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Úmrtí

†

Dne 5.12.2009 zemřela
ve věku 80 let
paní Věra SYNÁČOVÁ
ze Ždírce 16
Čest její památce!

†

Dne 11.1.2010 zemřel
ve věku 86 let
pan Miloslav PANUŠKA
z Myti 54
Čest jeho památce!

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ţdírecká hospoda

13.2. – 20.00 hod – Hasičský ples – Ţdírecká hospoda – hraje Ungrovanka
19.2. - 18.00 hod – Rybáři – Výborová schůze
20.2. – 14.00 hod – Rybáři – Výroční členská schůze – volby výboru
26.2. – 19.00 hod – SDH Ţdírec - výbor
27.2. – 16.00 hod – Výroční valná hromada TJ Úslavan Ţdírec

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI

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

Kramolín

27.10.-29.1. – Poklady z depozitáře – ze sbírek muzea
Muzeum otevřeno : úterý – pátek 9.00 – 15.00 hodin

Duo Ondruškovi
13.2. – 14.30 hod – Jan Bendík –finalista Superstar
13.2. – 21.00 hod – Maškarní ples–hraje Kotě Band
20.2. – 20.00 hod – Ples SDH Maňovice – hraje BK
Band
27.2. – 20.00 hod – Cyklistický ples–hraje BK Band

Výstavy:

Lidový dům:

5.2. – 20.00 hod – Psí bál – ples kynologického klubu Blovice
13.2. – 20.00 hod – 2.blovický country bál – hraje AHAVERŚ
19.2. – 20.00 hod – Ples ZŠ a Gymnázia Blovice
26.2. – 20.00 hod – Sportovní ples

6.2. – 12.00 hod – Vepřové hody - hraje

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

Důležitá telefonní čísla:
Policie: 158
Hasiči: 150
Záchranná služba: 155

Policie Blovice: 371 522 008
Velitel SDH Miroslav Synáč st.: 728 957 917
Záchranná služba Vlčice: 371 523 255, 377 672 111

NAŠE LISTY - vydává a tiskne Obecní úřad Ždírec - IČO 00257478 http://www.obec-zdirec.cz/ tel.: 724 134 458
Redakční rada : Vlastimil VRÁTNÍK, Darina KASLOVÁ, Bc. Lenka Vrátníková
Registrace pod číslem MK ČR E 12352 Cena výtisku = 6,- Kč
E-mail: (obec) info@obec-zdirec.cz (obec - úřední záležitosti) podatelna@obec-zdirec.cz

Měsíčník pro čtenáře obcí
Ţdírec - Myť , Ţďár , Smederov a Louňová .

Svazek 17

číslo 1

LEDEN 2010

Co nového v novém roce 2010
Konec roku 2009 tradičně ve znamení výročních Valných hromad hasičů a tradičně zakončený
Silvestrovským během. Hasiči navíc volili nové sloţení výborů a my přinášíme o hasičích tyto
zprávy. Ve Smederově, kde začali nejdříve, byl zvolen novým starostou sboru bratr Radek SYNÁČ
a dosavadní starosta br. Dalibor KUBA se stal jeho zástupcem. Jménem obce mu děkuji za jeho
dosavadní činnost ve funkci. Výbor dále tvoří br. Václav DOLEJŠ - jednatel, br. Josef SYNÁČ –
pokladník, br. Miroslav ŠKARDA st. – velitel, br.Miroslav ŠKARDA ml. - strojník a br. Pavel Pondělík
- referent prevence a výchovné činnosti.
Ve Ţďáru zůstává starostou sboru br. Jiří HOFFMANN, náměstkyní sestra Kateřina
HOFFMANNOVÁ, velitelem br. Jan NYGRÝN, zástupcem velitele br. Jaroslav NYGRÝN ml.,
strojníkem I. br. Jiří SYNÁČ, referentem prevence a výchovné činnosti br. Václav BERGL,
jednatelem br. Jaroslav NYGRÝN st., hospodářkou sestra Jaroslava ZRNOVÁ, kronikářem
br. Václav ŠLAJS, strojníkem II. br. Ladislav SYNÁČ, předsedou KRR br. Ladislav ZOCH, členem
KRR – revizorem br. Josef SVÁŠEK a členem KRR br. Kamil KASL.
Ve Ţdírci se stal novým starostou sboru br. Miroslav SYNÁČ ml., náměstkem br. Ladislav VRÁTNÍK
ml., velitelem zůstává br. Miroslav SYNÁČ st., zástupcem velitele br. Aleš SEDLÁČEK, strojníkem
br. Karel KOVÁŘ, hospodářem br. Václav KUCHYŇKA, referentem prevence a výchovné činnosti
br. Miroslav KRŇOUL ml., jednatelem br. Pavel ZRNO, výstrojní referentkou sestra Marie
BRADÁČOVÁ a členy výboru bratři Radek HAHN a Jan PTÁČNÍK.
Dosavadní dlouholetý starosta sboru br. Stanislav UNGR odstoupil po 15-ti letech z funkce
i z výboru a předal tak štafetu mladším hasičům. Drobný dar, který obdrţel od zastupitelů obce,
nechť slouţí k připomenutí jeho dosavadní činnosti ve sboru. Je toho mnoho co náš Sláva UNGR
vykonal pro hasiče ve Ţdírci a řídil sbor tak, ţe dosáhl s podporou dalších funkcionářů a členů
respektu i u větších sborů a zajistil také větší pomoc v krizi pro obyvatele naší obce. Jemu i jeho
rodině proto přeji, aby pociťovali zájem o další spolupráci, protoţe hasičinu mají nadále v srdci
a jiţ se těšíme na tradiční Hasičský bál, který pomáhá rodina Ungrova zajistit ke spokojenosti
účastníků a to dne 13.února 2010.
Starosta obce

