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Ch|adný|eden zača|psát 16. rok NašichListů a přinesl i personá|ní
změny
V zastupite|stvu
obce a obecníhoúřadu.Počátekzměn se všakdatujeod záYí2008 kdy
nastoupi|a
na úřadpaníVěra KOJANOVÁa zároveňz důvodustřetu zájmůodstoupi|a
ze
zastupite|stva
obce pod|ezákona.Zastupite|stvo
obce tak dop|ni|prvnínáhradník
z téže
kandidátkyzvoleb 2006 pan Miros|avSynáčst'. V|istopadua prosinciodstoupi|ize
zastupite|swaobce p. Jan HAVELa Bc. Bohus|avVMTNIK.Náhradníky
by|i a noými
zastupite|iobce se stali p. Ladis|avvnnrruÍr st. a p. Josef HRABAČM.Změny tak
nasta|yi ve ýborech obce.Kontro|ní
dop|ni|p. Josef HRABACKAa finanční
ýbor má
nového'předseduMVDr'Petra PUNcocHAREa ve ýboru dá|e zůstáváBc. Bohus|av
VRATNIK.
Ve ýborech a komisistavebnípracujepo pěti č|enech,
a protojsou členytéž
kandidátiz vo|eb či da|šíspo|uobčané
z obce ' Paní Věra Kojanová a paní Lenka
VÍátníková,
kterése starajío agendu obce pracujína po|oviční
úvazek.
Těm, kteří
jednáních.
odstoupi|izrŮzných důvodů,
bych chtě| poděkovatza podporu při
Za
pos|edních
jinakvítězi|a
10 let znám maximá|ně5 případů,
kdy by|o h|asování
těsné,
shodavšechzastupite|ů
obce'Budemespolu dá|e jednat i mimo zastupite|stvo
obce při
jinýchprojektech
např. spo|ků
.
obecní úřad bude také |etos řešit místořidiče mu|tikáry
z důvodupenzijního
věku
řidičepana Antonína
současného
Tůmy.
Co nás čekáv době krize,kteráse nyníčastoskloňuje?
Co se ýká hospodaření
obce,
my jsme se snaži|io dobý ýs|edek každýrok a u nás se krize můžepromítnout
spíšejen ve vyšších
Trh na tříděných
zko|abova|
odpadech
a
ýdajích na |ikvidaciodpadů'
místoabychomza vytříděné
odpadydostáva|ipeníze,
spíšebudemedop|ácet.
Nechceme
však,aby tříděnípřesta|o.
Možnábudounějaý čas prob|émy,
a|ekaždéminus přinášíi
p|usy,a pokud Čínasníži|a
od nás dovoz PET |ahví,
objevíse určitětechno|ogie
na
zpracování
PET |ahvís vyšší
užitnouhodnotouv Evropěna tom se již pracuje.
obec má
moŽnostdohnat finančníztráý anišenímdaně z nemovitosti,
což se u nás dosud
nestalo a dá|e zuýšenímpoplatkuza odpady.Zatím a|e není tato možnostdaná
zákonem.Stane-|ise tak budeme o této možnostijednat,protožepop|atekzůstává
stejnýjiž 5 rokem.Jako jiná |étajdeme takécestou za dotacemi.
ovšemten kdo to
zkusil iv jiných oborechsetka|se kupou papírů.
Na dokumený našichobyvate|jsme
koupi|ipřed časemzakázkově vyrobenéšanony.
Na papíryk dotacímjsou nej|epší
bedničky
od rajčatči banánů.
PouzeProgramobnovyvenkovana dotacenabízí
P|zeňs|ci
již
kraj
od saméhozačátkujednoduchýma srozumite|ným
způsobempro žadate|e
i
je
peněz.
kontro|ory,
a|e tam zase má|o
Pokraťoúnína straně2

VeŤejnéjednání zastupitelů obce se bude konat v pátek
13. února 2oo9 ve Ždíreckéhospodě od 19.30 hod.

