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Vážení spoluobčané,
první měsíc v letošním roce utekl jako voda a zařadil se mezi nejstudenější měsíce za několik
desítek let. Sněhová nadílka tlumila silný mráz, který po celý měsíc panoval, a jen jsme si
potvrdili, že si příroda dělá, co chce. Několik teplých zim v předešlých letech vystřídala pravá
zima, kterou mnozí pamatují z dob svého mládí. Tak jen doufejme, že nám sníh přinese zvýšení
zásoby podzemní vody a mráz spálí škůdce, kteří nás trápí hlavně na našich zahrádkách.
Uplynulý měsíc byl zejména ve znamení plánování činnosti jednotlivých spolků na celý rok
2017. Koordinační schůzka spolků bude svolána již tradičně na začátek února a pak bude
zveřejněn přehled všech kulturních, společenských a sportovních akcí na internetových
stránkách obce.
O některých připravovaných projektech obce jsme vás již v minulém čísle novin
informovali. Nyní pracujeme na přípravě podání žádosti o dotaci z Plzeňského kraje
z dotačního programu „Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2017“.
Vzhledem k tomu, že se nám na konci loňského roku podařilo uzavřít s Lesy České republiky
smlouvu o odkoupení pozemků pod požární nádrží ve Žďáru, můžeme v letošním roce požádat
o dotaci na její opravu. První letošní měsíc byl dále ve znamení přípravy na kontrolu
hospodaření obce, která byla naplánována pracovníky Krajského úřadu Plzeňského kraje na
30. ledna 2017. Kontrola hospodaření proběhla bez závad, a tak můžeme říci, že jsme
v minulém roce hospodařili dobře. Leden je také měsícem různých hlášení, která se týkají
spotřeby vody a nakládání s odpady. Spotřeba vody z obecního vodovodu byla v loňském roce
přes teplé počasí průměrná a z toho je zřejmé, že většina odběratelů pochopila, že je potřeba
s vodou šetřit. V oblasti nakládání s odpady byl loňský rok také úspěšný. Naši občané se snaží
ve velké míře odpady třídit, a to se nám vrací v poplatcích za svoz tříděného odpadu od firmy
EKO-KOM. Tříděním odpadů se sníží i množství komunálního a objemného odpadu, za který
obec doplácí. Tříděním tedy dochází k tomu, že se nenavyšují platby za svoz netříděného
odpadu a obec není nucena navyšovat poplatky. Pro zlepšení situace při nakládání s odpady
v současné době připravujeme žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí na
sběrný dvůr, ze které chceme zakoupit traktor, vlek na kontejnery a nové kontejnery na
tříděný odpad. Projektů obce k realizaci na letošní rok tak máme dost. V rámci Mikroregionu
Úslava připravujeme žádost o dotaci od Plzeňského kraje z dotačního programu „Program
stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2017“, na projekt péče o zeleň obcí
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
10. února 2017 od 19.30 hodin ve Ždírecké hospodě.

mikroregionu. V rámci projektu plánuje Mikroregion Úslava zakoupit ořezávač větví. Dotace
pro mikroregiony mají stanovená pravidla, která nelze měnit, tak se jednotlivé obce shodly na
zařízení, které by pomohlo udržovat zeleň ve všech obcích. Pravidla dotačních titulů jsou
zveřejněna na stránkách Krajského úřadu Plzeňského kraje (http://dotace.plzenskykraj.cz/verejnost/dotacnititul/436/), kde se s nimi může každý seznámit a pokud bude mít
někdo jiný návrh na společný projekt pro obce mikroregionu, tak nám může tento návrh
předložit.
V nejbližším období nás čeká výběr zhotovitele na prodloužení veřejného osvětlení a
dokončení cesty na Oborách. Dále připravujeme rekonstrukci veřejného osvětlení v části obce
spodní Myť, kde je naplánováno přeložení elektrického vedení firmou ČEZ. V průběhu jara
proběhne také výběr zhotovitele na realizaci projektu „Zateplení a výměna zdroje tepla
v budově obecního úřadu“ a podání žádosti o dotaci na projekt „Třídíme ekologicky v obci
Ždírec“. O další činnosti zastupitelů obce vás budeme informovat na veřejném zasedání, které
se bude konat v pátek 10. února 2017 od 19,30 hod. ve Ždírecké hospodě, kam jste všichni
srdečně zváni.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce

