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Čest jeho památce!
Dne 23.11.2009 se narodil manželům
Michaele a Jiřímu Michálkovým
ze Ždírce syn Jiří.
Vítáme Jiříka do života
a přejeme jen to nejlepší!
DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

19.12. - 18.00 hod – SDH Ždírec – Výroční valná hromada
13.2.2010 – 20.00 hod – Hasičský ples – Ždírecká hospoda – hraje Ungrovanka
27.2.2010 – 16.00 hod – Výroční valná hromada TJ Úslavan Ždírec

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI

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

Kramolín

27.10.-29.1. – Poklady z depozitáře – ze sbírek muzea
Muzeum otevřeno :
úterý – neděle 10.00 – 17.00 hodin

- myslivecká kapela ATLAS
26.12. – 20.00 hod – TŘI SESTRY REVIVAL,
VEGET A GALILEO

Výstavy:

Srby:

20.12. – 14.00 hod – Posezení s dechovkou

23.12. – 16.00 hod – kaplička – Koledy z lásky, upřímnosti…

PO, ÚT, ČT, PÁ – 7.00 – 14.00 hodin

Otevírací doba sběrného dvora:
ST – 7.00 – 17.00 hodin

SO – 8.00 – 12.00 hodin

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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Měsíčník pro čtenáře obcí
Ždírec - Myť , Žďár , Smederov a Louňová .

Svazek 16

číslo 12

PROSINEC 2009

Prosinec v událostech

Na zprávy kratší měsíc se dostal do podvědomí našich obyvatel třeba Dnem
Seniorů, Mikulášskou nadílkou a také přípravou Silvestrovského běhu. Přípravy na
tento běh vrcholí oslovením sponzorů, mediální kampaní což zní trochu
maximalisticky, ale snažíme se připomenout všem, že jsme tu opět s našim během a
některé sdělovací prostředky přinesou zprávy těsně před akcí, jiné jako krajský
kalendář převezmou náš podavek již v půli roku. A ti co u nás běželi v r. 2008 byli
informováni o novém ročníku než odjeli z obce. Tahounem celé akce je opět
TJ Úslavan Ždírec za pomoci místních spolků i jednotlivých nadšenců pro tento běh.
Motivací závodníků je překonání osobního rekordu, odměnou pěkné ceny od
sponzorů. O podporu žádáme diváky, neboť kulisa kolem trati je také hnacím
motorem pro závodníky. Těšíme se na vás.
Den Seniorů nebyl
akcí
podobnou
běhu, nicméně je
také
tradiční
v našem
kalendáři
a termín zvolený
na
Mikuláše
se
ukázal
jako
šťastný, protože on
skutečně přišel a
přinesl
malé
dárečky. Je pravda,
že
i
přítomní
senioři museli říci
básničku
či
říkanku, ale zhostili se toho skvěle a tak Mikuláš předal ihned dárky i když čerti
trochu brblali a zřejmě chtěli slyšet další verše. Mikulášovi a čertům patří díky,
pokračování na další straně

Ve dnech od 21.12.2009 do 3.1.2010 bude obecní úřad z důvodu
čerpání řádné dovolené uzavřen. Místní knihovna bude otevřena
6.1.2010.

