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Úmrtí
Dne 12.7.2009 zemřel
ve věku nedoţitých 70 let
pan Bedřich BÍLÝ
ze Smederova 41

†

†

Dne 11.8.2009 zemřela
ve věku 81 let
paní Věra HVĚZDOVÁ
ze Ţďáru 28

Dne 12.8.2009 zemřela
ve věku 89 let
paní Marie LÁVIČKOVÁ
ze Ţďáru 24

Čest jeho památce!
Čest její památce!
Čest její památce!
________________________________________________________________________________________
Dne 25.6.2009 se narodila manţelům
Monice a Romanovi Skalovým
z Myti dcera Magdalena.

Dne 3.8.2009 se narodila manţelům
Lence a Janovi Nygrýnovým
ze Ţďáru dcera Tereza.

Vítáme Magdalenku do života
a přejeme jen to nejlepší!

Vítáme Terezku do života
a přejeme jen to nejlepší!

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ţdírecká hospoda

18.9.
25.9.
26.9.
28.9.

–

19.00 hod - Rybáři - výborová schůze
20.00 hod – SDH Ţdírec – členská schůze
20.00 hod – Posvícenecká zábava – Duo Ondruškovi
13.00 – 19.00 hod – Pěkná hodinka s Ungrovankou

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI

Muzeum jiţního Plzeňska - Hradiště 1 (tel. 371 522 208)
Stálá expozice: Z regionální historie jiţního Plzeňska

Výstavy:

30.5. – 6.9. - Poslové magie – africké loutky a masky
Muzeum otevřeno :
úterý – neděle 10.00 – 17.00 hodin

Kramolín

5.9.- 17 hod – Kramolínské pivní slavnosti
- Malá muzika Nauše Pepíka a Domaţličanka
26.9. - 20 hod - Odyssea

MC Dvorec

12.9. – 20 hod – Škwor + Hamr
18.9. – 20 hod – Extra Band revival + Radek
Zíka
27.9. – 20 hod – Nightwish revival + Rimortis
Speed metal

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
Ţdírec - Myť , Ţďár , Smederov a Louňová .
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SRPEN 2009

SRPEN v událostech
Skončily prázdniny i mnohé dovolené co tedy napsat , abychom zpříjemnili všední dny.
Na úvod zase spíše starosti . Při převodu nemovitostí se z celkového počtu převodů objevuje
dost velké procento neúplné dokumentace zejména k rekreačním objektům . Pak je problém
nemovitost převést se zápisem do katastru nemovitostí . Chybí zejména kolaudace staveb
s nabytím právní moci.
Někteří stavebníci se kdysi spokojili jen s vydáním stavebního povolení . Pokud si chcete ověřit
stav vaší administrativy s obecní rádi pomůţeme , aby se toto dalo řešit s předstihem .
Dle stavebního úřadu v Blovicích se tento stav netýká jen naší obce , ale téměř všech.
Po prázdninách se jiţ chystáme na další obnovu povrchů cest dle předchozích zpráv.
Pojedeme se také podívat na provoz nové mateřské školky u Jablonce a to takové co
chceme stavět v naší obci . Od počátku prázdnin jsme jednou z mála 200 obcí , která má
aktivovanou datovou schránku . Ostatní úřady nám ale nepíší , protoţe systém ještě
nezprovoznily . Nám by pomohlo , kdybychom jiţ dostávali elektronicky poštu ze Stavebního
úřadu Blovice . Také máme dokompletováno pracoviště CZECH POINTU na které jsme obdrţeli
90 % dotaci tzn. cca 100.000,- Kč . Rovněţ nám byl bezplatně poskytnut E- domek na ukládání
elektrošrotu . Jeho cena je 70 000,- Kč .
Podzim bude ve znamení vypsání dalších dotací . O některé budeme opět usilovat .
Po měsíci nové otevírací doby ve sběrném místě odpadů u obecního úřadu se dohodlo , ţe
podpoříme rozšíření otevírací doby jeden den v týdnu a tak bude kaţdou středu otevřen
sběrný dvůr do setmění tzn. do zapnutí veřejného osvětlení . Ostatní zůstává v platnosti z
minulých Našich Listů . Děkuji všem , kteří nám pomáhají udrţet likvidaci odpadů na přijatelné
výši za platby obce zpracovatelským firmám . Také děkuji zástupcům rekreačních oblastí
především panu Minaříkovi z Rafandy a paní Šedivcové z Ostrůvku u Srb , kteří nám šetří
benzín a hlásí svým mobilem potřebu odvozu odpadu z jejich oblasti . Je to jejich dobrá vůle .
Na konci mojí zprávy se vrátím k přání jak zpestřit obyvatelům naší obce všední dny ?
Od tohoto čísla budou mít Naše Listy také barevný tisk , především fotografie . Náš úřad se
snaţí také nevidět jen černobíle a myslím , ţe ten barevný přístup tu také je . Pokud od nás
někdo odchází s pocitem , ţe nic nevyřídil myslím , ţe je to menší procento případů a i tak
se snaţíme později věci znovu posoudit v zastupitelstvu obce za pomoci nadřízených úřadů ,
dle zákona , nebo finančních moţností obce .
starosta obce Vlastimil Vrátník

Veřejné jednání zastupitelů obce se bude konat v pátek
11. září 2009 ve Ždírecké hospodě od 19. 30 hod.

