Pokračování ze str. 1

Malým obcím do 2000 obyvatel skončí výjimka pro vypouštění odpadních vod bez čištění již ke
konci letošního roku. Odložení termínu o tři roky nedávno navrhl Zlínský kraj.
Poslanecká sněmovna ale návrh odmítla.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naše obec by do centrální čistírny odpadních vod musela vložit nejméně 35
miliónů Kč , což není bez dotace možné . Navíc projednání stavby je běh na
dlouhou trať spolu se stavebním povolením . Začít se však nějak musí a tak
prosazujeme domácí čistírny napojené na současnou či novou dešťovou
kanalizaci . Jedno území obce by bylo možné takto vyřešit a jedná se o domy
pod cestou do Myti . A to od Ždírce čp. 46 až po Myť čp. 18 . Odvodu
splaškových vod přes domácí ČOV je nakloněn i vodohospodářský odbor
v Blovicích a tak pokud majitelé pozemků povolí vybudování kanalizace přes
zahrady mohli bychom vše nechat vyprojektovat a rádi bychom též získali
dotaci , protože prodloužením této kanalizace až pod trať bychom se dostali
určitě na milión Kč investice . Bylo by úplně nejlepší zařadit potřeby nových
kanalizací menšího rozsahu do jednoho balíčku pro dotaci a žádat několik
miliónů najednou . Stávající kanalizace pak ponechat pro domácí čistírny bez
jedné centrální a vyhnout se nesmírným investicím , které stejně asi někdo
shůry těžko podpoří .
Pracujeme současně na několika projektech , tzn. i na rozšíření vodovodu ,
protože po rybářsku sítě musíme mít rozhozeny na velké ploše možných příjmů
dotací . Vybírat však musíme potřebné ryby v kombinaci s rozpočtem obce .
.
Vlastimil Vrátník starosta obce

MC SLUNEČNICE
Po úspěšné DRAKIÁDĚ, která vznesla 18 draků, patří zvláštní poděkování Svazu žen - ty se
postaraly o výtečné pohoštění, která nám pomáhalo zvládat nepřízeň počasí. Poté se konal
dne 10.11. LAMPIONOVÝ PRŮVOD, který nás nesmírně potěšil velkou účastí dětí a
neméně velkým počtem dospělých. Chtěli bychom poděkovat p. Jaroslavu Nygrýnovi ml. za skvělou tečku
lampionového průvodu. MC zároveň pořádalo výlet do Vrčeně na NOČNÍ JÍZDY MAŠINEK s bohatým
výkladem p. Navrátila. Spolu se Svazem žen se těšíme na neděli 2.12. ve 14.00 hodin, kdy se koná ve
Ždírecké hospodě MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro děti. Srdečně zveme a slibujeme bohatý program.
Zároveň bychom chtěli poděkovat p. Jiřímu Školovi z Blovic za truhlářské služby a sponzorský dar.

SMEDEROVSKÉ PRŠÍ VE VÝSLEDCÍCH
Za malé účasti karbaníků se 10.11.2007 konal již 5. ročník karetní hry prší v klubovně smederovských
hasičů. Moc mě mrzí malá účast místních (Ždírec, Žďár, Smederov). Tyto tři obce zastupovali pouze tři hráči
ze Smederova. Kde jste vy, Žďárští a Ždírečtí?
Výsledky: 1.místo - Kantor (Železný Újezd), 2.místo - Valíčková (Blovice), 3.místo - Horzicová (Čečovice)
Chtěl bych poděkovat všem sponzorům, kteří mi pomohli s touto akcí.
Hodně hezkých chvil s kartami v ruce přeje Jirka Matoušek

VÝKUP SUROVÝCH KŮŽÍ
KARA Trutnov - výkup surových kůží v sobotu 1.12.2007 v obci Žďár - na váze od 13.00 do 13.10 hodin a
ve Ždírci u prodejny od 13.15 do 13.25 hodin.
Ceny králičích kůží 20,- Kč / ks bílá, 15,- Kč / ks ostatní barvy, ceny ostatních kůží dle platného ceníku.
Informace na tel.: 723 412 264

