnil turnaj v nohejbalu trojic. Druhou hudební skupinou,
která na parketu u Homolky zahrála, byla 15. srpna Víla Análka. Prázdninový program na
hřišti ukončila Dětská diskotéka, která se konala 29. srpna 2015. Na Smederově v kapli
zasvěcené Panně Marii Klatovské proběhla 12. července 2015 dnes již tradiční Poutní
slavnost. Smederovští hasiči uspořádali pro naše občany Benátskou noc, která se konala
22. srpna 2015. V letošním roce měli pořadatelé ztíženou situaci tím, že byl vypuštěný
rybník na návsi, který čeká celková rekonstrukce. Pořadatelé si s tím velmi dobře
poradili, loďku na dně rybníku podložili alobalem a tím navodili dokonalou atmosféru.
Někteří účastníci mluvili o tom, že nasvícený alobal okolo loďky v nich skutečně vyvolal
pocit loďky brázdící mořskou hladinu. Chtěl bych touto cestou velmi poděkovat našim
občanů, kteří se na pořádání všech akcí podíleli. Nechci vyjmenovávat jednotlivé složky a
občany, neboť bych mohl na někoho zapomenout a to by mě velmi mrzelo. Podrobnosti
o některých akcích se dočtete uvnitř novin.
O prázdninách se konala ve Ždírecké hospodě dvě veřejná zasedání zastupitelů
obce. Bylo to 24. července 2015 a 27. srpna 2015. Červencové zasedání mělo několik
bodů programu, nejdůležitějšími body bylo projednání a schválení výkonu stavebního
dozoru na akci zateplení a výměna zdroje tepla v budově obecního úřadu a schválení
obecně závazné vyhlášky Obce Ždírec č. 2, o stanovení systému nakládání s komunálním
odpadem v naší obci. Od veřejného zasedání pokračovala práce zejména na přípravě
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
16. října 2015 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

projektu Zateplení a výměna zdroje tepla budovy obecního úřadu, kdy jsme se dostali do fáze
výběru zhotovitele. Vzhledem k tomu, že se v prvním kole nepřihlásila na část zateplení
budovy žádná firma, bylo vypsáno druhé kolo výběrového řízení, do kterého se přihlásily tři
firmy, které splnily stanovené podmínky a postoupily do výběru zhotovitele. Dne 21. srpna
zasedala výběrová komise, která posoudila jednotlivé nabídky a zjistila u jedné z nabídek, která
měla být vybrána pro nejnižší cenu, nesrovnalosti v rozpočtu. Proto byla vyzvána firma
Domoza, která organizuje výběrové řízení, aby odstranila zjištěný rozpor a předložila výběrové
komisi návrh dalšího postupu. Vzhledem k tomu, že je výběr zhotovitele na zakázku, která je
spolufinancována z evropských fondů složitý a musí se řídit některými ustanoveními zákona o
veřejných zakázkách, byla věc předána právnímu oddělení evropských fondů k posouzení věci
a stanovení dalšího postupu. O dalším postupu ve věci výběru zhotovitele zatím není
rozhodnuto. Další výběrové řízení na zhotovitele projektu „Oprava vodní nádrže v obci Ždírec
část Smederov“ bylo úspěšnější, neboť se podařilo vybrat zhotovitele projektu, kterým je firma
SENEA.
Jistě nikomu nemusíme připomínat vedra, která nás postihla v průběhu července a
srpna. Obec byla nucena vyhlásit zákaz používání vody z obecního vodovodu na zalévání, mytí
aut a napouštění bazénů, neboť v polovině měsíce července prudce stoupla spotřeba vody a
hrozilo nebezpečí, že nebude dostatek vody pro běžnou potřebu. Bezprostředně po vyhlášení
zákazu odběru vody se situace ještě vyhrotila a odběr vody neklesal, proto jsme požádali
vodoprávní úřad Městského úřadu Blovice o vyhlášení dočasného omezení užívání pitné vody
z vodovodu pro veřejnou potřebu, kde hrozí za porušení tohoto opatření pokuta do 50000,Kč. Omezení platí do 30. října a po tomto datu zvažujeme vyhlášení zákazu napouštění bazénů
vodou z obecního vodovodu trvale, neboť nejen podle nás, ale i podle odborníků, kteří nám
pomáhají s úpravou vody, je napouštění bazénů takto upravovanou pitnou vodou velký
přepych, který si v budoucnu nebudeme moci dovolit. Proto zvažujeme obnovení zdroje vody,
který obec v minulosti využívala jako pitnou vodu. Jedná se o možnost opravy vodovodu na
Oborách, kde je nevyužitý zdroj kvalitní vody, který by šlo použít pro potřeby obce.
Naše činnost dále směřovala k získání některých nemovitostí od státu, konkrétně od
Státního statku Jeneč, státního statku v likvidaci. Jak jsme vás v minulých vydáních našich
novin informovali, zastupitelé schválili odkoupení některých pozemků od Státního statku Jeneč
a čekali jsme na návrh smlouvy, kterou pracovníci statku připravovali. Jaké bylo naše
překvapení, když byla původní cena vybraných pozemků cca 46 tisíc korun a předložený návrh
kupní smlouvy na odkoupení pozemků zněl na 146 tisíc korun. Likvidátor navýšení ceny
zdůvodnil cenou v místě a čase obvyklou, která byla vyčíslena ve znaleckém posudku.
Vzhledem k tomu, že nám byl návrh doručen v minulých dnech, nemohli jsme ještě na návrh
likvidátora reagovat, neboť jsme si vyžádali od Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj
stanovisko k historii vlastnictví pozemků, na základě čehož chceme vyčíslit likvidátorovi
náklady obce na jejich údržbu za dobu, po kterou Státní statek Jeneč s pozemky nakládá. O
výsledku jednání s likvidátorem vás budeme informovat.

