Měsíčník pro čtenáře obcí
Ždírec - Myť , Žďár , Smederov a Louňová .
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Zprávy obecního úřadu
Říjnové nebe bylo dosti proměnlivé , ale mnoha spolkům náladu neubralo . Zvláště
sobota 20. října byla nabitá sportovně , zájmově a kulturně společenskými akcemi.
Ráno začali myslivci naháňkou , dopoledne také odjeli naši hasiči na velitelský den do
Louňové . Odpoledne se konalo Vítání občánků a kolem 14.00 hod. se u nás v obci
projela Hubertova jízda , kterou pořádal Jezdecký oddíl Úslavan Blovice . A nakonec se u
nás pořádala Drakiáda v režii Mateřského centra Slunečnice a Svazu žen Ždírec .
Také listopad počítá s dalšími akcemi , prosinec je již spíše bilanční a začínají vždy hasiči
výročními Valnými hromadami . Konec prosince však zajistí Silvestrovský běh .
Co ještě přinesl říjen . Pokračovali jsme v jednání o záměru prodloužení veřejného
vodovodu do Žďáru a Smederova . Děkuji všem , kteří si k tomuto tématu řekli své .
Jak se kdo rozhodne je na něm samotném , pro snazší rozhodování dalších zájemců ještě
připravíme mapu s detaily rozvodu hlavního potrubí na které by se připojily domácí
přípojky . Naše jednání povede k tomu jak odpovíme na dopis Ministerstva zemědělství ,
které chce od
obcí odpověď do konce r. 2008 a sice v tom smyslu zda chtějí v
následujících 10 létech rozšiřovat vodovodní síť či nikoliv .
Co zajímá malé obce jako jsme my a bez plynofikace je možnost topení uhlím . Není
pravda , že topit uhlím bude zakázané . Avšak daň na uhlí je již víceméně uvalena a uhlí
podraží . Výrobci kotlů předpokládají , že na 290,- Kč za metrický cent . Od 1.11. 2007 také
platí vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu , která komplikuje využití kotlů starších 15
let a o výkonu větším než 20 kW . Nedomyšlené je také , že uhlí nebylo uznáno jako na
emise čisté palivo . Výrobci kotlů jdou však dopředu a mělo by se zpoplatňovat jen to co
skutečně škodí . Se dřevem či peletami z dřeva potíže nejsou a kdo chce topit elektřinou
musí obci pomoci s apelem na společnost ČEZ , aby dále posílila kapacitu proudu v obci . To
bude určitě brzy problém i
Žďáru a
Smederova . V Myti se posilovalo naposledy
v r. 1997 a nyní se bude posilovat i Ždírec .
Co se dále nabízí . Je také šance na 90 % dotaci dostavby víceúčelové budovy za
Ždíreckou hospodou . Co se týče obnovy kanalizace , rozhodně to bude po částech a
odpadní vody se budou čistit doma a tam kde to půjde a bude dotace tak se budeme
snažit napojením na obecní kanalizaci odvést vody z domácí čistírny .
Také se snažíme získat dotaci na opravu vybraných úseků místních komunikací .
Mikroregion Úslava získal od Plzeňského kraje dotaci na mobiliář pro obce a my jsme
získali peníze na instalaci dvou laviček . Z toho jedna je u kapličky Žďár a druhá na
horizontu u cesty ze Smederova do Blovic . Další snahou bude osadit do obcí informační
tabule o historii.
Vlastimil Vrátník - starosta obce

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ OBCE
dne 9. 11. 2007 pátek od 19. 30 hod.
ve Ždírecké hospodě .

Dnes se v listech se dočtete mimo
jiné jak budou jezdit vlaky v r. 2008
Školáci z Blovic byli vyslyšeni .

