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V únoru 2010 zemřel
ve věku 56 let
pan Jaromír VIDRŠPERK
ze Smederova 17
Čest jeho památce!
Dne 1.4.2010 se narodila manţelům
Petře a Václavovi Váňovým
ze Ţdírce dcera Kateřina.
Vítáme Kateřinku do života
a přejeme jen to nejlepší!

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ţdírecká hospoda

21.5. – 19.00 hod – Rybáři – Výborová schůze
28.5. - 20.00 hod – SDH Ţdírec - výbor

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI

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

Výstavy:

3.4.- 5.9. – výstava Spaní na čtyřech kolech – historické
kočárky ze sbírky Miloslavy Šormové
15.4.-16.5. – Roky 1939-1945 na jiţním Plzeňsku
Muzeum otevřeno : úterý – neděle 10.00 – 17.00 hodin

Lidový dům:

7.5. – 15.00 – náměstí – Oslava 65.výročí osvobození naší
vlasti, odhalení památníku obětem války
7.5. – 20.00 – Majáles gymnázia – EXTRABAND
13.5. – 20.00 – PŘELET M.S.
27.5. – 19.00 – Zdeněk Troška v pořadu NEBE V HUBĚ

PO, ÚT, ČT, PÁ – 7.00 – 14.00 hodin

Kramolín

9.5. – 14.00 - DOUBRAVANKA
Nepomuk – náměstí

8.5. – 14.00 – Majáles – Gallileo, In Motion,
Snail, Paradox
MUSIC CLUB DVOREC – 14.5. – Šwor+IN Motion
COFFE SHOP
8.5. – 21.00 – THE SHOWER, MORDORŚ GANG
14.5. – 21.00 – Alternative Disco, Nepal sound
system
15.5. – Pouťový nářez – Snail, Censorshit….

Otevírací doba sběrného dvora:
ST – 7.00 – 17.00 hodin

SO – 8.00 – 12.00 hodin

Důležitá telefonní čísla:
Policie: 158
Hasiči: 150
Záchranná služba: 155

Policie Blovice: 371 522 008
Velitel SDH Miroslav Synáč st.: 728 957 917
Záchranná služba Vlčice: 371 523 255, 377 672 111
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Měsíčník pro čtenáře obcí
Ţdírec - Myť , Ţďár , Smederov a Louňová .
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DUBEN 2010

Události měsíce DUBEN
Dnes v číslech. Týkají se hlavních údajů za posledních 5 let v oblasti příjmů a výdajů, které obec
přijímá a vydává za odpady a provoz veřejného vodovodu. U výdajů vodovodu uvádíme navíc
platbu za spotřebu elektrické energie a platbu za daň z vody, kterou odvádíme Celnímu úřadu.
Potom ještě vydáváme peníze na údrţbu, opravy a modernizaci zařízení a také hlavně na rozbory
pitné vody. Např. na údrţbu je to cca 50000,- Kč ročně na úpravu pitné vody coţ obsahuje hlavně
výměnu filtrační náplně. U r. 2009 je nárůst daně způsoben platbou vyšších záloh. Aţ nám bude
přeplatek vyrovnán dostaneme se na úroveň předchozích let.

PROVOZ VEŘEJNÉHO VODOVODU
r. 2005 - příjmy 230.018,- Kč
r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 -

výdaje 254.687,- Kč
příjmy 200.545,- Kč
výdaje 214.253,- Kč
příjmy 209.250,- Kč
výdaje 328.787,- Kč
příjmy 215.625,- Kč
výdaje 256.583,- Kč
příjmy 211.924,- Kč
výdaje 306.535,- Kč

- elektrický proud 70.567,- Kč, daň z vody 30.000,- Kč.
- elektrický proud 73.334,- Kč, daň z vody 36.000,- Kč.
- elektrický proud 77.644,- Kč, daň z vody 30.786,- Kč.
- elektrický proud 84.697,- Kč, daň z vody 30.150,- Kč.
- elektrický proud 90.439,- Kč, daň z vody 50.076,- Kč.

