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Zprávy obecního úřadu
Měsíční výkaz práce Obecního úřadu ve Ždírci a obecního zastupitelstva přinesl mimo
jiné rozšíření světelných bodů veřejného osvětlení po obci . V tomto se bude též pokračovat
příští rok . Na příští rok se též připravuje s dotací od Plzeňského kraje výměna oken a dveří
za plastová do Ždírecké hospody . Přišla již první cenová nabídka a očekáváme ještě pět
dalších , aby bylo z čeho vybírat . Do naší hospody plánujeme též odsávání par z kuchyně
pomocí klimatizace , neboť doba pokročila a nároky také .
Zásadní změnou v rozvoji železnice , která se nás dotkne bude jak se dnes říká
optimalizace trati Plzeň – České Budějovice . Podle mého názoru pokud se vše uskuteční tak
to bude do r. 2015 , protože do té doby nám budou naplno otevřeny peněžní fondy
Evropské unie . Co to má přinést pro obec víme zatím z první studie , která byla již
vypracována . Nastalo by zrychlení průjezdu vlaků a rychlovlaků ( u nás zatím Pendolino ) ,
ale to však neznamená , že osobní vlaky by u nás nestavěly . Ale nástupiště a samotné
nádraží mají ve studii jinou úpravu a přibyly by na obou stranách kolejí přístřešky pro
cestující . Ještě zásadnější změnou by však bylo vytvoření protihlukových stěn kolem trati
v obci prakticky v místech , kde dříve byl plaňkový plot , což starší ročníky pamatují . Zrušen
by byl přechod a přejezd obojí v Myti a nahrazen cestou ze spodní Myti přes pole tak jak
dnes to některá vozidla využívají až k viaduktu ve Ždírci . Dále v místě , kde je dnes
propustek pod tratí pod domem Myť čp. 9 by vznikl podchod pro pěší . Tolik zatím
z plánu dvoukolejky Plzeň - Budějovice .
Vraťme se ještě k čistě obecním projektům . V oblasti čištění odpadních vod panuje trošku
zmatek , protože peníze pro všechny obce nejsou, přesto by i naše obec neměla od nového
roku vypouštět vody bez čištění . Takto to popisují odborné články .
Starosta obce Vlastimil Vrátník
Co jsme v r. 2004 slíbili Evropské unii .
Česká republika se v přístupové smlouvě zavázala k tomu, že voda z kanalizace všech obcí s
více než 2000 obyvateli bude do konce roku 2010 vyčištěna podle evropských norem, jinak se
nesmí vrátit zpět do přírodního koloběhu. Stavba čističek odpadních vod je ale technicky,
investičně i účetně náročná a dlouhodobá záležitost, tvrdí někteří odborníci.

Vláda v prosinci loňského roku zadala ministerstvům zemědělství, životního prostředí a pro místní
rozvoj prověřit možnost prodloužení přechodného období do konce roku 2012, případně 2013.
Ministerstva ale dospěla k závěru, že o posun definitivního termínu nemá smysl žádat, protože by ho
ČR stejně nedostala

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ OBCE
se koná dne 7. 12. 2007 od 19. 30 hod.
ve Ždírecké hospodě .

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
se koná 2 . prosince od 14 hod.
ve Ždírecké hospodě . viz str. 4