Pokračování
ze strany 1

Letos budemepokračovat
s obnovoucest V Mytiz dotacea začnese psát projektna obnovu
je jižvydané
protože
povo|ení.
kana|izace
ve Smederově,
stavební
je potřebatakék noým parce|ám
Kana|izace
nad konzumema čekámena cenovounabídku
za projekt,
abychomse moh|idá|e rozhodnout
zda ji Vezmeme'
Naopakprojektje již zadán
pana
p.
na kana|izaci
v Myti od
Kutáka k
Fia|ovi.
Také bude provedenapoptávkapo ceně
projektuna Mu|tifunkční
stavebního
důmza Ždíreckou
hospodou.
Přípravaprojektů
spotřebuje
tedy nejen hodně papíru,
protožepoptávkaobcí
a|e i peněz'Nicméněse to pořád vyplatí,
převyšuje
nabídku.
Jedna z pos|edních
dotací, Kerá by|a využitaje 100 % dotace na pracovištěCZECH
POINTU,kterévám na našemúřadu vydá za 1. Výpis z katastrunemovitosti,2. výpis
z rejstříku
trestů,3.Výpis
z obchodního
rejstříku
a za 4' Výpisze živnostenského
rejstříku.
- čwrteka ve středu i
czEcH POINT chceme spustit od 1.3.2009 dopo|ednepondě|í
odpoledne.
Da|šípovinností
bude fungovánídatoých schránekod I'7' 2009.Mají nahraditdoručování
doporučených
dopisůobci a naopak.Můžesi jí zařídittéžkaždádomácnostnapojenána
]nternet.Datovéschránkybudou od I'7.2009 povinnétaké pro všechnyosoby zapsané
právnické
v obchodním
podnikuzahraničních
rejstříku,
osobyzřízené
zákonema organizační
s|ožky
právnichých
v obchodním
osobzapsaných
rejstříku.
Naopaktří|eýodk|addostaliadvokátia daňoý
DOradci.
starosta obce

Krajská veterinárníspráva pro Plzeňský kraj
Věc: ZDRAVOTNI ZKOUSKY

. preventivnía diagnostickéúkony u hospodářských zvířat

Určeno:chovateléhospodářských zvíÍat
Informace o zdravotních zkouškách v r.2009 najdete na webových strrínkách obce , na
uřední desce l Ždíreckéhospody, nebo na požádáníu obecního úřadu ve Ždfuci '
Obecní úřad ve Ždírci oznamuje,žev případě zájmu nabídneme uchazečům drobné
zednické práce a sice v současnédobě opravu fasády a komínů ve Žďá,u na
domě čp.28,který patří k bývalé ško|e.

Viíženíobčané
!
Registr pro podporu zdravi poÍádá v lidovém domě v Blovicích pro všechny občany zdarma léčbu
pohybovéhoaparátu,léčbubolesti zad, úprar,rrcholesterolu,měřenítlaku a léčbucukrovky' Vše je zdarma ato
ve čtvrtek12,2.2009
' Můžetepřijítv 11.00' 13.00nebo 15.00hod.

Alimex Nezvěstice a.s.
Nezvěstice9, PSC 332 04
E

- as.cz.
mail:q roba@alimex

IČ:25196049, DIČ:CZ 25|96049
TEL/FAX + 420377891381
MoBIL: + 420 60520ó08l

CENIK PELET - GRANOFYT
Topnépelety o průměru8 mm z pšeničné
nebo řepkové slámy

PELETY VOLNĚ LOŽENÉ

'''''''''.2 800,-Kč/t

PELETY BALENÉ 1lr rytet t+ t.g;

3 500'-Kčit

PELETY BALENÉ (velkoobjemový
vak) ...'''.... 2800'-Kčlt+ 250,-Kčvak l ks
Výšeuvedené
cenyjsous DPH, bez dopraly

MC Slunečnice
pravidelně,každýčtvrtekod l5.00 do l7.30 hod..V pátekod 15.00hod.
Dále provozujesvoji činnost,
pokraěujíkurzy angličtinypro děti všechvěkovýchskupin'
MC Slunečnice

PoDEKovÁNÍ
Hasičsloýklub Smederov děkuje pí. Havířovéa p. Skřivanovi za skvělou obsluhu při
silvestrovskémposezenía všemsponzorůmza věcnédary.