Změny daně z nemovitostí od 1.1.2010

Dle zákona č.338/1992 Sb. ve znění zákona č. 362/2009 Sb. o dani z nemovitostí, se mění sazby daně
u některých pozemků a staveb na dvojnásobek sazeb platných pro zdaňovací období roku 2009. Na tyto
změny poplatníci nepodávají daňová přiznání, novou daňovou povinnost přepočte finanční úřad
a poplatníci budou vyměřeni formou hromadných předpisných seznamů a budou v souladu s dosavadní
praxí obesláni sloţenkou k úhradě daně z nemovitosti na rok 2010.
pokračování na další straně

Veřejné jednání zastupitelů obce se bude konat v pátek
12. února 2010 ve Ţdírecké hospodě od 19.30 hod.

Pokračování z první strany

Sazby daně:
- pozemky – zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plocha – 0,20 Kč za 1m2
- U zemědělských pozemků včetně zahrad jsou sazby daně a ceny půdy za 1m2 pro rok 2010 beze změn
- stavby
– obytné domy, ostatní stavby tvořící příslušenství k obytným domům, stavby tvořící
doplňkovou funkci k rekreačním stavbám, stavby slouţící pro podnikatelskou činnost
slouţící pro zemědělskou prvovýrobu, pro lesní a vodní hospodářství a byty a ostatní
samostatné nebytové prostory - 2,00 Kč za m2
- stavby pro individuální rekreaci, ostatní stavby – 6,00 Kč za m2
- garáţe vystavěné odděleně od bytových domů a samostatné nebytové prostory uţívané
jako garáţe – 8,00 Kč za m2
- stavby slouţící pro podnikatelskou činnost slouţící pro průmysl, stavebnictví, dopravu,
energetiku a ostatní zemědělskou výrobu a stavby slouţící pro ostatní podnikatelskou
činnost – 10,00 Kč za m2

Silvestrovský běh byl úspěšný pořadatelsky
i sponzorsky, přestoţe nepřinesl překvapení
v podobě nového absolutního vítěze. Práce
a finanční prostředky vkládané do tohoto běhu
odráţí sympatie pro tento běh a ty jsou velké.
Jménem obce proto děkuji všem za to, jak vše
proběhlo a jiţ nyní přemýšlíme jak obohatit
jubilejní letošní 20.ročník běhu. Určitě to bude
nějaká publikace a videodokument o 20 létech
proţitých u našeho běhu.

Investiční akce v r.2010 jsou připravené na dotace
v rámci opravy klubovny hasičů ve Ţďáru a opravy
kapličky ve Smederově. Mateřská školka získala
další souhlasy k územnímu řízení a byla
vykoupena většina pozemku pro její stavbu. Zbývá
ještě menší část a o té se jedná. Potom
Domácí vítězové 19.ročníku Silvestrovského běhu
uţ vše předáme stavebnímu úřadu v Blovicích. Byla také odsouhlasena akční cena na dvě parcely
u trafostanice ve Ţdírci. Ze 47O,- Kč je sníţena dočasně na 390,- Kč za m2. To samé u parcely – bývalá
pila kde je cena sníţena na 150,- Kč za m2. Nelze očekávat, ţe ceny půjdou ještě dolů, jiţ v současné
době obec parcely dotuje minimálně ještě jednou takovou částkou. Stavíme–li na zelené louce, obec
financuje projekt k územnímu řízení a dále ke stavebnímu řízení.
Ve stavební zóně k mateřské školce jiţ bylo proinvestováno více jak 200.000,- Kč a další desítky tisíc bude
stát stavební projekt. A další miliony infrastruktura se samotnou školkou. Přesné částky budou zveřejněny.
V rámci dotací z Evropské unie má naše republika do r. 2013 blokováno 808 miliard Kč. Podaných ţádostí
bylo k 31.12.2OO9 za 737 miliard, schválených projektů bylo za 247 miliard Kč, ale proplaceno bylo jen
za 56 miliard. Nedá se říci, ţe vše zdrţují ţadatelé, ale právě přebujelá administrativa oddaluje proplacení
nejen obcím, ale i podnikatelům či neziskovým organizacím. My také čekáme na proplacení větší části
dotace na cestu v Myti pod tratí.
Územně plánovací dokumentace a územní plány - po dohodě starostů obcí pod Pověřeným úřadem
Blovice máte moţnost prohlédnout si po internetu určitou část těchto dokumentací. Na stránkách města
Blovice - www.mesto-blovice.cz je pod rychlou navigací seznam odkazů mimo jiné i na územní plány. Chvíli
to trvá, mapy se přeci jenom déle stahují, ale můţe vám to poslouţit pro vaši orientaci. Naše obec jiţ delší
dobu sbírala podklady od majitelů parcel pro změnu územního plánu a na prvním letošním únorovém
veřejném jednání budou ţádosti uzavřeny a ty poslední předány ke zpracování architektem. Jde především
o vyuţití parcel pro stavbu rodinných domů a podnikání. Náš úřad pomůţe s vyplněním ţádosti.