Pokračování z první strany

stejně jako místnímu Svazu žen, který je zajistil. K dobré náladě zahrál pan Jiří
Kajer z Louňové. Z obecní kroniky si pak přítomní prohlédli obrazovou část a tak
z obvyklého programu chyběli pouze dětičky, které snad uvidíme příště. Mateřská
školka by byla dobrým zdrojem účasti v programu. Navázat bychom také měli na
předání nadílky seniorům nad 80 let pokud se nemohou přímo účastnit programu.
Mikuláš pro děti v neděli 6.12.2009 prý přilákal hodně velkou návštěvu ve Ždírecké
hospodě a můžeme si jen přát, aby měl více prostoru v nově plánovaném domě za
hospodou. To je, ale ještě dlouhá cesta.
Poplatky pro r. 2010
Cena za odběr vody z vodovodu, zůstává stejná jako letos 23,- Kč/m3 + 540,- Kč paušál.
Paušál 540,- Kč se bude dle zákona ukládat do rezervního fondu pro modernizaci
vodovodu.
Cena za likvidaci odpadů také stejná jako letos 450,- Kč/trvale bydlící a 500,- Kč rekreační
objekt. U jednorázových známek požadují Západočeské komunální služby, aby vylepení
této známky bylo den předem oznámeno na telefon 377 152 150. Dispečerka pak vývoz
této popelnice zavede do trasy vývozů. Jinak by se mohlo stát, že už se obsah popelnice
nevejde do daného svozu.
Těší nás také, že jsme dostali opět prostor v krajském tisku a to Plzeňském deníku
po většinu 51. týdne. Zřejmě největší rozruch vyvolal první článek o nádraží, ale co
už v té naší obci budeme mít, pokud by nádraží dopadlo jako škola. Hospodu si
držíme díky dotacím do její stavební obnovy a konzum nám vylepšila centrála
COOPU z Plzně a o této dotaci jsme už psali. Snažíme se v obci udržet služby a
s tím spojená pracovní místa a to je i o vyjednávání s ostatními investory, mimo
obecní pokladnu. Uvidíme co přinese rok 2010. Jedna z dotací bude žádána na
opravu obecní budovy ve Žďáru a to současné klubovny ve Žďáru v minulosti
klubovny Svazu mládeže obce Ždírec, Občanského výboru a Obecního úřadu ve
Žďáru. V této klubovně se již konala Výroční Valná hromada hasičů Žďár a spojená
s volbou funkcionářů pro volební období 2010 až 2014. Konala se současně i ve
Smederově a bude ve Ždírci 19. 12. 2009.
Ale o složení nových, nebo staronových výborů až příště a o plánech hasičů.
Mrzí mne, že nezabrala domluva ohledně pobíhání psů ve všech případech a teď
už se to bude řešit jinak než domluvou. Veřejná schůze zastupitelů obce bude
v únoru 2010 a datum bude v Našich Listech na konci ledna 2009. Do té doby
bychom zase měli nashromáždit zajímavosti o obci a přejeme všem našim
obyvatelům dobrý rok 2010 po všech liniích a také máme vyřídit pozdrav do
Nového roku 2010 od všech spolků v naší obci.
starosta obce Ždírec
Nevíte komu patří?
V případě informací vedoucích k nalezení majitele tohoto
pejska volejte na obecní úřad ve Ždírci.

Schůze výboru MO ČRS Ţdírec:
2.1.2010 – sobota – 14.00 – 16.30 hodin – Výdej povolenek ve
Ždírecké hospodě
16.1.2010 – sobota – 14.00 hodin – Výdej povolenek – náhradní
termín
19.2.2010 – pátek – 18.00 hodin – Výborová schůze
27.3.2010 – sobota – 14.00 hodin – Výroční členská schůze ve
Ždírecké hospodě – volby výboru
JÍZDNÍ ŘÁD ČD PLATNÝ OD 13.12.2009 – 12.12.2010
P - Plzeň - odjezd , Ţ - Ţdírec - příjezd

P

432 515 656 709 809 1009 1109 1209 1309 1409 1439 1509 1609 1639 1709 1809 1909 2109 2257

Ţ

504 547 736 746 846 1046 1146 1246 1346 1446 1516 1546 1646 1716 1746 1846 1946 2146 2327
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- jede pouze v pracovní dny.













25 – jede v sobotu, neděli a státem uznané svátky

Ţ - Ţdírec - odjezd, P - Plzeň - příjezd

Ţ

420 520 548 617 647 717 817 917 1117 1217 1317 1417 1517 1617 1717 1817 1917 2017 2117

P

448 558 628 653 723 753 853 953 1153 1253 1353 1453 1553 1653 1753 1853 1953 2053 2153






















- jede pouze v pracovní dny.

KONEC roku 2009 zajistí jako vždy Silvestrovský
běh startem po 9.45 hodin 31.12.2009 od Ždírecké
hospody. Stejně jako předchozí léta očekáváme účast
tradičních běžců a budeme rádi i za nové tváře ve
startovní listině.
Tradiční Silvestrovský ohňostroj před Ţdíreckou hospodou
bude odpálen 10 minut po půlnoci.

Prodám 10 m2 eternitových tašek. Václav Brabec, Mírová 20, Plzeň.
ZASTUPITELSTVO OBCE A ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU
PŘEJÍ VŠEM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ,
HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ROCE 2010.

