JUBILUJÍCÍ OBČANÉ DUBEN 2009
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Úmrtí

Dne 25.1.2009 se narodila manželům
Miroslavovi a Aleně Škardovým
ze Smederova dcera Veronika

Dne 21.3.2009 zemřel
ve věku 65 let
pan Jiří Vítek
ze Ždírce čp. 53

VAKCINACE PSŮ se uskuteční 9. května 2009 v těchto časech:

Cvičení v podkroví Ždírecké hospody
od 18.00 do 19.00 hod
od 18.00 do 19.00 hod.

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI

Výstavy:
DO 17.5. – HLEDÁNÍ ZMIZELÉHO - Archeologie
zaniklých vesnic na jižním Plzeňsku
5.3.-20.5. – JAN NEPOMUCKÝ – ze sbírek muzea
30.5. – 6.9. - Poslové magie – africké loutky a masky
Muzeum otevřeno :
úterý – neděle 10.00 – 17.00 hodin

Music club Dvorec, tel. 775 066 024:
9.5. – TUBLATANKA + HEWER + D.N.A.
16.5. – ARGEMA

GYMNÁZIA BLOVICE

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

Zprávy obecního úřadu

skupinou „Chci ti říct“
29.5. od 20.00 hod - MAJÁLES

15.5. - 19.00 hod - Rybáři – Výborová schůze
29.5. - 20.00 hod - SDH Ždírec - členská schůze

Stálá expozice: Z regionální historie jižního Plzeňska

DUBEN 2009

Lidový dům Blovice
14.5. od 19.00 hod - NEZMAŘI + PŘELET
21.5. od 19.00 hod – JAKUB SMOLÍK se

†

Čest jeho památce!

Muzeum jižního Plzeňska - Hradiště 1 (tel. 371 522 208)

číslo 4

Měsíc Duben překvapil razantním nástupem jara a Květnu tak sebral jeho název.
Co bude dále uvidíme. Snad květena přežije bez úhony další dny a budeme se těšit
na úrodu.
Na co se můžeme dále těšit v obci je především na nás, co zde žijeme. Už asi
opravdu poslední výroční
Valnou hromadu ze spolků za r. 2008 měli členové
Západočeského konzumního družstva ve Ždírci. Potěšila mimo jiné zpráva, že by se letos
měl vyřešit někdy nadměrně kouřící komín konzumu a to jiným zdrojem topení.
Obecní úřad letos změnil blahopřání jubilantům tím, že se neuvádí věk jubilanta ve
veřejném rozhlasu. Protože se tak děje zveřejněním v Našich Listech na konci měsíce.
Myslíme, že to tak stačí a jsme rádi, že tato relace nadále u nás funguje. V některých
obcích nefunguje obecní rozhlas vůbec, nebo se takto jubilantům nepřeje.
Budeme respektovat, pokud i u nás nebude chtít jubilant takto veřejně popřát od 60
let věku.
Zastupitelé obce dále připravují již avízované investiční akce a tak letos by již měly
být nabízeny první parcely z nově připravované zóny nad konzumem. Asi tak za měsíc
bychom již mohli zájemcům o výstavbu sdělit výměru a umístění 2 parcel mezi novou
trafostanicí a současnou zástavbou. Postupně budeme budovat hlavní páteřní cestu dle
projektu , který máme také k dispozici na našem úřadu. Cesta může sloužit až pro 16
nových domů. Blízko této lokality jsou ale i další pozemky pro rodinné domy, ale ty
jsou soukromé. Pokud je chcete prodat budeme rádi, když první oslovíte obec a pokud
ne, řekněte novému majiteli, který by na nich chtěl stavět ať přijde na náš obecní úřad.
Dozví se co všechno musí udělat pro úspěšnou a hlavně brzkou stavbu svého domu.
starosta obce Vlastimil Vrátník

DOMÁCÍ UDÁLOSTI

Starší ženy - každou středu
Mladší ženy - každé úterý a čtvrtek

Svazek 16

DUBEN v událostech

Narození

Vítáme Veroniku do života
a přejeme jen to nejlepší!
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
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Myť na rozcestí u Škardů od 9:00 hod. do 9:30 hod.
Ždírec u konzumu od 9:35 hod. do 10:00 hod.
Žďár na návsi 10:05 hod. do 10:30 hod.
Smederov na návsi 10:35 do 11:00 hod.
vakcinaci provádí MVDr. Petr PUNČOCHÁŘ

Veřejné jednání zastupitelů obce se bude konat v pátek
22. května 2009 v klubu hasičů ve Smederově od 19. 30 hod.

