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Čest jeho památce!
________________________________________________________________________________________

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

12.12. - 18.00 hod – SDH Smederov – Výroční valná hromada
12.12. - 18.00 hod – SDH Žďár – Výroční valná hromada
18.12. - 18.00 hod – Rybáři – výborová schůze
19.12. - 18.00 hod – SDH Ždírec – Výroční valná hromada
Srdečně zveme členy na tyto valné hromady.

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI

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

Kramolín

Výstavy:

20.12. – 14.00 hod – Posezení s dechovkou

12.12. – 12.00 hod – Zabijačkové hody

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

Srby:

Spálené Poříčí:

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

19.12. – 21.00 hod – Vánoční koncert, sokolovna –
Hrají: KREYSON, PARADOX, DOGMEN

Otevírací doba sběrného dvora:
PO, ÚT, ČT, PÁ – 7.00 – 14.00 hodin
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

NAŠE LISTY - vydává a tiskne Obecní úřad Ţdírec - IČO 00257478 http://www.obec-zdirec.cz/ tel.: 724 134 458
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Měsíčník pro čtenáře obcí
Ţdírec - Myť , Ţďár , Smederov a Louňová .
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LISTOPAD 2009

LISTOPAD v událostech
Listopad pokračoval ve společenských akcích, a to hned 7. dnem, kdy v sobotu podruhé
za sebou zavoněly vepřové hody, a tak kamera, která celou akci natáčela, byla bez šance
všechnu atmosféru zaznamenat, protoţe technici zatím neřeší záznam vůně. Zdokonaluje se
stále obraz, ale chuťové vjemy zůstanou,
alespoň ve vzpomínkách těch, kteří přišli.
A nebylo jich málo. Po loňské premiéře,
přišla repríza, nejen tedy s větším počtem
návštěvníků, ale téţ zpracovaného masa.
Toho bylo na 400 kg. Spolu s ingrediencemi
se proto vyrobilo na 500 jitrnic a 350 jelit.
Rodina Punčochářova se stala opět hlavním
motorem této akce a tým, který jim
pomáhal, doznal změn v počtu lidí. Pomoci
přišly ţeny ze Svazu ţen, a to paní Jana
Hrabačková,
Blanka
Fialová
a
Pavla
Lohrová. Za řeznickým pultem se dále otáčeli bratři Beránkové, Josef Hrabačka,
které spojoval se základnou pod terasou hospody Antonín Tic, a do větší zapůjčené
polní kuchyně z Republiky Číţkov zatápěl Kamil Kasl. Tady se vařila jak polévka, tak jelita
a jitrnice. Kdyţ uţ něco chybělo, pomoc nabídla Ţdírecká hospoda a paní Ludmila
Škardová přinesla potřebné koření. A tradičně paní Jaruška Moravcová připravila potřebnou
buchtu do prejtu. A tak jsme jen trochu zklamáni, ţe se více lidí nezdrţelo na produkci
místního Dua Ondruškovi a po ochutnávce odešli hned domů. Ale jak se říká, člověk míní,
věci se mění.
Pozoroval jsem to vše také objektivem kamery a přál bych si pokračování těchto hodů
i v dalším roce, protoţe je co natáčet.
Kamera zaznamenala i o týden mladší akci, a to výlov rybníku Huťský v reţii
našeho místního spolku rybářů. Také tuto událost provázelo počasí vhodné pro obě
gurmánské akce. I kdyţ většina produkce z výlovu šla na export, neustálá fronta u přímého
prodeje signalizovala blíţící se advent a jeho vrchol Vánoční svátky. Nebyl jsem u této akce
do konce a tak snad se dostalo na všechny, neboť ryb bylo na 80 metráků a ceny mírné.
Tak zase za rok i u Huťáku, má své kouzlo.

Starosta obce
Pokračování na druhé straně
Veřejné jednání zastupitelů obce se bude konat ve čtvrtek
17. prosince 2009 ve Ždírecké hospodě od 20. 00 hod.

Pokračování z první strany
Co dále prožila obec v měsíci padání listí ?
Smederov zdobí nový mobiliář k cyklotrase do Spáleného Poříčí. Sezení a informační tabule
budou mít ještě na jaře lepší podklad, neboť to souvisí i s blízkou stavbou trafostanice
a následnou úpravou jejího okolí. Z celkových nákladů na mobiliář ve výši 45.000,- Kč
poskytl Plzeňský kraj 60 % dotace přes projekt, který organizoval mikroregion Úslava.
Plzeňský kraj dotoval téţ částkou 246.000,- Kč z 712.978,- Kč celkové částky nové povrchy
místních komunikací v horním Ţdírci a v Myti (lokalita Draha – ţelezniční trať). Nové povrchy
přes trať do dolní Myti budou ještě proplaceny a poté uvedeme poměr dotace. Jisté je,
ţe celkově se částky do komunikací pohybují těsně kolem 3 miliónů Kč.