Český rybářský svaz
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz, http://www.mocrszdirec.estranky.cz/
Rybáři informují:
Druhý termín výdeje povolenek je 17.2.2017 od 17,00 hodin ve Ždírecké hospodě.
Výroční členská schůze se koná 25.3.2017 ve Ždírecké hospodě. Začátek výroční schůze je letos
nově od 17,00 hodin.
Inzerce
Prodám jehňata kamerunských ovcí z registrovaného chovu. Odběr dle dohody. Dušan Lávička
- telefon 608221211.
Pozvánka na kulturní akce do Lidového domu v Blovicích
23.2.2017 16.00
Václav Žákovec, Anička Volínová – taneční podvečer
26.2.2017 15.00
Dětská zvířecí šou – maškarní karneval pro děti
28.2.2017 19.00
Jakub Smolík s kapelou – koncert
12.3.2017 15.00
„Michal je kvítko“ – Michal Nesvadba v představení pro děti
17.3.2017 17.00
PROGRES – koncert slovenské skupiny z Čerenian
Vstupenky na všechny uvedené akce jsou v prodeji v Lidovém domě v Blovicích Po a St 8-17,
nebo rezervace po telefonu 371522236, 737740174 a mailem info@ldblovice.cz
Dále oznamujeme, že přijímáme přihlášky na jarní taneční kurz pro pokročilé a podzimní
taneční kurz pro mládež.
L.Krňoulová

SERVIS VELÍŠEK

Autorizovaný prodejce Husqvarna
Prodej a servis lesní a zahradní techniky
Stiga, Honda, Alko, Nilfisk, Oregon
Nepomuk U Sokolovny 556
Nepomuk 335 01
tel.605829811
email: pavelvelisek@email.cz
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Dne 17.1.2017 se narodil
rodičům Kateřině a Karlovi
Kovářovým z Myti 10
syn David.
Vítáme Davídka do života a
přejeme jen to nejlepší!

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

11.2. – 18.00 – Výroční valná hromada TJ Úslavan Ždírec, z.s., od 20.00
hodin pak taneční zábava – hraje DUO Ondruškovi
18.2. – 20.00 – Hasičský bál – SDH Ždírec
19.2. – 14.00 – Dětský maškarní bál - SDH Ždírec

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Blovice - Hradiště 1
Výstavy:Muzeum otevřeno:úterý-sobota 9-15 hod
27.10.-28.2. – KELTOVÉ V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH
10.2.-15.4. – Můj barevný svět
do 31.12. – Jak si kdo ustele, Velké prádlo našich
babiček, Staré časy našich dětí
Lidový dům Blovice
4.2. – Zimní bludníček
4.2. – 20.00 – Motoristický ples – Sekvence
11.2. – 20.00 – Kabát Revival + Brenda 5
17.2. – 20.00 – Ples unie rodičů ZŠ a gymnázia –
hraje Orion
23.2. – 16.00 – Taneční podvečer s Václavem
Žákovcem a Aničkou Volínovou
26.2. – 15.00 – Dětská zvířecí šou – maškarní bál
28.2. – 19.00 – Jakub Smolík s kapelou

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Nepomuk
17.2. – 20.00 – Sportovní ples FK Nepomuk – hraje
Melodion – Švejk restaurant
18.2. – 20.00 – Bál SDH Nepomuk – hraje Hájenka
24.2. – 20.00 – Sokolský ples – hrají Pelíškové
25.2. – Maškarní průvod obcí Dvorec – 9.00
25.2. – Zahrádkářský ples – KD Klášter

Spálené Poříčí
3.2. – 19.00 – Sklepfest 3 – Music Sklep
17.2. – 20.00 – Paradox – Music Sklep
24.2. – 20.00 – Ben Cristovao – Music Sklep
25.2. – 20.00 – Trautenberk a Concrete – Music Sklep

Policie: 158
Velitel SDH Miroslav Synáč st.: 728 957 917
Policie Blovice: 371 522 008
Záchranná služba: 155
Hasiči: 150
Záchranná služba Vlčice: 371 523 255, 377 672 111
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