Na základě diskuse z veřejného zasedání jsme objednali kontrolu mostu přes Přešínský
potok s tím, že na základě závěru kontroly případně požádáme silniční správní úřad Městského
úřadu Blovice o možnosti snížení nosnosti mostu, abychom zamezili vjezdu těžkých vozidel,
zejména vozidel převážejících dřevo. Zatím nebyla provedena plánovaná oprava cesty ke
kostelu a části cesty na Rafandu ve Žďáře. Vybraná firma opravu z kapacitních důvodů v srpnu
neprovedla a přislíbila, že bude oprava provedena v první polovině září letošního roku.
V uplynulém období také proběhlo jednání s Agenturou ochrany přírody a krajiny v Plzni
ohledně památného stromu, lípy u Boučků. Na prořezání a opravu zajištění stromu je možné
čerpat dotaci, která bude vypsána na začátku příštího roku, proto obec o dotaci zažádá, aby
byl strom řádně ošetřen a zajištěn. Památný strom u Boučků sice není majetkem obce, a ani
neroste na jeho pozemku, ale obec je povinna se o strom v intravilánu starat. Také jsme
požádali České dráhy o některé nemovitosti v jejich vlastnictví, jedná se o sklad vlevo od
budovy nádraží, příjezdovou cestu ke skladu a pozemek za skladem, kde je nákladová rampa.
Nyní čekáme, s jakou cenovou nabídku České dráhy přijdou. V uplynulém období se nám
rovněž podařilo oslovit pracovníky České telekomunikační infrastruktury, kteří zajišťují
telekomunikační vedení pro Telecom. Upozornili jsme je na mnoho telefonních sloupů v obci,
které nejsou funkční, neboť většina domácností již v dnešní době nemá pevné linky a sloupy
pouze hyzdí ráz naší obce. Zejména jsme je upozornili na sloupy na Smederově při hlavní silnici
ve směru na Blovice, kde stojí v těsné blízkosti nových sloupů elektrického vedení. Pracovníci
nás po zhlédnutí dvojího vedení u cesty okamžitě kontaktovali s tím, že je to skutečně hrůza a
že udělají vše proto, aby sloupy odstranili. Za několik dní skutečně pracovníci firmy přijeli a
telefonní sloupy odstranili. Zbavili jsme se tak jedné anomálie v podobě souběžného vedení
elektriky a telefonu.
Do poslední fáze postoupilo zpracování Územního plánu Ždírec, které vyvrcholilo
veřejným projednáním 17. srpna 2015. Veřejné projednání územního plánu organizovali
pracovníci územního plánování, odboru stavebního a dopravního MěÚ Blovice, kteří přítomné
seznámili s jednotlivými fázemi zpracování územního plánu a s jeho konečnou podobou.
Tečkou za dlouhodobou přípravou územního plánu bude jeho schválení na veřejném zasedání.
Na srpnovém veřejném zasedání bylo hlavním bodem schválení vybraného zhotovitele
projektu „Oprava vodní nádrže v obci Ždírec část Smederov“, na který jsme dostali dotaci od
Plzeňského kraje z „Programu stabilizace obnovy venkova Plzeňského kraje 2015“ ve výši
240000,- Kč, kdy předpokládané celkové náklady na opravu jsou vyčíslené na částku cca
540000,- Kč. S ostatními body jednání obou zasedání se můžete seznámit uvnitř novin.
V následujícím období nás čeká příprava realizace projektu „Oprava vodní nádrže v obci Ždírec
část Smederov“ a dokončení výběrového řízení na projekt „Zateplení a výměna zdroje tepla
budovy obecního úřadu“. Také plánujeme opravu vodovodu od vodojemu na Oborách, opravu
cesty ke kostelu a na Rafandu ve Žďáru a přípravu projektů na získání dotace od Plzeňského
kraje z „Programu stabilizace a obnovy venkova 2016“, který bude vyhlášen začátkem příštího
roku, a proto se na to musíme připravit již v letošním roce. Předpokládáme, že požádáme o

