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Vážení spoluobčané,
první měsíc v roce utekl jako voda. Zimní počasí ukázalo na několik dnů svoji tvář, teploty
klesly hluboko pod bod mrazu. Převládá však počasí, které spíše připomíná příchod jara, na
které si ale ještě budeme muset počkat. Po pestrém prosincovém kulturním a společenském
životě přišlo období klidu, kterým je již tradičně leden. Určitě jsme všichni přivítali toto období,
které ukončila v sobotu 30. ledna 2016 ve Ždírecké
hospodě cestopisná přednáška MVDr. Luďka Uzla o
posledních přírodních lidech dosud přežívajících
v nepřístupných džunglích ostrova Papua - Nová Guinea
viz foto. Přednášku pro nás připravil Český svaz žen ve
Ždírci, všem se moc líbila a pořadatele potěšila velká
účast našich občanů a hlavně dětí. Podrobnosti najdete
uvnitř novin. Ženám děkujeme za uspořádání přednášky.
Leden také využily jednotlivé organizace k naplánování kulturních, společenských a
sportovních akcí na letošní rok. Na začátku února bude svolána koordinační schůzka zástupců
jednotlivých organizací, na které připravíme plán akcí na celý rok. S tímto plánem budete po
jeho zpracování seznámeni na internetových stránkách obce.
Veřejné zasedání zastupitelů obce se v lednu nekonalo. Neznamená to však, že by se nic
nedělo. Proběhla inventarizace majetku obce a hlavně příprava podkladů pro kontrolu
hospodaření obce ekonomickým odborem Krajského úřadu Plzeňského kraje, která byla
v letošním roce naplánována již na 1. února 2016. Přezkum hospodaření za strany krajských
úředníků je důležitou součástí chodu obce, neboť každoročně proběhne nezávislá kontrola,
která zhodnotí správnost naší práce při správě majetku. O výsledku kontroly budete
v následujícím období informováni. Naše činnost se dále zaměřila na přípravu hlášení ohledně
spotřeby vody a nakládání s odpady. V plném proudu je rovněž příprava na podání žádosti o
dotaci od Plzeňského kraje z „Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2016 –
Projekty obcí“, kde je možnost získání dotace do výše 400.000,- Kč. Uvedenou dotaci chceme
použít na opravu místní komunikace od návsi k Rybárně na Smederově. Dále připravujeme
projekty opravy požární nádrže ve Žďáru a vybudování „Volnočasové zóny Ždírec – Myť“ na
Oborách. Na volnočasovou zónu již obec dostala od Nadace ČEZ nadační příspěvek. Nyní
připravujeme výběr firmy, která nám pomůže s projektem a realizací. Pokud budete mít zájem
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
5. února 2016 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

se zapojit do jeho přípravy, tak nás můžete kontaktovat a přispět tak svým nápadem či dílem.
V neposlední řadě v současné době zjišťujeme podmínky dotace na zateplení a výměnu zdroje
tepla budovy obecního úřadu, která se nám na sklonku loňského roku nepodařila dotáhnout
do konce. Jedná se o dotaci, která je poskytnutá z fondů EU, a pravidla pro její získání jsou
složitá. Podle předběžných zpráv je možné čerpat dotaci na uvedený projekt pouze ve výši 40
% uznatelných nákladů, což je málo a pravděpodobně se ani nevyplatí najmout si firmu na
podání žádosti, zpracování výběrového řízení a monitorování realizace projektu. Údajně s výší
podpory nesouhlasí ani někteří úředníci, kteří o dotacích rozhodují a ti by měli podpořit návrh
zvýšení podpory těchto projektů v příštím roce. O dalším postupu při přípravě uvedených
projektů Vás budeme informovat jak na veřejných zasedáních a v novinách, tak na
internetových stránkách obce.
Další otázky jistě projednáme na veřejné zasedání, které se bude konat ve Ždírecké
hospodě v pátek 5. února 2016 od 19.30 hod. Všichni jste srdečně zváni.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce

