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Vážení spoluobčané,
ani konec léta a začátek podzimu nepřinesl tolik očekávaný déšť. Nedostatek
dešťových srážek se odráží nejen v úbytku podzemních vod, ale také nám odepřel
některé podzimní radosti, neboť nerostou houby. Pro nedostatek podzemní vody
nadále platí pro odběratele vody z obecního vodovodu zákaz používání vody na
zalévání, mytí aut a napouštění bazénů. Zákaz sice platí do 30. října 2015, ale chtěl
bych touto cestou požádat občany, kteří vodu odebírají, aby i po skončení zákazu
s vodou šetřili. Není předpoklad, že by při příznivých klimatických podmínkách
došlo okamžitě k doplnění podzemní vody a byl bych nerad, aby zastupitelé obce
museli řešit náhradní zdroje pitné vody pro naše občany. Osobně si myslím, že
v tak nepříznivých podmínkách v oblasti podzemní vody je nehorázné, třeba
zalévat trávník jen proto, aby měl tu správnou zelenou barvu. Takové jednání u
sousedů a přátel nevzbudí obdiv, ale spíše se každý nad takovým jednáním
pozastaví s otázkou, zda je to slušné vůči ostatním. Není to slušné a je to
bezohledné i v případě, že má tento občan vlastní zdroj vody, neboť voda může
chybět ve studni jeho souseda. Musíme tedy věřit, že zdroje pitné vody
nevyschnou, a že budeme moci nadále poskytovat našim občanům kvalitní pitnou
vodu z obecního vodovodu.
V uplynulém měsíci se uskutečnilo několik kulturních a sportovních akcí,
které bych vám chtěl krátce připomenout. Ženy z Českého svazu žen ve Ždírci
v sobotu 19. září připravily pro děti Cestu pohádkovým lesem. Myslivci z
Mysliveckého sdružení Ždírec připravili v sobotu 26. září pro naše občany
Posvícenskou zábavu a Sbor dobrovolných hasičů Smederov ve stejný den pořádal
v hasičském klubu na Smederově Posvícenské posezení se soutěží o nejlepší
posvícenský koláč. Pokračovala i soutěž v národní házené přípravky, mladších žáků
a mužů. Děkujeme všem pořadatelům za uspřádání uvedených akcí a všem
občanům, kteří se těchto akcí zúčastnili. Podrobnosti se dočtete uvnitř novin.
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
16. října 2015 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