dotaci na opravu místní komunikace od kapličky k rybárně na Smederově. Provedení opravy
cesty jsme občanům Smederova slíbili na příští rok i v případě, že na opravu nedostaneme
dotaci a provedeme ji z vlastních prostředků.
Závěrem svého příspěvku bych chtěl poděkovat paní Monice Dolejšové, která od
loňského roku vedla pro naše nejmenší hlídací centrum. Myslím si, že se našim dětem v centru
líbilo a velká škoda, že pro nedostatek dětí musela být činnost centra na konci prázdnin
ukončena. Za děti a za obecní úřad děkujeme paní Dolejšové za její práci a všichni jí přejeme,
aby se mohla nadále věnovat práci s dětmi.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce
Výpis USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 24. července 2015
- Zastupitelstvo obce schvaluje pro výkon stavebního dozoru na akci „Zateplení a výměna
zdroje tepla – OÚ Ždírec“, VS – projekt, IČO: 43345425, 5. května 681, 336 01 Blovice a dále
schvaluje odměnu za výkon stavebního dozoru dle cenové nabídky ze dne 20. července 2015.
- Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Ždírec č. 2/2015, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na území Obce Ždírec.
- Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon
přenesené působnosti na úseku přestupků uzavřené mezi městem Blovice a obcí Ždírec a dále
zastupitelstvo obce schvaluje znění Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené
působnosti na úseku přestupků uzavřené mezi městem Blovice a obcí Ždírec.
- Zastupitelstvo obce schvaluje provedení opravy místní komunikace ve Žďáru ke kostelu a
opravu části komunikace od mostu přes Přešínský potok do chatové osady Rafanda.
- Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu a znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a znění smlouvy a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-120010043/3/VB, Ždírec – p.č. 223/1 – vNN, mezi Obcí Ždírec se sídlem Ždírec 34, 336 01 Blovice,
IČO: 00257478 (budoucí povinná) a ČEZ Disribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035 (budoucí oprávněná).
- Zastupitelstvo obce schvaluje III. úpravu rozpočtu Obce Ždírec na r. 2015. Návrh změny
rozpočtu je přílohou zápisu.
Výpis USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 27. srpna 2015
- Zastupitelstvo obce schvaluje firmu SENEA spol. s r.o., IČ: 62620401, Lipnická 514, 335 61
Spálené Poříčí, jako zhotovitele projektu „Oprava vodní nádrže v obci Ždírec část Smederov“ a
dále schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 1/2015 a znění smlouvy o dílo mezi objednatelem
Obcí Ždírec a zhotovitelem SENEA spol. s r.o., IČ: 62620401, Lipnická 514, 335 01 Spálené
Poříčí.
- Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy mezi Obcí Ždírec, IČ: 00257478, Ždírec 34,
336 01 Blovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
a znění smlouvy o právu provést stavbu „Ždírec, PJ, Myť, kNN“, rekonstrukce elektrického
vedení na obecních pozemcích v části obce Ždírec-Myť.

Český rybářský svaz
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz , http://www.mocrszdirec.estranky.cz/

