Zprávy obecního úřadu
U vodného se sice cena v r. 2008 zvýší z 21,- Kč za m3 na 23,- Kč za m3 (platit ji budete v r.
2009), ale zahrnuje jen nezbytné náklady na provoz vodovodu, ani opravy nejsou v ceně zahrnuty.
Stočné nemáme . Jsme rádi za to , že se objevuje pomoc malým obcím pro likvidaci
odpadních vod bez potřeby hradit stočné . Sice zatím jen ve formě podpory metodické ,
protože se pomoc objevuje spíše od akademiků než od politiků a úředníků, ale i tak se
blýská na lepší časy .
Pokud bychom měli domácí čističky vod a platili se je sami , sice bychom vydali
jednorázově dost peněz ( cca 50 tisíc Kč ) , protože nám nikdo nic nepřidá, ale neplatili
bychom stočné z centrální čistírny, které je mnohde dost vysoké .
Do předvánočního období se toto téma asi moc nehodí ,ale bohužel nás nikdo z povinností
likvidace odpadních vod jiným než současným právním předpisem , jak se říká nevysekal a
pokuty stále hrozí .
Přejděme přesto k optimističtějším výhledům . Zastupitelé obce dali zelenou přípravám na
získání dotace pro Multifunkční dům za Ždíreckou hospodou . Prostory by měli sloužit
k výstavbě společenského sálu , garáží a prostoru pro hasiče a mateřské centrum , které by
zde mělo nahrazovat část činnosti klasické mateřské školky . Dalšímu využití bude zřejmě
bránit omezená plocha za hospodou , ale některé další nápady , které se případně objeví se
dají realizovat v navrhnutých třech prioritách pro multifunkční , neboli víceúčelové využití
domu . Další kroky zejména projektantů nám přiblíží cenu tohoto díla . Návrhy projektantů
bychom poté ukázali při nějaké příležitosti jako byla třeba před léty výstava Svazu žen
s názvem Ukaž co umíš od které již uplynulo 6 let .
Plánujeme pro r. 2008 výměnu oken a dveří ve Ždírecké hospodě a to hlavně kvůli
ztrátám tepla v zimním období . Dále potom účinnou ventilaci pro kuchyň .
Hlavní výdaje za r. 2007 k 30.11. 2007
Les 110 098 ,- Kč , Silnice 93 349 , Pitná voda 310 377 ( vybráno 208 053 )
Úprava vodních toků 45 024 , Mateřské centrum 15 134 , Mateřská školka 14 733 ,
Základní škola Blovice 77 035 Balíčky seniorům 71 636 Veřejné osvětlení 137 401 , Územní
rozvoj 54 879
Odpady 453 737 ( vybráno 306 663 ) , Hasiči
129 706 , Výstavba
inženýrských sítí 75 000 , Oprava břehu a pilíře Myťské lávky 166 600 ( dostali jsme na
lávku od Plzeňského kraje 150 000 ) , Nákup pozemků pro výstavbu domů a infrastruktury
374 390 , Splátka úvěru 330 000 , Péče o vzhled obce 236 899 , Činnost místní správy
932 848 , Zastupitelé
obce
622 285
Kč
a
splátka
úvěru
330 000
Kč .
Úvěr ve výši 1 500 000 Kč jsme si brali na vestavbu bytů do podkroví Ždírecké hospody.
Ždírecká hospoda také byla vybavena novými židlemi v počtu 80 ks a některé staré židle
byly repasovány pro výčep . Pro elektronickou poštu a další informace byla upravena bývalá
škola ve Žďáru , kde již působí dvě firmy zajišťující přenos Internetu a třetí se chce
připojit . Čtvrtá firma již zde asi také působí , ale ta neměla zájem využít obecní budovy .
Na bývalé škole byly ubourány komíny , které byly v havarijním stavu do té doby , než se
rozhodne co dál se školou a jaké tam bude topení .
Jedním z řešení a i vhodným pro dotaci bylo využití pro obecní úřad a muzeum obce .
Děkuji všem , kteří v roce 2007 přidali k penězům svoji přidanou hodnotu tzn. práci zadarmo
a postarali se o to , že zde bylo plno pěkných akcí a vzrostly materiální hodnoty obce .
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Přijďte se podívat na Silvestrovský ohňostroj , který odpálíme 10 až 15 min po půlnoci
před Ždíreckou hospodou . Plánováno je i doplnění ohňostroje o malé překvapení .

starosta obce Vlastimil Vrátník