PROVOZ LIKVIDACE ODPADŮ - P v závorce znamená za
z kontejnerů. Příjmy jsou uvedeny za poplatky od občanů.
r. 2005 - příjmy 301.203,- Kč výdaje (P) 184.489,- Kč ,
r. 2006 - příjmy 302.912,- Kč výdaje (P) 203.140,- Kč ,
r. 2007 - příjmy 306.623,- Kč výdaje (P) 228.490,- Kč ,
r. 2008 - příjmy 299.714,- Kč výdaje (P) 280.687,- Kč ,
r. 2009 - příjmy 307.176,- Kč výdaje (P) 326.234,- Kč ,

popelnice a O za ostatní odpad tzn.
výdaje
výdaje
výdaje
výdaje
výdaje

(O)
(O)
(O)
(O)
(O)

203.055,254.416,281.357,275.463,318.191,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Finanční úřad v Blovicích oznamuje, ţe ode dne 22.4.2010 do dne 21.5.2010 je
v budově FU v Blovicích, č.dveří 5, patro I., ve dnech pondělí a středa od 8.00 hod. do 17.00 hod.
vyloţen k veřejnému nahlédnutí hromadný předpisný seznam o vyměření daně
z nemovitostí na rok 2010 za nemovitosti nacházející se v územním obvodu uvedeného
finančního úřadu pro poplatníky, kteří mají trvalé bydliště nebo pouze nemovitosti v obci Ţdírec
nebo pro poplatníky nebydlící v obci, ale mající zde všechny nemovitosti.

starosta obce Vlastimil Vrátník

Veřejné jednání zastupitelů obce se bude konat v pátek
4. června 2010 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

Přerušení dodávky elektřiny
dne 10.5.2010 od 7.30 do 15.30 hod. v obci Smederov, část obce – celá obec Smederov
dne 20.5.2010 od 7.30 do 15.30 hod. v obci Ţdírec, Myť, Ţďár a Smederov, část obce – celá
obec Ţdírec, chaty, Myť, celý objekt ZD, ČSD, OÚ, celá obec Ţďár a Smederov
Pan Vlatimil Kubík – Ţdírecká hospoda – děkuje touto cestou ţenám z Českého svazu
ţen ve Ţdírci za pomoc při úklidu Ţdírecké hospody.
VAKCINACE VZTEKLINA – sobota 8.5.2010
9.00 – 9.30 hodin – Myť u Škardů
9.30 – 10.00 hodin – Ţdírec u prodejny
10.05 – 10.30 hodin – Ţďár u zastávky
10.35 – 11.00 hodin – Smederov na návsi
vakcinaci provádí MVDr. Petr PUNČOCHÁŘ

SDH Ţdírec oznamuje, ţe dne 15.5.2010 od 8.00 hodin bude proveden v obci Ţdírec
sběr a svoz ţelezného šrotu. Ţelezný šrot zanechte za vraty a v vynesením větších kusů
pomohou členové SDH Ţdírec.
starosta SDH Ţdírec Ladislav Vrátník
AUTO MOTO, ANTIK A SBĚRATELSKÁ BURZA LETIŠTĚ TCHOŘOVICE U BLATNÉ!
Všeobecná burza pořádaná na letišti Přešťovice je přemístěna na letiště Tchořovice u Blatné. Zpevněná
plocha o rozloze 30.000m se nachází - cca. 85km jižně od Prahy. Termíny v roce 2010: 29.5. + sraz
příznivců značky MERCEDES, 26.6., 24.7., 28.8.a 30.10. Přijďte prodat co vám doma přebývá, nebo
koupit co ještě nemáte. Zváni jsou též numismatici, filatelisté, sběratelé odznaků, pohlednic a jiní...
5:30-14:30 – PRODÁVAJÍCÍ
7:00-14:30 – KUPUJÍCÍ
Občerstvení a toalety zajištěny. Srdečně zvou pořadatelé! Více na: www.burzatchorovice.cz
tel. 602 132 238