V sobotu 11. července jsme uspořádali v našem
areálu u Rybárny pod Smederovem dětské rybářské
závody. Zúčastnilo se 22 malých závodníků a každý
během časového limitu vystřídal na Ferdíku dvě
stanoviště. V ten den bylo krásné počasí, a tak věříme,
že si to všichni užili. Chtěl bych poděkovat členům
výboru za perfektně zvládnutou organizaci. Výsledky
závodů
najdete
na
našich
stránkách
http://www.mocrszdirec.estranky.cz .
Na výborové schůzi jsme se dohodli, že další ročník dětských závodů určitě uspořádáme,
a začíná se rodit myšlenka na uspořádání závodů
pro dospělé. Zatím je to pouze nápad, ale budeme
se jím zabývat. Mnozí z vás jistě s úsměvem na
takové závody vzpomínají.
V měsíci srpnu nás čekaly nepříjemné
starosti v podobě extrémního sucha, kdy kvalita
vody v našich rybnících a také v řece byla skutečně
zoufalá. Bylo nutné udělat několik urychlených
opatření, abychom to rybám trochu usnadnili. Díky
dobré práci hospodáře a všech členů, kteří
pomohli s pročištěním přítoků do rybníků, se vše podařilo zvládnout bez úhynu ryb. Všem za
práci díky. Petrův Zdar!
PS: Zpráva pro členy výboru a RK. Příští výborová schůze se koná 18.9.2015 od 19,oo hod. v
naší Rybárně.
Za MO ČRS Ždírec, Miroslav Krňoul.
Zprávy TJ Úslavan Ždírec
V měsíci srpnu jsme uspořádali na parketu taneční
zábavu s Vílou Análkou, která se shledala s hojnou návštěvou,
a lidé se dobře bavili. Na konec prázdnin jsme pro naše
nejmenší připravili již tradiční Dětskou diskotéku. Tentokrát
na téma Poklad na Stříbrném jezeře. I pod Homolkou byl
ukryt poklad v tajemné truhle. Klíč od ní byl ovšem schován.
Děti se k němu musely prohádat patnácti otázkami (o filmu

Poklad na Stříbrném jezeře), za které obdržely
indicie, které je dovedly až k totemu, kde byl
klíč. Dále si děti mohly zastřílet z luku na terč a
balónky, přenášet vodu děravou nádobou, házet
míčkem do „jezera“ a nakonec došlo i na
oblíbenou „židličkovanou“. Za zvládnutí soutěží
dostal každý sladkou odměnu a drobné dárečky.
Každý indián, indiánka, kovboj i kovbojka byl za
svůj kostým odměněn. A tak se poslední
prázdninovou sobotu sešlo pod Homolkou 25
dětí se svými rodiči i prarodiči a všichni si horké odpoledne náramně užili.
Zápasy v září
Naši házenkáři začnou sezonu 5.9. v Tymákově s místním Céčkem, následně hrají 13.9.
na našem hřišti ve 14:30 žáci s Nýřany a od 16:00 dospělí s Chudenicemi. 20.9. od 16:00 hrají
dospělí s Dobřívem. Pak 27.9. na posvícení ve 14:30 hrají žáci s Liticemi a od 16:00 dospělí s
Hromnicemi. Přijďte našim borcům zafandit. Občerstvení bude zajištěno.
Za TJ předseda Jan Havel
Zprávy Českého svazu žen
Po letních neobyčejně "vyhřátých" prázdninách nastupují další měsíce a další aktivity
našich členek. Už 20. srpna t.r. byl uspořádán v pořadí již 3. ročník autobusového zájezdu na
výstavu květin do jihočeských Čimelic. Letošnímu výletu přálo i příjemné počasí (na rozdíl od
zájezdu minulého), přesto byla účast nižší nežli před dvěma roky. Ale nemělo to žádný vliv na
bezvadný průběh celého dne díky dobré organizátorské práci pí Zd. Vrátníkové a pí A. Vítkové.
Výstava byla připravena jako vždy na výbornou a jen v malé míře se na ní podepsalo letošní
celorepublikové dlouhotrvající sucho. Organizátoři zachránili, co se dalo, proto jim patří velký
obdiv a uznání. Každý si mohl vybrat a nakoupit vše, co se mu líbilo či co potřeboval doplnit do
své domácí kolekce květin. Takže můžeme letošní zájezd zhodnotit opět jako dobrý a budeme
jen doufat, že za další dva roky se bude moci uskutečnit další.
Nyní už nastupuje měsíc září, pro děti začátek školního roku, pro nás přípravy a
plánování dalších podzimních akcí. V nejbližší době - konkrétně v sobotu 19. září 2015 pořádáme pro děti novou akci, kterou bude "Cesta pohádkovým lesem". Lesní putování bude
oživeno různými pohádkovými postavami, nebudou chybět ani drobné úkoly pro děti spojené
s patřičnými odměnami, aby na konec pochodu vypuklo hledání ztraceného pokladu. Věříme,
že počasí bude našim plánům příznivě nakloněno a tomu bude odpovídat i velká účast dětí a
jejich doprovodu. Akce bude začínat v 15:00 hod. od Ždírecké hospody - těšíme se na vás!
Za ČSŽ - M. Kolevová