Starosta obce

Statistika roku 2009 - pohyb obyvatel

Počet obyvatel v jednotlivých částech

Přihlášení 15 osob (z toho 9 mužů a 6 žen)
Ždírec
140 osob
Odhlášení 10 osob (z toho 5 mužů a 5 žen)
Myť
150 osob
Narození
9 občánků (z toho 5 chlapců a 4 dívky)
Žďár
81 osob
Úmrtí
8 osob (z toho 5 muži a 3 ženy)
Smederov 83 osob
Sňatky
3
K 31.12.2009 měla obec 454 obyvatel, z toho 232 mužů a 222 žen.

(muži 69, ženy 71)
(muži 76, ženy 74)
(muži 45, ženy 36)
(muži 42, ženy 41)

Poděkování
Odstupující starosta SDH Ţdírec pan Stanislav UNGR děkuje hasičům a hasičkám, dále OÚ Ţdírec,
zvláště starostovi Vlastimilu Vrátníkovi, za krásné dárky a slova uznání na Výroční valné hromadě
hasičů dne 19.12.2009. Přeji Vám všem hodně zdraví a úspěchů v dalších létech.
Stanislav Ungr, Myť 30

Západočeské komunální sluţby a.s.

Ve čtvrtek 28.1.2010 se popelářské vozy z důvodu špatného
počastí nedostali ke všem nádobám. V případě potřeby bude
tento odpad vyvezen ve čtvrtek 4.2.2010, budou vyvezeny
i případné pytle s odpady poloţené vedle popelnic.

Prodej plynu

Miroslav Sedláček, Louňová 32
10 kg 290,- Kč
2 kg 70,- Kč
Prodejní doba: Po – Ne 8-20 hodin
Mobil: 603 201 444

Prodej kuřic

COOP KONZUM ve Ţdírci nabízí moţnost objednání 14-ti týdenních kuřic a kohoutů. Cena 127,- Kč za kuřici
a 121,- Kč za kohouta. Moţnost objednání do 10.3.2010 v Konzumu. Rozvoz bude uskutečněn v týdnu
od 29.3.2010 do 3.4.2010.

Zpráva Českého svazu ţen ve
Ţdírci

Poslední předvánoční víkend uspořádal
ČSŢ "Zpívání koled" u vánočního
stromečku před Ţdíreckou hospodou.
Součástí akce byla i prodejní výstavka
různých výrobků s vánoční tématikou,
které byly vyrobeny členkami svazu
v
"Krouţku
šikovných
rukou".
Tato nabídka měla veliký úspěch,
protoţe z bohaté nabídky svíček, svícnů
i malovaných skleniček a kamenů nezůstal
ani jediný kousek. O teplé občerstvení se
postaral
Obecní
úřad
zastoupený
starostou obce Vlastimilem Vrátníkem
a ukázalo se, ţe i tato nabídka přišla
vhod, protoţe v den konání akce byl
poměrně silný mráz. Všichni účastníci slavnostního odpoledne, kterých bylo téměř šedesát, byli obdarováni
malovanými perníčky (rovněţ z dílny našich ţen) a také kouskem jmelí pro štěstí.
Na závěr bychom chtěly poděkovat především paní Daně Ondruškové, která obětavě doprovázela ţeny
při zpívání koled na klávesový nástroj, a také panu Laštovkovi z Louňové, který zajistil úvod zvoněním
zvonu na ţďárském kostele.
Zároveň děkujeme všem návštěvníkům a věříme, ţe uskutečníme podobnou akci i příští vánoční svátky .
Za ČSŢ - Kolevová Marie

Český svaz ţen Ţdírec bude pořádat v neděli 21.2.2010 od 14.00 hodin ve Ţdírecké
hospodě DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL. Hudbu zajistí Duo Ondruškovi a je připravena
bohatá tombola. Vstupné je dobrovolné. Všechny masky jsou srdečně zvány.