Zprávy Českého svazu žen
Leden sice moc nepotvrzoval, že by měl být hlavním zimním měsícem, ale nadprůměrné
teploty prvé poloviny byly rychle vystřídány větším přídělem sněhové pokrývky a silnými
mrazy. Avšak ani toto počasí dlouho nevydrželo a houpačka se opět převrátila na teplejší vlnu závěr měsíce už byl zase nadprůměrně teplý.
Ženy však nějaké zvraty počasí nevyvedly z rovnováhy a hned od počátku roku už zase
pilně pracovaly v kroužku dovedných rukou na přípravě dalších akcí
(oslava MDŽ, burza přebytků atd.).
Zcela novou akcí, kterou ženy zorganizovaly pro naše
spoluobčany, byla cestopisná přednáška MVDr. Luďka Uzla spojená
s videoprojekcí a ukázkami rozličných předmětů a pomůcek
potřebných pro život domorodců v Papui-Nové Guinei. Dr. Uzel
navštívil tento ostrov již několikrát a se svými cestovatelskými
kolegy hledali a navštěvovali původní obyvatele džungle včetně tzv.
stromových lidí. Jeho vyprávění bylo natolik poutavé a zajímavě, že
ve zcela zaplněném sále Ždírecké hospody nikdo ani nedutal. Velmi
nás potěšila vysoká účast našich občanů a především dětí, které
vydržely poslouchat v klidu až do samého konce.
Děkujeme Vám, že jste přišli, a budeme se snažit vymyslet další zajímavé akce pro příští
období.
Jako nejbližší a dnes již tradiční akcí bude oslava MDŽ, která proběhne ve Ždírecké
hospodě dne 5. března 2016 od 14.00 hodin. Čeká na Vás malé občerstvení, bohatá tombola a
samozřejmě i malý kulturní program z vlastních zdrojů.
Zveme všechny naše ženy a těšíme se na Vás!!
Za ČSŽ - M. Kolevová

Český rybářský svaz
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz, http://www.mocrszdirec.estranky.cz/

Rybáři informují.
Výdej povolenek proběhne v pátek 19.2.2016 od 17,00 hod. ve Ždírecké hospodě.
Výroční členská schůze se koná 19.3.2016 od 15,00 hod. ve Ždírecké hospodě.
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6.2. – 18.00 – TJ Úslavan Ždírec – Valná hromada, po skončení
zábava
13.2. – 20.00 – SDH Ždírec – Hasičský maškarní bál – hraje
Ungrovanka
14.2. – 14.00 – SDH Ždírec – Dětský maškarní bál
19.2. – 17.00 – MO ČRS – Výdej rybářských povolenek
5.3. – 14.00 – ČSŽ Ždírec – Oslava MDŽ
12.3. – SDH Smederov – Oslava MDŽ

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Hradiště 1
Výstavy:Muzeum otevřeno:úterý-sobota 9-15 hod
do 31.12. – Jak si kdo ustele, Velké prádlo našich
babiček, Staré časy našich dětí
4.2.-31.3. – Kde se bere med – čekání na jaro
do 7.2. – Obrazy a kresby Bohumila Krse
Lidový dům
13.2. – 15.00 – Kouzelný dětský maškarní ples
19.2. – 20.00 – Ples Unie rodičů – hraje Orion
25.2. – 16.00 – Taneční podvečer s Václavem
Žákovcem a Annou Volínovou
26.2. – 20.00 – Sportovní ples
28.2. – 14.00 – Michal na hraní – Michal Nesvadba
z Kouzelné školky
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

HRABAČKOVÁ
MICHÁLEK
KULE
BÁRTA
LÁVIČKA
VRÁTNÍKOVÁ
GUŘANOVÁ
SOKOLÍK
ŠKARDA
VRÁTNÍK

Nepomuk
6.2. – Maškarní průvod obcí Dvorec
6.2. – 20.00 – Zahrádkářský ples – Klášter
13.2. – 14.00 – Dětský maškarní bál – hotel Dvorec
13.2. - 20.00 – Maškarní bál pro dospělé – hotel
Dvorec
13.2. – Ples Klaustimber – hotel U Zeleného stromu
19.2. – 20.00 – Sportovní ples – hotel U Zel.stromu
20.2. – 20.00 – Hasičský ples – sokolovna Nepomuk
Spálené Poříčí
13.2. – 20.00 – D.N.A + OCELOT – Music club Sklep
27.2. – Odyssea Classic + Regenerac – Music club
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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