Příprava na r. 2010
O dotacích se budeme ještě zmiňovat v dalších číslech N.L. Co se týká příjmů do obecní
pokladny z poplatků, zůstávají ceny za předání odpadu obci na stejné úrovni předchozích 4
let, kdy trvale bydlící platí 450 ,- Kč za rok a za rekreační objekt se platí 500,- Kč ročně.
Stejný zůstává i příděl známek na popelnice. Ţádný systém nebude ideální, měli jsme
k našemu připomínky, ale měnit jej nebudeme. Která domácnost má moc odpadu z topení,
můţe si přikoupit jednorázové známky
za 83,- Kč na dolepení na popelnici v případě
potřeby. Pokud bychom měli systém jako
před
8 léty, tak dům obývaný jedním
poplatníkem by stál v r. 2010 poplatníka za vývoz odpadu 26 x ročně 1381,- Kč. To je ta
ţlutá známka.

Vodné

Pracovníci obce půjdou zapisovat stavy vodoměrů dne 2. a 3. ledna 2010.
Je proto potřebné ve vlastním zájmu umoţnit odečet vodoměrů a nebo ihned
do pondělí 4. ledna 2010 nahlásit stav vody na vodoměru. Obecní úřad musí
vyhodnotit celkovou spotřebu za obec a předat do 10. ledna příslušným
institucím. Mimo ceny za spotřebované m3 tzn. 23,- Kč budete platit + paušál
540,- Kč ročně za 1 vodoměr. Paušální platba bude ukládána na konto obce
na opravy a rozvoj vodovodní sítě.
Termíny všech plateb tzn. vodné, za odpady a psy jsou do 30. dubna 2010.
Poté budou dluţné částky vymáhány dle příslušných zákonů a vyhlášek.
Ten, kdo však potřebuje vyváţet odpad na červenou či ţlutou známku musí
zaplatit odpad do 28. února 2010 jinak přestane firma popelnici vyváţet.

Volné pobíhání psů po obci :

Poslední dobou opět narůstá volné pobíhání psů po obci. Ne, ţe bychom chtěli
řešit celý problém po vzoru jedné televizní reklamy, ale uţ to trápí hodně
obyvatel naší obce, kteří jsou vystaveni útokům psů, kteří evidentně mají majitele
a ten jim dovolí ohroţovat dospělé, ale i děti. Tento týden byl o tomto problému
článek v Plzeňském deníku, a i kdyţ si redakce spletla jméno starosty obce, víme,
ţe se to týká sousední Louňové. Výmluva, ţe si pes udělá díru v plotě neobstojí.
To se ten plot musí udrţovat pořádně. O tom ostatně vypovídá i stavební zákon.
Zvláště v čase adventu ani jindy není příjemné platit za zranění psem
poškozenému, kdyţ to jde řešit hned.
Starosta obce

UPOZORNĚNÍ :
Obec Ţdírec nezajišťuje likvidaci eternitu, tento odpad předejte na adresu:
Monika Morávková, AVE sběrné suroviny a.s., J.F.Šumavského 433 Klatovy 339 01
mobil: 775 644 802

Prodám štěňata NO bez PP. Fena s PP. Cena 2.300,- Kč. Nepomuk. Tel.:604 515 921
Změny v povolování kácení dřevin rostoucích mimo les
od 1.12.2009 – informace pro občany
Dne 1. prosince 2009. nabývá účinnosti zákon č. 349/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
Ve věci povolování kácení dřevin vyplývají z tohoto zákona následující změny:
Povolení není třeba ke kácení dřevin do obvodu kmene 80 cm měřeného ve výšce 1,3 m nad zemí
a u souvislých keřových porostů do celkové plochy 40m2
- vztahuje se na fyzické a nově i na právnické osoby.

V neděli 6.12.2009 od 14.00 hodin se koná ve Ždírecké hospodě
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA.
Děti i rodiče srdečně zve Český svaz žen ze Ždírce.
Výroční členská schůze ČSŢ ve Ţdírci
Dne 21. listopadu 2009 proběhla
ve Ždírecké hospodě výroční členská
schůze Českého svazu žen ve Ždírci
za
bohaté
účasti
členek.
Před samotným začátkem schůze
mezi nás přišel i redaktor Plzeňského
deníku, kterému poskytl rozhovor
starosta obce p. Vlastimil Vrátník.
Na programu byla zejména zpráva
o činnosti svazu za r. 2009,
kterou přednesla předsedkyně paní
Anča Vítková. Letošní rok byl velmi
bohatý na různé akce, jak kulturní,
tak i sportovní nebo jinou zájmovou
činnost-téměř všechny akce byly
zmiňovány i v Našich listech.
Po zprávě o finančním hospodaření
a diskuzi následovala volná zábava, která byla zpestřena prodejem výrobků žen, které navštěvují
"kroužek dovedných rukou", samozřejmě vše za symbolické ceny. Jednalo se o malované skleničky
a gelové svícny. Nechyběla rovněž ani tradiční tombola, kde vyhrává každý.
Do konce roku nás ještě čeká několik akcí - mezi jinými i mikulášská nadílka pro děti dne
6. prosince 2009, nebo zpívání vánočních koled u rozsvíceného stromečku
před Ţdíreckou hospodou, které se uskuteční 19. prosince 2009 od 16.oo hodin.
Za ČSŽ - Marie Kolevová, foto zdroj: Plzeňský deník

