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Únor měsíc bohaý na sněhovou nadílku,která neby|a nejméně 7 |et přinesl
radost lyžařůmnaopak stařost s údržboumístníchkomunikací.
Nyní to vypadá, že již zima vyčerpa|a woje možnosti a my přejdeme na jinou
údržbuobce. Vše co dě!áme, možná neděláme ke spokojenosti všech, a|e pokud se
knám na úřad dostane jiný názor či námět podáme zprávu otom co můžemeči
proto dě|at
nemůžeme,
Kdysi jsme uvedli, že pokud by by| zájem raději podpoříme domácího pisatele
projektu k získání dotace' než abychom toto museli zadávat přespolnim. Těch témat
pro která |ze zÍskat peníze je celá řada, např. pro dětské hřiště, historické stavby atd.
V minu|émčís|eNašich Listů by|a nabídka pelet pro vaše otopné systémy.'e to
právě jedno z tÉmat, o kterém se v minulosti mtuvilo a akciová spo|ečnost A|imex
l{ezvěstice jej doved|a do finále'
Jsme rádi, že můžeme konkurovat jiným médiim texty byt' krátkými' a|e vesměs
pozitivnimi, neboť sám mám dojem, že to někdy vypadá z médií, že v této zemi nic
nejde, všechno krachuje a přitom o tom ko|ik vzniklo úspěšných firem se skoro
nepíše.Co dále s|edujeme je třídění odpadu ' Poté co různénoviny uvedly, že tříděni
ztratí na v'ýznamu tak v naší obci si to nemyslíme a nabízíme dá|e tento sYstém.Je
faK, že jsme čeka|i trochu více od sběru drobné elelrtroniky do dvou boxů, z nichž
jeden je u konzumu a druhý ve verandě obecního úřadu ( umÍstění je vázané
smlouvou), Po pů| roce alenení plný ani jeden z nich' Takže mobi|n holícístrojky atd.
slouží dá|e a to je zase dobře finančně pro vás, spo|ečnostisvážejicí tento odpad
musí tedy ještě počkat.
Upozornili jsme také se žádosti o nápravu Správu si|nic ohledně vzedmuti
asfaltového koberce pod viaduktem ve Ždírci, kde se 1v1í obzvlášt. vyp|atí jet
poma|u.Rádi bychom uzavřeli názory na studii MULTIFUI{KCNIHODoMu za Zdíreckou
hospodou kdy část je vystavena ve vývěsce před ždireckou hospodou a jinak si
můžetezapůjč3tcelé paré na našem obecním úřadu.Tak do konce března dejte vědět
jak vás to zaujalo' Poté již budou připomínky ukončeny. Pokud se pffstavba
neuskuteční,zbudou pro činnost současné omezené přostory. Staví se u nás i
soukromě a jsme rádi za to, že si stavitelé vybra|i právě naši obec pro rodinné
domy. Snažime se jim v rámci možností pomoci s dotažením sitÍ pro jejich domy.
Nejdé|e si většina počká na konečnou úpravu cest, nebot. i ty starší Gesty pÍo
stávající domy potřebují generá|ku . Pokud se podaří |etošní dotace z Programu
obnovy a stabilizace venkova bude 80 9llo původnich komunikaci ve ve|ice dobrém
stavu. za posledních 10 |et byla u nás zahájena' nebo dokončena uýstavba 14
domů.
starosta obce

Veřejné jednání zastupitelů obce se bude konat v pátek
13. března 2o09 vc Ždírcckéhospodě od 19. 3o hod.

Oznámení Finančníhoúřadu v Blovicích
Hradišťská
3, 336 0l Blovice

V rámci kampaně podávání daňových pÍtznáník dani z příjmůfyzických osob za zdaiovaci
způsobem:
úřednídoba' a to následujícím
obdobíroku 2008 bude rozšířena
Rozšířenéúředni hodiny
Týden23...27.3.2009
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Rozšířeníúřednídoby se Vztahujei na pracovištěFinančníhoúřaduv Nepomuku.
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Poděkování
Hasiči ze Zdírce děkují touto cestou Za Sponzorskédary na hasičský ples, kteý se konal
p. Pondělíkovi_ cukrářstvíDvorec, pí.Ticové- krmiva Blovice'
14.2.2009,těmto sponzorům:
p. Pimíkovi - íeznictví Plzeň, firmě Streicher Štěnovice' ČRs Žoirec, p. Vocelkovi
z t{radišťské
Lhotky, p. Kubíkovi _ Ždíreckáhospoda,p..Sedlákovi
z Kasejovic,pí' Šnajdrové
z Louňové, JK Marketing - nám. T'G. Masaryka Plzeň, Uslavanu Zdírec, V. Režábek klempířství Ždírec a dále všem členům,kteří dodali věci a ceny do tomboly' Dále patří
poděkování pokladníkůmp. J. Skalickému a A. Sedláčkovi, za roznos pozvánek děkujeme
D. Lindové a L. Svábovéa hasičůmT. Pekárkovi, J. Ptáčníkovia
hasičkámM. Bradáčové,
J. Fialovi. Dále děkujemevšem,kdo se o průběhplesu staral a v neposlednířadě díky všem
členůma občanům,kteří přispěli do hasičsképokladny' Ples se opět vydařil. DIKY
StarostahasičůZdírec
Stanislav Ungr

