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Narození

Vítáme Šimona do života
a přejeme jen to nejlepší!
DOMÁCÍ UDÁLOSTI

Házená muži

11.04. 30.04. 17.04. -

5.4. 26.4. 3.5. -

9.00 hod. - SDH Ždírec – setkání-velitelský den Vlčice
20.00 hod. – SDH Ždírec - Výborová schůze
19.00 hod. – RYBÁŘI
- Výborová schůze

15.00 hod. – Ždírec – Osek B
15. 00 hod. – Ždírec – Kyšice B
15. 00 hod. – Ždírec – N. Hospoda

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Hradiště 1 (tel. 371 522 208)
Stálá expozice: Z regionální historie jižního Plzeňska

Výstavy:
5.3.-13.4. – HLEDÁNÍ ZMIZELÉHO - Archeologie
zaniklých vesnic na jižním Plzeňsku
5.3. v 17.00 hodin – zahájení výstavy HLEDÁNÍ
ZMIZELÉHO v prostorách zámku
5.3.-20.5. – JAN NEPOMUCKÝ – ze sbírek muzea

Music club Dvorec, tel. 775 066 024:
13.3. – KABÁT REVIVAL
21.3. – UDG + BRENDA 5

Spálené Poříčí - sokolovna
21.3. – 21.00 hod.-Extra Band REVIVAL
Host: R. Zíka

Muzeum otevřeno :
Od 5.3. úterý – pátek 9.00 – 15.00 hodin

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

Svazek 16

číslo 3

BŘEZEN 2009

Zprávy obecního úřadu
I březen Měsíc knihy byl zasypáván až do konce sněhem a své si užili pořadatelé Mistrovství
světa v klasickém lyžování v Liberci , neboť tam jej napadlo více než dost .

Dne 7.2.2009 se narodil manželům
Darině a Kamilovi Kaslovým
Z Myti syn Šimon.

Ždírecká hospoda

Měsíčník pro čtenáře obcí
Ždírec - Myť , Žďár , Smederov a Louňová .

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
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Co nového je u nás ?
Byla nám provedena kontrola hospodaření obce ze strany Krajského úřadu v Plzni s výsledkem
bez závad. Dále jezdím na kontroly dotace na opravu obecních komunikací do Českých
Budějovic, kde probíhá pěti stupňová kontrola žádosti o proplacení již vynaložených prostředků
na část místních cest. Před doděláním druhé větší části obnovy asfaltů v Myti pod tratí se
plánují chráničky na rozvod vodovodního řadu a případných dalších inženýrských sítí.
Z dotačních prostředků z jiného zdroje a to z Plzeňského kraje nám byla schválena žádost ve
výši 250 tisíc na další opravy místních částí a to v Myti slepá cesta k čp. 13 ( Stehlíkovi ) a
ve Ždírci slepá cesta k čp. 44 ( Kotousovi ).
Využívána je i další dotace na poskytování výpisů ze služby CZECH POINT. Jedná se převážně
o Výpis z rejstříku trestů, Bodový systém přestupků řidičů a výpis z Katastru nemovitostí.
Dotace nevyužívá jen obec. Prozatímní nevyužití plynofikace v obci může přispět k tomu, že
domácnosti dostanou dotaci,pokud požádají stát na obnovitelné zdroje tepla,zatímco plynofikované
obce mají malou,nebo spíše žádnou naději. Od dubna 2009 navíc poběží 4 letý program i na
dotace k zateplení domů. K dispozici je 25 miliard Kč a to proto, že Česká republika prodala
přes Ministerstvo životního prostředí za tyto peníze emise Japonsku. Japonsko neplní limity
znečišťování ovzduší a naše republika je zase pod limitem a došlo tudíž k výhodnému obchodu.
Svět je natolik všemožně propojen, že drtivá většina zemí podepsala protokol, že pokud nebudou
plnit limity znečišťování ovzduší zaplatí těm co jsou pod limitem. Ale toto je spíše výjimka.
starosta obce
Dražba bývalého pohostinství ve Ždírci čp. 3 se koná v sídle Exekutorského úřadu
v Moravanech ( Pardubický kraj ) 13.5. 2009 od 13 hod., adresa : Moravany ul. 9.
května 215, PSČ 53372 . Nejnižší podání se stanovuje na 333 333 ,- Kč .
FLAGA Český plyn s.r.o. oznamuje , že od 1.3 . 2009 přijímá zpět všechny obaly na PB plyn .

Avšak lahve , které mají datum poslední tlakové zkoušky starší 16 let vymění pouze oproti
poplatku za opravu ve výši 200,- Kč vč. DPH / lahev . Dotazy je možno zodpovědět na
zákaznické lince 844 111 155 .

Veřejné jednání zastupitelů obce se bude konat v pátek
24. dubna 2009 ve Ždírecké hospodě od 19. 30 hod.