Český svaz ţen ve Ţdírci oznamuje, ţe se každou středu od 18.00 hodin do 19.00
hodin pořádá cvičení v podkroví ţdírecké hospody. Zveme všechny nové cvičenky a
cvičence.
TJ ÚSLAVAN ŽDÍREC
Výsledky:
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo

Příchovice B
Ţdírec
Nezvěstice B
Ţdírec

-

Ţdírec
Osek A
Ţdírec
Litice

27:20 (13:10)
12:16 (5:10)
23:14 (11:8)
15:22 (7:11)

Český rybářský svaz
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz
Rybáři informují.
Tak jak bylo naplánováno, provedli jsme jarní
výlovy rybníků Huťský, Nový, Brigádník a
Ferdík. Ryby přeţily dlouhou zimu v nad
očekávání dobré kondici, na rozdíl od
některých rybářských organizací, které
vykazují velké úhyny. Je potřeba říci, ţe naši
hospodáři se o ryby a rybníky starají dobře a
zřejmě se zde projevuje dlouhodobá
systematická péče o naše rybochovná zařízení.
Na rybníku Huťský se dolovilo cca 17 q kapra,
tyto ryby jsme prodali Zpč. územnímu svazu.
Kapři byli nasazeni do údolní nádrţe Litice.
Na rybnících pod Smederovem jsme slovili cca
6000 ks kapří násady a nasadili do rybníka
Huťský. Tyto rybníky jsme částečně povápnili,
provádějí se zde plánované opravy. Do rybníků Nový a Brigádník také jiţ hospodář P. Baláţ nasadil
krásnou kapří násadu. Přeji, aby se rybám dařilo a všem, kteří se o ně starají bezproblémovou sezonu.
Na přiloţené fotce členové lovící čety M.Dolák a P. Ungr oparně dávají do kádě sumce Albína, který jiţ po
několik let střeţí rybník Huťský.
Všem sportovním rybářům přeji do nadcházející sezony krásné úlovky spojené s nevšedními záţitky.
Petrův zdar
jednatel MO CRS Ţdírec Miroslav Krňoul

Zprávy ČSŽ ve Ždírci
S příchodem jara jsme se konečně dočkaly pokračování dalších akcí v přírodě. Tou první byl pěší
výlet dne 17.4.2010 ze Ţdírce přes Smederov, kde se připojily ţeny ze Ţďáru a Smederova, a pak
dále do Blovic. V „Pohodě“ byla opravdu pohoda, a ačkoliv jsme měly v plánu zpáteční cestu
absolvovat vlakem, nakonec jsme vyrazily opět pěšky přes Vlčice a Starou Huť aţ do svých
domovů. Počasí bylo skvělé a tak 9 účastnic pochodu bylo s akcí nadmíru spokojeno.
Na další akci, která se uskuteční 30.4.2010, si uţ všechny ţeny chystají
svoje letecké stroje i košťata vč. patřičné garderoby. Touto cestou
zveme všechny ţeny z našich obcí na další čarodějnický slet, který
bude jako vţdy u myťské lávky přes řeku vedle nového parku pod
Mytí.
Pro další období chystáme uţ druhou prodejní burzu a výstavku
květinových i zeleninových přebytků a dalších drobností z naší
produkce. Burza se bude konat opět na terase Ždírecké hospody dne
15.5.2010. Kdo bude mít zájem nabídnout i své přebytky, můţe je přinést mezi 12.oo a 13.oo hod.
přímo na terasu. Samotná akce začne ve 13.oo hod. a konec předpokládáme kolem 17.oo hod. Ceny
budou i letos symbolické, tzn. ţe budou dostupné pro kaţdého zájemce.
A dále ještě červen – na den 5.6.2010 chystáme uspořádat oslavu Dne dětí – akci budeme ještě
upřesňovat v dalším vydání Našich listů a také v místním rozhlase.
Závěrem bychom chtěly touto cestou poděkovat všem zastupitelům obce a starostovi, ţe nám po
dobu zimních měsíců pronajali místnosti v podkroví Ţdírecké hospody. Nebylo to zbytečné, v našem
"Krouţku dovedných rukou“ bylo vyrobeno mnoho různých výrobků – některé jiţ byly k vidění i ke
koupi a další budou následovat. Ještě jednou díky.
Za ČSŽ Marie Kolevová