Poděkování
Předseda TJ Us1avan Zdírec děkuje za zajištěníobčerstvenía organlzace Country
bálu v B1ovicích.M. Krňoulovi st.,M. Krňou1ovim1.,Janu Nygrýnovi, Jar.Nygrýnovi,
K. Kovářovi, K. Kaslovi, M. Maškovi, J. Ptáčníkovi,J. Synáčoviml., H. Maškové,
L. Krňoulové.
l' SvnáČové"
J. ReŽábkove.
Ť;'
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A|imex Nezvěsticea.s.
Nezvěstice9, PSC 332 04
E

r n a i l :l r y r o b a @ a l i m e-xa s . c z .

IČ:25196049, DIČ:CZ 25196049
TEL/FAX + 420377891381
MOBIL: + 420605206081

CENIK PELET - GRANOFYT
nebořepkovéslár-rry
Topnépeletyo průměru8 mm z pšeničné
...'''.... 2 800'-Kč/t
PELETY VOLNĚ LOŽENÉ
PELETY BALENÉ( PE Prtel 14kg)
....'..... 3 500,-Kč/t
+ 250,-Kčvak 1ks
PELETY BALENE (velkoobjemový
vak) ....'..... 2800'-Kč/t

MC Slunečnice
Dále provozujesvojičinnost,pravidelně,kaŽdýčtvrtekod 15.00do l7.30 hod.'
V pátek od l5'00 hod. pokračujíkurzy angličtinypro děti všech věkových
skupin infonrraceria'Íe|..113
654 248.

Inzerát
Prodámbubnovousekačku
na vysokoutrávu.
,,ADÉLA..s pojezdem,
T e l :3 7 15 8 07 1 7
124705181po l8.-té
hodiné

ZKD ZDIREC
kuřice 14-tiýďenníza 125,-kč/za1ks
objednáváme
a kohoutyza |19'-Kč/za 1 ks. Do 11.3.2009'

Zpráva Ceskéhosvazu ženva Zdírci
Českýsvaz ženv e Ždirct omamuje všemŽenám,že dne 7. březta 2009
pořádá oslav]J MDŽ ve Zdírecké hospodě,a to od 14'00 hodin.
Srdečně Zveme všechny k hojné účasti- občerstvení,tombola
i kultumí program jsou zajištěny.
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DOMACI UDALOSTT
Ždírecká hospoda

27.03. 20.03, 28.03. -

19'oohod'. sox Ždírec- výbořová schůze
ra.oohod,- nvaÁŘr - výĎofová sch0ze
. výToční
rl'oo troo'- nvsÁŘr
č|eÍskáschoze

REGIONALNI UDALOSTI

ř|neam jižního PlEIíska - Hradiště1 (tel' 371 522 208)
P|zeňska
stalá expozice: Z regionální
hjstoriejižního
Výstavy:
5.3.-13.4. * IILEDANI ZMIZELEHO - Archeologie
vesnicna jižním
zanik|ých
P|zeňsku
5.3. v 17.oohodin- zahájenívýstavYHLEDÁNÍ
zMIzELEHo V orostoráchŽámku
muzea
5.3'.20.5.- JAN NEPoMUCKÝ_ ze sbÍrek

Music club Dvorec,tel.775066024:
13.3. - (ABAT REVIVAL
21,3.- UDG + BRENDA 5
Spálené Poříčí. sokolovna
21.3. - 21.00 hod.-Extra Band REVML
Host:R. Zika

Muzeum otevřeno:
od 5.3. úteď - pátek 9.oo. 15.oo hodin

Dů|cžitá
tclcfonníčísla:
Policie: 158
l|asiči:t50
Záchranná služba:l55

Policie Blorice: J7l 522 fi)8
\jeliÍe|sDl| ]\|iros|avSynáčst.: 7,a 957 9|7
ZáchrsÍBá sluŽbav|čice:J?| s23 2s5. J77 ó?! l l I

NAŠE'I,lsTt' . ťydává a tiskne obccn' úřad Ždirec . IČo 0025?478 hllp./,ilvrvrv'obec-z.direc'cá.
tel':72J lJ{ 45l.
VRAl.NiK. DarrrraKASLoýÁ.Věra KOJANOVÁ
Redakčniraila : V|asttttttl
Regivraccpod čis|etrr
1\|KCR E l2J52 Cena výtisku= 6,. Kč
F-.|l|ai|:(obec) in fo',dí,bec.'d ircc.cz (obec. ílřeílni2áleŽitosti) podale|na{r}obc'c-zdilec'cz

