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Úmrtí
Svatba - dne 6.6.2009 uzavřeli manželství
Dne 9.5.2009 zemřel
nevěsta Michaela Vokáčová, Plzeň & ženich
Jiří84
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E255životem!
Přejeme tomuto páru hodně štěstí naze
společné
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DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

31.7. - 20.00 hod - SDH Ždírec - Výborová schůze

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI

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

Výstavy:

30.5. – 6.9. - Poslové magie – africké loutky a masky
Muzeum otevřeno :
úterý – neděle 10.00 – 17.00 hodin

Nepomuk

Do 17.7. – XII. Mezinárodní sochařské a řezbářské
sympozium
18.7. – náměstí A. Němejce - Pivní slavnosti

Dožice

5.7. – start 10.30 - hřiště – Dožická traktoriáda

Spálené Poříčí

3.-5.7. BESINFIREFEST
18.7. – Restaurace u Kutálků - KUTLOCHFEST

Vlčtejn

24.7. – parket pod hradem – ARAKAIN, Interitus

Kramolín – krytý parket

4.7. – od 11 hod – Festival dechových hudeb – Plzeňská kapela Oty Hellera, Keramička, Sebranka, Malá muzika
Nauše Pepíka, Vysočinka, Skalanka
12.7. – 14.30 hod – EVA A VAŠEK
29.7. – 16 hod - EWA FARNA, FOBIE,VEJCE

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

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

Svazek 16

číslo 6

ČERVEN 2009

Měsíc červen ukončil mimo jiné sezonu 2008 - 2009 v národní házené a pro fanoušky
tohoto sportu je potěšitelné, že jsme postoupili do vyšší soutěže a to motivovalo
družstvo mužů , aby se přihlásili i pro sezonu 2009 – 2010.
Avšak s jednou změnou oproti tradici a tou je posunuté zahájení utkání na 16 hod. na
domácím hřišti u Homolky.
V měsíci červnu byla také stavebně ukončena obnova asfaltů v Myti a pokračovat se
bude o prázdninách z dotace Plzeňského kraje také v Myti , ale i ve Ždírci.
Připravuje se na r. 2010 obnova elektrického vedení ve Smederově. Jedná se o akci
společnosti ČEZ a pro obec to bude znamenat modernizaci a přeložení veřejného
rozhlasu a osvětlení na nové sloupy. Protože se má v rámci této akce stavět ve
Smederově i nová trafostanice znamená to, že současná, která je pro Smederov i Žďár
společná, připadne více Žďáru. Podle informace od ČEZu byla trafostanice pod kostelem
také modernizována, nejen zvenku, ale i uvnitř . Tímto společnost ČEZ určitě poslední
dobou udělala v obci kus práce , zatímco z Plynárenské společnosti pořád nemůžeme
dostat informaci co udělá pro zájemce o zemní plyn v naší obci. Zatím nám tato
společnost poslala pouze informaci, že změnila majitele a tudíž i název.
Měsíc červen nám také přinesl šok v podobě odmítnutí nově se přihlašujících dětí do
blovické mateřské školky. Bylo to nečekaně a nekoordinovaně a proto to bylo horší.
Ne že by zastupitelé naší obce v tom nic nedělali a i sami maminky založili Mateřské
centrum Slunečnice, ale nároky na provoz mateřské školky jsou tak vysoké, že ne každá
obec má možnosti toto řešit a proto i před více jak 30 léty chodili tatínkové do Blovic
na brigádu, když se tam taková mateřská školka stavěla.
Protože však město Blovice nemá dnes povinnost ze zákona starat se o naše
předškoláky jsme na začátku etapy vlastní mateřské školky a o tom nyní probíhá
diskuse. Kde bude a jakou formou ji pak lze provozovat.
Zastupitelé obce mají tudíž náplň práce nejen na r. 2010, ale i pro volební období let
2010 – 2014, protože na podzim 2010 jsou řádné volby do obecních zastupitelstev.
Činíme také kroky pro zahájení cesty za dotací pro Multifunkční dům za Ždíreckou
hospodou. Jsme na cestě, která může dosti ovlivnit rozvoj obce, nicméně se počítá i
s variantami co když to vše nevyjde. Mohl by se například stěhovat i Obecní úřad do
podkroví Ždírecké hospody s tím, že se třeba zřídí podatelna v přízemí. Určité služby
jako výběr poplatků se dají dělat i jednorázově třeba v hasičských klubovnách ve
Smederově a Žďáru a tak se úřad nemusí těmto částem správní obce oddálit, ale i
přiblížit. Navíc lze očekávat, že budoucnost plateb na úřadech bude více přes banky.
Vlastimil Vrátník - starosta obce

Veřejné jednání zastupitelů obce se bude konat v pátek
3.7.2009 ve Ždírecké hospodě od 19. 30 hod.

Místní knihovna bude o prázdninách zavřená, otevřeno bude až 2. 9.2009.