Zprávy ze Smederova

Řehtačky místo zvonů
Zvony uletěly do Říma, a tak
místo vyzvánění museli v
obci Smederov
nastoupit chlapci a děvčata s
řehtačkami.

Velikonoční posezení ve Smederově
4.4.2010 se v hasičské
klubovně ve Smederově
konalo velikonoční posezení
spojené s degustací tradiční
velikonoční
nádivky.
Celkem se sešlo 17 vzorků.
Po odborné a důkladné
ochutnávce se umístila na 1.
místě paní J. Havířová,
2.místo obsadila L.Škardová,
3.místo A.Matoušková. Akce
se velmi vydařila a účast
byla vynikající. Poděkování
patří panu Pavlu Pondělíkovi
- Pekařství a cukrářství
Dvorec s.r.o. za zajištění sponzorského daru. Poděkování patří téţ všem, kteří se
podíleli na této akci.
Foto a text: Dana Pondělíková.

Přijďte k volbám
Masivní a různorodá volební kampaň se v těchto dnech snaţí získat voliče pro tu či onu volební
stranu , hnutí či seskupení . Výběr kandidujících je velký o tom vás přesvědčí hlasovací lístky , které
vám budou dodány domů . V klidu domova , můţe hlasovat ten , kdo ze zdravotních důvodů , nemůţe
přijít či přijet k nám na úřad . Volební komise za vámi přijde s přenosnou volební urnou . Dejte hlas
budoucnosti .

Oznámení o době a místě konání voleb
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
dne 28. května 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 29. května 2010 od 8.00 hodin do
14.00 hodin
2. Místem konání voleb je volební místnost v budově Obecního úřadu ve Ždírci čp. 34 pro
voliče ve Ždírci , Ždírci – Myti , Žďáru a Smederově .
3 . Voliči bude umožněno hlasování poté , kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky ( platným občanským průkazem , cestovním , diplomatickým nebo sluţebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem. )
4. Každému voliči budou dodány nejdéle 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti

Výročí 65. let od ukončení II. světové války
Letos je tomu 65 let co utichly boje II. světové války. Na mnoha místech naší republiky se
budou konat vzpomínky na tuto válečnou dobu různými akcemi. Zastupitelé naší obce se
rozhodli pozvat vás k památníku obětem světových válek ke kostelu ve Ţďáru a to dne
9. května 2010. Od 14 hod. zde vzpomeneme na ty, kteří nám vybojovali svobodu a to slovem
i obrazem. Právě několik válečných fotografií spolu s jinými zajímavými bude vystaveno
v bývalé škole ve Ţďáru v patře kabinetu. Bude to zároveň i moţnost prohlédnout si prostory
bývalé školy, která v r.2012 oslaví 200 let svého vzniku. Je zde tudíţ prostor vylepšit její útroby
do té doby a pozvat opět po 6 létech rodáky do naší obce.

Velikonoční foto ze Ţďáru zastihlo
zdejší křístače u domu čp. 1 a nutno
dodat, ţe na oplátku fotografovi
ukázkově
zazpívali
dle
několika
generačního scénáře .

Výzva : V rámci plnění ozelenění okolí plánované mateřské školky v naší obci se
obracím na ty z vás , kteří by chtěli pomoci realizovat tento záměr přes grant z něhoţ
lze získat finance na tento projekt . Volejte , nebo pište co nejdříve , jinak lze těţko
grant získat .
děkuji starosta obce Ţdírec