V září se nekonalo veřejné zasedání zastupitelů obce, neboť bylo srpnové posunuté na
konec měsíce. Jak jsme informovali v minulém čísle našich novin, pokračovalo jednání ohledně
zhotovitele zateplení a výměny zdroje tepla budovy obecního úřadu. Vzhledem k tomu, že ve
stanoveném termínu nedošlo k výběru zhotovitele, muselo být výběrové řízení zrušeno a tím
nebude projekt zateplení v letošním roce zrealizován. Dobrá zpráva je, že v nebližších dnech by
měla být vyhlášena nová dotace na r. 2016, proto připravujeme podklady pro podání žádosti
pro nové období 2014 – 2020. Dne 10.9.2015 byla zahájena firmou SENEA oprava vodní nádrže
na Smederově a práce pokračují i v současné době. Pracovníci firmy se pustili do práce a dílo je
téměř hotovo. Věříme, že se dílo podaří a u nádrže se při jejím slavnostním otevření všichni
sejdeme. Po dokončení stavby zveřejníme termín jejího slavnostního předání, na které vás
určitě rádi pozveme. V souvislosti s opravou vodní nádrže jsme vyjednávali bezúplatný převod
pozemku, který je pod částí nádrže a je ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Nyní se nám podařilo vyjednat veškeré náležitosti bezúplatného převodu a tak
nás jen čeká schválení převodu zastupiteli na veřejném zasedání a pozemek bude na obec
převeden. Ohledně pozemků na Smederově probíhá ještě jedno jednání, a to se Státním
statkem Jeneč, státním podnikem v likvidaci. O stanovisku likvidátora jsme vás již informovali.
Nyní připravujeme podklady pro nový znalecký posudek, který by sloužil ke stanovení ceny
pozemku u hasičské zbrojnice a byl podkladem pro rozhodnutí zastupitelů obce, zda za
stanovených podmínek přistoupíme k odkoupení pozemku. V září byla dále provedena oprava
cesty ke kostelu ve Žďáru a části cesty na Rafandu. Další úsek cesty na Rafandu je rovněž ve
špatném stavu a v příštím období budeme uvažovat o opravě. Otázkou je, jakou metodou
cestu opravit. Při jednání s firmou SILBA bylo dohodnuto, že firma zpracuje návrh technického
řešení opravy komunikace s cenovou kalkulací. Dále je pak na našem rozhodnutí, zda k opravě
přistoupíme a kdo a za jakých podmínek opravu provede. Před koncem měsíce se činnost obce
mimo jiné soustředila na úpravu veřejných ploch, se kterými nám pomohla i Správa a údržba
silnic Seč. Za tuto činnost patří poděkování zaměstnancům obce a zaměstnancům SÚS Seč,
kteří vyhověli naší žádosti a pomohli nám plochy u cest upravit.
V následujícím období budeme pokračovat v přípravě doplnění žádosti o bezúplatný
převod pozemků od Státního pozemkového úřadu, kdy musíme doplnit naši žádost o
fotodokumentaci požadovaných pozemků s přesným popisem jejich současného využití. Dále
připravujeme podklady pro novou žádost o dotaci na zateplení a výměnu zdroje tepla budovy
obecního úřadu a na dotaci z „Programu stabilizace a obnovy venkova 2016“, který bude
vyhlášen začátkem příštího roku. Naše činnost se dále zaměřuje na přípravu doplnění Plánu
rozvoje vodovodu a kanalizace Plzeňského kraje, díky kterému bychom chtěli případně rozšířit
vodovodní síť do dalších částí naší obce. V oblasti hledání nových zdrojů vody pro potřebu
našich občanů nadále připravujeme obnovu části vodovodního řadu na Oborách, kde musíme
hledat nové řešení. Vodovod je veden přes soukromé pozemky a obec připravuje podmínky
pro obnovu vodovodu po pozemcích ve vlastnictví obce. O výsledku našeho snažení vás
budeme informovat. Ostatní záležitosti obce jistě projednáme za přítomnosti občanů na

veřejném zasedání, které se bude konat v pátek 16. října 2015 od 19,30 hod. ve Ždírecké
hospodě. Všichni jste srdečně zváni.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce

Zprávy TJ Úslavan Ždírec
V měsíci září začaly v národní házené soutěže mužů, mladších žáků a turnaje starších
přípravek. Vzhledem k tomu, že v soutěži mužů zůstalo pouze 6 družstev, odehrají muži
v podzimní části sezony jen 5 zápasů. Po 4 odehraných zápasech jsou na předních místech
tabulky. Jednotlivé zápasy skončily: Ždírec – Chudenice 31:25, Ždírec – Dobřív 19:15, Ždírec –
Hromnice 25:20 a Tymákov C – Ždírec 28:23.
Družstvo mladších žáku nastoupilo do své druhé sezony. Na dětech je znát velké
zlepšení, již se jim podařilo zvítězit nad družstvem Nýřan 23:0 a při posvícenském zápase uhrát
s družstvem Litic remízu 10:10, kdy prohrály až na penalty 1:0. Výsledky dalších zápasů jsou:
Ždírec – Litohlavy 4:18, Plzeň-Újezd – Ždírec 20:11 a Božkov – Ždírec 20:11. Do konce sezony
nás ještě čekají 2 zápasy na hřištích Přeštic a Kyšic. Chtěli bychom poděkovat všem divákům za
podporu a neopakovatelnou atmosféru hlavně při domácích zápasech a členům družstva
mladších žáků za jejich obrovskou snahu.
Hráči ze starší přípravky se zúčastnili dvou turnajů. K prvnímu turnaji starších přípravek
jsme odjížděli do Litohlav v hodně
omlazené sestavě. Na turnaj bylo
přihlášeno celkem 12 družstev.
V základní skupině jsme porazili celky
Újezda, Přeštic A a Přeštic B a prohráli
jsme s celky Kyšic A a Nezvěstic.
Probojovali jsme se do skupiny o 1.-6.
místo, kde jsme po 1 výhře nad
družstvem Litohlav a dvou prohrách
s družstvy Božkova a Tymákova skončili
na krásném celkovém 6. místě. Druhý
turnaj proběhl o 14 dní později
v Božkově. Přihlásilo se 13 družstev starší přípravky. V základní skupině jsme vyhráli nad
družstvy Újezda a Přeštic C, prohráli jsme s družstvy Přeštic A a Kyšic A a remízovali jsme
s družstvem Nezvěstic. Tímto výsledkem jsme se dostali do skupiny o 5.-8. místo. V této
skupině se nám nedařilo a tak po dvou prohrách s družstvem Kyšic B a Tymákovem jsme
obsadili celkové 8. místo. Chtěli bychom poděkovat za podporu rodičů a snahu dětí při těchto
turnajích.

