Obecní zastupitelé naplánovali
A - využití obecního dřeva na opravu dveří hasičárny ve Smederově, pro zhotovení stolů a lavic na
terasu Ždírecké hospody, pro dětské hřiště a opravu bývalé školy.
B - Ždírecká hospoda byla vybavena v sále novými židlemi a v lokále byly staré židle repasovány.
Repasovány byly i bývalé židle ze sálu a použity v podkroví hospody a pro potřeby hasičských
klubů ve Smederově a Žďáru.
C - Menšími částkami do 10 000,- Kč jsme podpořili též Mateřské centrum a cvičení v podkroví
nad hospodou.
D - Na místní komunikace chceme příští rok použít 2 miliony našich obecních peněz a pokud vyjde
dotace, mohlo by to být o 70% méně.
Zastupitelé obce dále vytvářejí podmínky pro čerpání dotací i jinými subjekty než je obec, a to
jsou podnikatelé a také místní spolky - mohou žádat o dotaci z Evropských fondů.
Jeden z programů ze nazývá LEADER a za tímto účelem jsme členy Místní akční skupiny
ACTIVIOS, která zahrnuje Bílovicko, Přešticko, Plzenecko a část Rokycanska.

Různé :
ALIMEX NEZVĚSTICE tel. 377 891 313
Zemědělská společnost ALIMEX a.s. Nezvěstice nabízí k objednání do 30. října 2007 daňky,
a to vyvrhnuté s kůží a bez hlavy. Cena je 70 Kč za kg a prodávat se budou v listopadu a
prosinci, nebo je možné cenu odečíst za pronájem pozemků.
Informace též na tel. 377 891 163 pí. Matoušková.
Jablka - Těnovice
Prodávají se též jablka odrůd SPARTAN, SELENA, CHAMPION, MELROUS, VANDA, DORIS, RUBÍN
a IDARET (možnost též odebrat za pronájem pozemků).
po-pá 7 - 15 hod, so 8 - 11 hod ( v sobotu jen v říjnu ) v ceně od 9,- do 18,- Kč
Výdej obilí za pronájem pozemků - pšenice, ječmen 440,- Kč vč. DPH a pytle.
Výdej - Milínov
út 23.10.2007
14 - 17 hod
pá 26.10.2007
14 - 17 hod
so 27.10.2007
8 - 12 hod

OBJEDNÁVKY BRAMBOR:
Brambory objednané přes pana Ungra z Myti se budou rozvážet 13.10.2007 dopoledne.

HASIČI ŽDÍREC PLÁNUJÍ:
brigádu tento pátek 28.9. od 9 hod. v hasičárně Ždírec. Členové i ze zásahové jednotky přijďte
pomoci. Na 6.10. od 8 hod. se zvou členové SDH Ždírec, ale i ze Smederova a Žďáru na sběr
kamene jako pomoc místním zemědělcům. Sraz ve Ždírci.

POUŤOVÉ ATRAKCE
dorazily již v úterý před posvícením 30. 9. 2007. Provozovatelé těchto atrakcí vás srdečně
zvou ke Ždírecké hospodě a doufají, že nám vyjde i počasí.

Neděle bude i ve znamení sportu, kdy jsou zváni příznivci národní házené od
13.30 hod. na utkání žáků Ždírec - Nýřany a od 15.00 hod. na mistrovské utkání
mužů Ždírec - Kyšice.