Šrírka
Synáčová
Inzerát
Prodrímbubnovou sekačku''ADÉLA.. s pojezdem, na vysokou trávu.
Tel: 3'7| 580 717
,787
po l8.-téhodině
7z4 705

zKD ŽDiREc

objednávráme
kuřice 14-tiýdenníza725,-kč/za l ks
a kohoutyza |I9,-Kč/za 1ks. Do 17.3.2009.

Statistika roku 2008 - pohvb obwatel

Početobyvatel v iednotlil"Íchčástech

Přihiášení 16 osob (z toho 11 mužůa 5 žen)
Zdírec l33 osob (muži65.ženy68)
odhlášení 15 osob (z toho 7 mužůa8Žen)
l52 osob (muŽi77. Ženy75)
\4}Ť
Narození 4 občránci(zÍoho2 chlapcia 2 dívky)
ZďáÍ
78 osob (muži42' ženy36)
Umfií
5 osob (z toho 3 nůi a2 ženy)
Smederov 85 osob (muŽi44' ženy41)
Sňatky
4
K 31.12.2008
mělaobec448 obwatel.zÍoho228 mlž:ů
a220 žen.
ž

1'

koniika
$polačenshá
JABILUJICI
69 1et
661et
68 let
89 let
65 let
60 let
86 let
63 let
62 let
60 1et

60 1et
60 iet
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MÁDLE

Miroslav
Katarína
Jana
Marie

Smederov

Žďar

ŠTEFANovÁ
HRABACKOVA

LÁvIČKovÁ
VITEK
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KULE

Vladimír
Růžena
Jiří
Josef
Josef
František
Věra
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PELESKOVA
MICHALEK
CHMELIK
BARTA

Smederov
Smederov

čp.
cp.
cp.
cp.
cp.

VRATNIKOVA

Žďár
Žďár

cp.

LoÍrec
LOtrec

LÁvIČKA

Ó'z

39
6

24
53
55

46
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Narození
Dne 4.1.2009se narodilmanželům

Nygýnoým
Luc-iia Jaros|avovi

ze Zďětru syn Jakub.

Vítáme Jakuba do života
a přejeme jen to nejlepší!

Ždírecká hospoda

14.2. - 20.00 hod. 27,íJ2, - 18.30 hod -

REGIoNÁLNÍuDÁLosTI

nlsrčsrcÝplrs
_ VÝ
sDH Ždírec

Muzeum jižního Plzeňska . Hradiště1 (tel, 371 522 208)
rnýzkum
studnyV B|ovicích
27 'LÍ.'-27,2'. Aťcheo|ogicbý
P|zeňska
historiejižního
Stá|á expozice: Z regioná|ní
Stálé výstavy:
Ve|képrád|onašichbabiček,kuchyně 1. po|oviny

20' sto|etí.

Muzeum otevřeno i
záři z úterý_ nedě|e 1o - 17 hodin.
Říjen . Prosinec: Út- Pá 9.oo-15'oo

Policie:158
Hasiči:150
záchranná služba:l55

Music cfub Dvorec, tel. 775 0660Z4i
14.2.-ElE+158
28.2. - METAL FEST:PANDEMIA,
SEPUTTURA REVIVAI-,METALLICA
REVIVAI-NIG HTFALI-,TORTHARRY
Spá|enéPoříčí- sokolovna
14.2. - 20.00 hod' - Hasičský ples
Hraje:skupina Sekvence

Dů|ežitátelefonní čísla:

PolicieBlovice:371522008
Velitel SDH MiroslaY synáčst.: 728 957 9|1
Záchrannáslužbav|čice:371 523255'317672||1
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