Zprávy SDH Ždírec
Dne 12. 9. 2015 se skupinka členů SDH Ždírec
zúčastnila výletu, který uspořádal SDH Blovice. Navštívili
jsme společně letiště Václava Havla, kde jsme se zúčastnili
exkurze na centrální požární stanici. Prohlédnout jsme si
mohli nejen velmi kvalitní zázemí hasičů, ale hlavně
moderní techniku jako například speciální zásahový
automobil Panther ARFF CA5 6×6, který byl pro účastníky
asi nejzajímavější. Dále
nám
pražští
hasiči
předvedli cvičení v tzv.
polygonu, což je velmi
náročný výcvik s dýchací
technikou v prostorách,
které simulují prostory letadla zaplněného kouřem při
vysokých teplotách. Po prohlídce centrály následovala
projížďka po letových drahách a výklad týkající se letového
provozu. Pro zajímavost, letiště v minulém roce odbavilo
kolem 12 milionů cestujících. Z letiště se naše skupina
přesunula na prohlídku loveckého sídla a kolébku české
myslivosti - hrad Křivoklát, kde v ten den probíhaly
myslivecké slavnosti a přehlídka sokolnictví. Tímto bychom chtěli SDH Blovice poděkovat za
zprostředkování tohoto výletu, zejména pak panu Josefu Synáčovi z Blovic za přípravu celé
akce a bezpečnou přepravu. Těšíme se na příště!
Petra Řežábková, SDH Ždírec

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY A DALŠÍ UPOZORNĚNÍ
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky
elektřiny – obec Ždírec – Myť, část spodní a horní Myti dle plánku, který je k nahlédnutí na OU
Ždírec nebo na internetových stránkách www.obec-zdirec.cz, v pondělí dne 12.10.2015 od
7.30 do 13.30 hodin. Děkujeme za pochopení. ČEZ Distribuce
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 do 15.11.2015.