Vesnicí roku 2009 se v krajském kole soutěže stal Zvíkovec
Zlatou stuhu v krajském kole soutěže Vesnice roku 2009 dnes 7.8.2009 získal městys
Zvíkovec, okres: Rokycany. Starosta Petr Uher si ocenění převzal z rukou hejtmanky Plzeňského
kraje Milady Emmerové. Modrá stuha-za společenský život putovala do obce Kostelec, okres
Tachov.
Bílou stuhu si za činnost mládeže převzal starosta obce Druztová, okres Plzeň-sever, Roman
Kohout.
„Nezáleží na pořadí , soutěž Vesnice roku podporuje solidaritu mezi obcemi . Jejich obyvatelé
jsou motivováni k aktivní účasti na zvelebování svého domova. Vážíme si všech , kteří se do
soutěže přihlásili,“dodává hejtmanka PK Milada Emmerová.
Do 15. ročníku soutěže Vesnice roku 2009 se za Plzeňský kraj přihlásilo 19 obcí (se statutem
města 1, 2 městyse a 16 obcí).
Hodnocení prováděla krajská devítičlenná komise ve dnech 28.5.-8.6.2009.
1. Pořadí vítězů krajského kola soutěže Vesnice roku 2009 v Plzeňském kraji:
Zlatá stuha
Městys Zvíkovec
okres: Rokycany
Modrá stuha - za společenský život
Obec Kostelec
okres: Tachov
Bílá stuha - za činnost mládeže
Obec Druztová
okres: Plzeň - sever
Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu
Obec Dobříč
okres: Plzeň - sever
Zelená stuha
- za péči o zeleň a životní prostředí
Město Plánice
okres: Klatovy
Cena hejtmanky Plzeňského kraje
Obec Horní Bělá
okres: Plzeň - sever
Cena rady Plzeňského kraje
Obec Dolní Lukavice
okres: Plzeň- jih
Diplom za vzorné vedení obecní kroniky
Obec Broumov
okres: Tachov
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny
Obec Němčovice
okres : Rokycany
Diplom za péči o drobné sakrální památky v krajině Obec Ždírec okres : Plzeň – jih
V rámci soutěže hodnotitelská komise posuzovala následující okruhy:
Koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a
obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií, péče o veřejná prostranství,
přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry, informační technologie obce
Slavnostního vyhlášení soutěže Vesnice roku 2009 se účastnili také radní PK pro oblasti
Školství , mládež a sport Jiří Struček a Václav Koubík,radní Plzeňského kraje pro oblasti kultura,
památková péče, cestovní ruch, marketing.
Do celostátního kola postupuje 13 vítězných obcí jednotlivých krajských kol soutěže a
budou tak soutěžit o titul "Vesnice roku 2009". Celostátní kolo se uskuteční v termínu od 31.
srpna do 6. září 2009.

Rozhlasový seriál U VÁS DOMA se zastaví ve středu 16. září 2009 od 18.00
hodin ve ŽDÍRCI. Poslouchejte pořad plný informací o historii vašeho města,
občanských aktivitách, turistických možnostech a dalších zajímavostech.
V Plzeňském kraji na frekvencích: 106,7 Plzeňsko, 106,3 Tachov, 105,3 Domaţlice, 102,4
Klatovy, 95,8 Ţ.Ruda, 91,0 Plzeň
Ţivé vysílání Českého rozhlasu Plzeň najdete na : http://www.rozhlas.cz/portal/vysilani/#plzen

Oznámení
Oznamujeme všem klientům Okresní správy sociálního zabezpečení Plzeň-jih, Lobezská 12, Plzeň, ţe ve
dnech 15. – 17. Září 2009 bude oddělení důchodového pojištění z provozně technických důvodů uzavřeno.
Nabídka sluţeb
JAN HORVÁT
- Smederov 34, Ţdírec 336 01, tel. 603 542 991
- sluţby pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví, myslivost
- přípravné a dokončovací stavební práce, úklid hal a kanceláří

Taneční skupina „Ungrovanka“ děkuje ČSŢ ze Ţdírce za krásné
kulturní pásmo u příleţitosti 10 let zaloţení kapely
„Ungrovanka“, které se konalo 4.7.2009 od 15.00 hodin
v Obecní hospodě ve Zdemyslicích. Ţeny zaslouţeně sklidily
velké ovace všech přítomných. Ještě jednou velké díky za toto
milé překvapení. Děkujeme téţ Jaroslavu Skalickému a
Miroslavu Kulemu, kteří se ujali funkce pokladníků.
Kapelník Stanislav Ungr
Objednávky brambor na uskladnění a obilí bude přijímat
pan Stanislav Ungr do 25.9.2009. Na krmné brambory si
doneste vlastní pytle. Objednávky si napište na lístek a
můţete jej vloţit do poštovní schránky.
Stanislav Ungr, Myť 30, tel. 724 079 329
Poděkování
Ve Smederově jsem i letos úspěšně zakončili prázdniny. Na pomoc nám přišel MÉĎA, který dětem
přinesl hezké dárky. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, co se na oslavě podíleli a všem
sponzorům za jejich dary.
Za klub hasičů Smederov Šárka Synáčová

TJ ÚSLAVAN ŢDÍREC

ŽDÍREC -PŘÍCHOVICE B 17:21 (8:10)
První zápas jsme sehráli na domácím hřišti v neděli 30.8.2009. Před zápasem nám byly předány nové dresy.
Po nepřesvědčivém výkonu všech řad, jsme prohráli s lepším muţstvem. Ukazuje se , ţe v oblastním přeboru,
budeme těţko hledat slabší soupeře! Nepomohli nám ani pěkné nové dresy, ani podpora starosty obce!

