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Úmrtí
Svatba - dne 20.6.2009 uzavřeli manželství
Dne 9.5.2009 zemřel
nevěsta Hana Zdvořanová,
Žinkovy
ve věku
84 let& ženich Pavel Zrno, Ždírec
pan Josef NOVÁK
Přejeme tomuto páru
hodně štěstí na společné cestě životem!
ze Žďáru E255

†

Dne 30.5.2009 se narodil manželům
Mileně a Václavovi Třískovým
z Myti dcera Tereza.

Dne 1.6.2009 se narodil manželům
Renatě a Miroslavovi Krňoulovým
ze Ždírce syn Daniel.

Vítáme Terezu do života
a přejeme jen to nejlepší!

Vítáme Daniela do života
a přejeme jen to nejlepší!

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

21.8. - 19.00 hod - Rybáři - výborová schůze
28.8. - 20.00 hod – SDH Ždírec – výborová schůze

28.8. - 20.30 hod – koncert - ZÁVIŠ

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

Vlčtejn – parket pod hradem
8.8.- 20 hod - EXTRA BAND revival
- při špatném počasí DK Losiná

Výstavy:

22.8. 20.30 hod MASH + KRLEŠ

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

29.8. – 16 hod –ČESKÁ ROCKOVÁ LIGA

Nepomuk - náměstí
8.8. – 20 hod - Helena Vondráčková se skupinou
Charlie Band, host Šárka Vaňková

Kramolín – krytý parket
8.8. – 15 hod – Pivní rock fest – Marek
Ztracený, Zvlástňý škola, Vejce,
Gallileo, Fobie, Veget, Team revival
15.8. – 19 hod – VLASOVÁ KISS PARTY

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

Svazek 16

číslo 7

ČERVENEC 2009

První měsíc prázdnin jak by řekly děti školou povinné je bohužel za námi .
měsíc červenec přinesl následující události .
Pro ty děti, které mají v budoucnu chodit do mateřské školky, svitla naděje že
ji budou mít doma. Zastupitelé naší obce dali přednost stavbě školky na
zelené louce.
Tato louka se nachází nad domem Ždírec čp. 45 a stavba má být vyjímečná
v tom, že bude montovaná z modulů určených pro tyto účely. Co však nebude
obsahovat alespoň v prvních létech to je vlastní kuchyně. Jak se nám bude
dařit naplňovat stavbu školky to bude obsahem dalších Našich Listů.
Pročítám – li obecní noviny ostatních obcí, všude jsou tématem odpady. V
současné době tolik skloňované krize je to jistá práce pro svozové firmy na
rozdíl od těch firem, které vyrábí a neví jestli vše prodají. Na rozdíl od firem,
které vyrábí si nemůžeme vybírat z tolika firem, které odpad sváží. Píši to
hlavně proto, že úspory za odpady musíme hledat hlavně v obci. Po létech
volnější formy v ukládání odpadu především do nádob u Obecního úřadu, jsme
sběrné místo oplotili a budeme postupně zavádět časové omezení přístupu do
objektu. To se týká odpadu, který nemusíte často vyvážet a u kterého lze
uložení naplánovat tak, když bude sběrný dvůr otevřen. Jinak sklo a papír lze
nadále ukládat častěji, neboť kontejnery jsou před oplocením a na sklo jsou
též další kontejnery po obci.
Sběrný dvůr bude v srpnu otevřen v pondělí až čtvrtek od 7 hod. do 14
hod.
a v sobotu od 8 do 12 hod.
Závora u cesty se otevírá také v 7 hod. a zavírá po zapnutí veřejného
osvětlení. V neděli bude zavřena jak závora tak sběrné místo. Pokud se tento
provoz
osvědčí především v úsporách v rozpočtu obce, budeme v něm
pokračovat i nadále.
Nejsme sponzorem dalších obcí, které pro své obyvatele nevytvořili takové
podmínky jako my a ještě nám sem své obyvatele s odpadem posílají.
Naše obec nabízí k prodeji 2 stavební parcely v blízkosti nové trafostanice
nad konzumem ve Ždírci za nejnižší cenu 450,- Kč za m2. Obě parcely lze
připojit na vodovod, elektřinu i kanalizaci. Mají výměru 900m2 a 762 m2.

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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V rozvoji obce po stránce informovanosti obyvatel se pokusíme v r. 2010
získat dotaci na nový veřejný rozhlas . Ten stávající na více jak měsíc oněměl
a až ve středu 29.7. jsme jej mohli znovu použít. Letité zařízení by tedy mělo
nahradit nové a víceúčelové,jako mají nyní v Chocenicích a Žákavé. Tam slouží
i pro Krizový štáb Plzeňského kraje.
starosta obce