Kominík
V pátek 23.10.2015 od 12.00 hodin do 16.30 hodin přijede do naší obce kominík pan
Jiránek. Kdo máte zájem o vyčištění či revizi komína, můžete si jeho služby objednat na OU
Ždírec nebo na telefonu 371 522 451 či e-mailu podatelna@obec-zdirec.cz. V případě
nehodícího se termínu si můžete sjednat služby individuálně.
Zprávy Českého svazu žen
Po vydařených letních prázdninách byl začátek září (a tím i začátek nového školního
roku) ve znamení citelného ochlazení v souvislosti s nastupujícím podzimem. Přesto jsme
naplánovaly novou akci pro děti, kterou byl "Pochod pohádkovým lesem", uskutečněný v
sobotu 19. září. Sobota jako taková se předvedla v tom nejlepším světle a připravila pro
všechny účastníky idylické a velmi příjemné počasí. To také vylákalo k procházce velkou
spoustu děti (s počtem mezi 30-40) a jejich doprovodu. Cestou potkávaly nejrůznější
pohádkové bytosti, které jim připravili jak nějakou malou soutěž, tak i náležitou odměnu za
úspěšné splnění. Mezi těmito postavami se nacházeli např. Honza s mámou a rancem buchet,
lesní divoženky, vodník s Rusalkou a o závěr se postarala tlupa loupežníků, kteří střežili
hledaný poklad. Ten byl samozřejmě nalezen a spravedlivě rozdělen mezi všechny zúčastněné
děti.
Děkujeme všem za hojnou účast a zároveň chceme informovat o další chystané akci na
měsíc říjen. Bude to oblíbená Drakiáda, předběžný termín konání je stanoven na sobotu 10.
října 2015 od 15:00 hod na louce nad Ždíreckou hospodou. V případě, že nebude pořádně
foukat, bude termín posunut o týden později.
Sledujte proto rozhlasové vysílání místního rozhlasu, kde bude oznámen konkrétní termín a
upřesňující informace.
Za ČSŽ - M.Kolevová
Zprávy ze Smederova
V sobotu dne 26.9.2015 se uskutečnilo ve
Smederově "POSVÍCENSKÉ POSEZENÍ". Milovníci
koláčů uskutečnili soutěž o nejchutnější posvícenský
koláč. Do soutěže se přihlásilo celkem devět
soutěžících. Odborná porota ve složení: Ivan Koutecký
jako předseda, členové Václav Kozák a Václav Janský,
hodnotila vzhled, chuť a celkový dojem. Na třetím
místě
se
umístil Pavel Pondělík, na druhém místě Ludmila
Škardová a první místo získala Věra Škardová. Pro
výherce byla připravena od firmy Jan Pondělík pekařství a cukrářství Dvorec s.r.o. odměna ve formě
lineckých koláčků a poháry od místních hasičů. První
ročník se vydařil, všem děkujeme a těšíme se na příští
setkání. Foto a text zaslal Pondělík Pavel.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Dne 18.9. 2015 zemřela
ve věku nedožitých 93 let
paní Růžena PELEŠKOVÁ
ze Ždírce 22.
Čest její památce!

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Dne 10.9.2015 se narodil
Viktor Milt, Myť 69.
Vítáme Viktorka do života a
přejeme jen to nejlepší!

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

16.10. – 19.00 – Rybáři – Výborová schůze
10.10 nebo 17.10. – 15.00 – Pouštění draků – ČSŽ Ždírec – louka
nad Ždíreckou hospodou

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Hradiště 1
Výstavy:Muzeum otevřeno:úterý-sobota 9-15 hod
do 31.12. – Jak si kdo ustele, Velké prádlo našich
babiček, Staré časy našich dětí
10.9.-17.11. –Od novinek k novinám
24.9.-22.11. – Dalibor Říhánek – obrazy, kresby,
grafika
Lidový dům
10.10. – 19.00 – Black Band – koncert slovenské
kapely
13.10. – 17.00 – Vivat Comenius – koncert pro
kytaru
17.10. – 21.00 – Extra Band revival – taneční zábava
24.10. – 20.00 – AHASVERŚ – Country bál
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Nepomuk
10.10. – 14.00 – Červená Karkulka – pohádka pro
děti
17.10. – 8.00 – 12.00 – Farmářský trh
17.10. – 20.00 – Turistický bál – Sokolovna
24.10. - 20.00 – Chantal Poullain – koncert, chanson
Poříčí
–Spálené
sál hotelu
U Zeleného stromu
3.10. – 19.00 – Posezení s Lazar Bandem - Sokolona
3.10. – 21.00 – Cocotte minute – Music Sklep
17.10. – 17.00 – Ptačí srdce – divadlo pro děti
22.10. – Hej, mistře! – divadlo, zámek

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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