Zprávy ze Smederova
V sobotu 4. července 2015 od 14.00 hodin se konalo na hřišti u hasičské klubovny
ZÁBAVNÉ DĚTSKÉ ODPOLEDNE. Pokud jste sem
zavítali již v předchozích letech, víte, že je to
odpoledne plné zábavy. Tradiční akce byla věnována
především dětem, kde pro ně bylo připraveno
několik různých her a soutěží. V tomto slunečném a
teplém odpoledni nemohlo chybět ani lehké vodní
osvěžení ve formě dětských bazénů, vodních bomb a
sprchy z vozidla SDH Ždírec. Pozvání přijala p.
Lindová s kolegyní, které předvedly výrobu mýdel, za
odborného
dohledu p. Matouškové děti zdobily linecké placičky.
Příjemné překvapení ve formě HOLKY Z NAŠÍ ŠKOLKY
nacvičila a zatančila skupinka místních žen. Dalším
překvapením bylo předvedení RC modelů aut Jana
Maška, Adriana Blanka a jejich dětí. Všem dětem
předala za splnění úkolů sladkou odměnu p.
Havířová. Jako občerstvení během odpoledne dostaly
děti hamburgery, které připravila p. Macháčková a zmrzlinu. Sladkou tečkou od p. Aleny
Škardové byl patrový dort s překvapením. Velké poděkování patří hlavní organizátorce celé
akce p. Ludmile Škardové, starostovi obce Ždírec Bc. Bohuslavu Vrátníkovi, hlavnímu
sponzorovi Jan Pondělík-pekařství a cukrářství Dvorec s.r.o., obsluze M.Škardovi ml., všem
členům klubu a SDH Smederov, obsluze hasičského
vozidla p.Háhnovi.
Dne 22.8.2015 se konala od 20,00 hodin
Benátská noc. K tanci a poslechu na varhany hrál
Petr Toman. Účast byla vynikající i z okolních vesnic.
Program připravil též několik překvapení, jako
taneček místních žen a jednoho baletníka, dva
překrásné ohňostroje a vystoupení Rusalky a
vodníka. SDH Smederov děkuje všem, kteří se na
této akci podíleli, bez nich by to totiž nešlo. Ono to
vypadá velmi jednoduše, ale bez dobrého týmu takovou akci nelze dost dobře uspořádat. Jsme
moc rádi, že si můžete jako účastníci tuto zábavnou" NOC" náležitě užít.
Za SDH Smederov foto a text Pavel Pondělík
Inzerce
Daruji koťata. Telefon 371 523 385

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
87 let
81 let
73 let
72 let
69 let
66 let
65 let
63 let
61 let
60 let
84 let
75 let
64 let
63 let
61 let

ČERVENEC - SRPEN 2015
Marta
Václav
Josef
Václav
Stanislav
Jindra
Jaroslav
Dagmar
Jitka
Josef
Vlasta
Věra
Jana
Václav
Petr

Dne 25.7. 2015 zemřela
ve věku 69 let
paní Helena KOZÁKOVÁ
ze Smederova 35.
Čest její památce!

NOVOTNÁ
BOHŮNEK
SYNÁČ
KUTÁK
UNGR
ŠMÍDOVÁ
SEDLÁČEK
KUCHYŇKOVÁ
HOFFMANNOVÁ
PEKÁREK
ŘEŘICHOVÁ
VRÁTNÍKOVÁ
KOLBABOVÁ
ZOCH
ZRNO

Myť
Smederov
Žďár
Žďár
Myť
Ždírec
Ždírec
Myť
Žďár
Ždírec
Ždírec
Ždírec
Myť
Myť
Žďár

Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.

27
312
32
17
30
43
32
4
34
25
48
45
40
15
20

Dne 12. 8. 2015 zemřela
ve věku nedožitých 78 let
paní Ludmila TUPÁ
ze Žďáru 29.
Čest její památce!

Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří vyjádřili upřímnou soustrast nad úmrtím mojí
manželky Heleny Kozákové, Smederov 35. Též poděkování patří všem, kteří se přišli rozloučit
osobně na její poslední cestě života.
Václav Kozák, Ždírec – Smederov 35

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

18.9. – 19.00 – Rybáři – Výborová schůze
19.9. – 15.00 – Cesta pohádkovým lesem pro děti – ČSŽ Ždírec
26.9. – 19.00 – Posvícenská zábava – MS Ždírec – hraje Orient

Klub hasičů Smederov

26.9. – Posvícenské posezení – SDH Smederov

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

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

