Naše listy
měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
svazek 24 / číslo 2 /únor 2017

Vážení spoluobčané,
pravé zimní počasí ovládlo i druhý letošní měsíc, tak jsme si po dlouhé době mohli vyzkoušet,
jak jsme na zimu připraveni. Velkou radost z počasí měly zejména děti, které si sněhovou
nadílku velmi užily a nevadil jim ani velký mráz, který trval téměř celý měsíc. Počasí trochu
potrápilo majitele rodinných domků, neboť někteří museli řešit nedostatek paliva v době, kdy
stouply jeho ceny. Sněhová nadílka určitě přinesla částečné doplnění zásoby podzemní vody,
tak jsme rádi, že jsme si mohli po dlouhých letech užít opravdové zimy.
O naší práci na projektech, které chceme v letošním roce zrealizovat, jsme vás podrobně
informovali v minulém čísle našich novin. Připomeňme si některé společenské akce, které se
konaly v naší obci uplynulý měsíc. V sobotu 11. února se konala ve Ždírecké hospodě Výroční
valná hromada TJ Úslavanu Ždírec, na které sportovci zhodnotili svoji činnost za loňský rok a
stanovili si úkoly na následující období. Velké poděkování za činnost sportovců v uplynulém
období zaznělo na valné hromadě od zástupce obce. Starosta poděkoval za činnost oddílu, za
pomoc při pořádání akcí obce a zejména za práci s mládeží, kdy oddíl Národní házené má dvě
družstva, a to přípravku a družstvo mladších žáků. Ze strany obce bylo přislíbeno, že
zastupitelé i nadále budou podporovat mládežnické oddíly, aby se udržela v naší obci tradice
Národní házené i pro budoucí generace. Po skončení valné hromady zahrálo pro dobrou
náladu DUO Ondruškovi. Další společenskou akcí byl Hasičský bál, který se konal v sobotu 18.
února rovněž ve Ždírecké hospodě. Přes menší účast našich občanů se bál vydařil, k čemuž
určitě přispěla i hudební skupina Ungrovanka a bohatá tombola s překvapením, kterou
pořadatelé pro účastníky bálu připravili. Druhý den v neděli 19. února se na stejném místě
konal Dětský maškarní bál, který také pořádali hasiči z SDH Ždírec. Masek byl plný sál a velmi
dobře se bavily. Pořadatelé pro děti připravili bohatou tombolu a řadu různých zábavných her.
Poděkování za uspořádání obou bálů patří všem pořadatelům, zejména hasičům SDH Ždírec a
ženám z Českého svazu žen Ždírec, které při přípravě přiložily ruku k dílu.
Poslední veřejné zasedání zastupitelů obce se konalo v pátek 10. února ve Ždírecké
hospodě. Přítomní občané byli seznámeni s činností zastupitelů obce od posledního veřejného
zasedání a s připravovanými projekty pro období následující. Při zasedání byl mimo jiné
schválen prodej obecních pozemků Českému rybářskému svazu, Místní organizaci Ždírec a

Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
10. března 2017 od 19.30 hodin ve Ždírecké hospodě.

prodej pozemku v nové zástavbě nad prodejnou potravin, kde je plánována výstavba nových
domů. Zastupiteli byla projednána a schválena smlouva o poskytování poradenské služby
v oblasti BOZP a také byla schválena I. úprava rozpočtu obce na r. 2017, která se týkala přijetí
finančních dotací pro naši obec. Diskuse občanů po projednání programu zasedání se týkala
zejména běžných záležitostí obce. Občané upozornili na to, že ve Žďáru nejde rozhlas a nesvítí
některá světla veřejného osvětlení. Na základě uvedených upozornění došlo v následujícím
období k opravě rozhlasu a veřejného osvětlení. Občané byli při diskusi současně požádáni o
průběžné nahlašování těchto závad, aby mohla být oprava prováděna průběžně. Některé
závady zjistíme sami, ale budeme rádi, když s námi budou občané spolupracovat a budou je
nahlašovat. Taková spolupráce již řadu let probíhá s občany Smederova, kteří nahlašují závady
na veřejném osvětlení nejen na pěšince a obec se je snaží v nejbližším možném termínu
odstranit. Jak jsme v minulosti slíbili, byl zpracován plán akcí v obci Ždírec na r. 2017, který
najdete
na
internetových
stránkách
obce:
http://www.obecdirec.cz/e_download.php?file=data/editor/mini61cs_1.doc&original
=Pl%C3%A1n+akc%C3%AD+v+Obci+%C5%BDd%C3%ADrec+v+r.+2017.doc
O další činnosti zastupitelů a obce a připravovaných projektech vás budeme informovat
na veřejné zasedání, které se bude konat v pátek 10. března 2017 od 19,30 hodin ve Ždírecké
hospodě, kam jste všichni srdečně zváni.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce
Výpis USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 10. února 2017,
které se konalo ve Ždírecké hospodě
Přijatá usnesení zastupitelů Obce Ždírec
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
- Určení zapisovatele zápisu – zapisovatelem zápisu byl určen pan Václav ŘEŽÁBEK.
- Zprávu starosty obce o činnosti od posledního veřejného zasedání zastupitelů.
- Kontrolu usnesení z posledního veřejného zasedání zastupitelů obce.
- Rozbor hospodaření Obce Ždírec k 31.12.2016.
- Seznámení s přípravou podání žádosti dotaci Mikroregionu Úslava z dotačního programu Plzeňského
kraje „Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2017.“ z „Dotačního titulu PSOV PK
2017 – integrované projekty“.
- Seznámení s přípravou podání žádosti obce o dotace z dotačního programu Plzeňského kraje
„Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2017.“ z „Dotačního titulu PSOV PK 2017
– projekty obcí“ na projekt „Rekonstrukce vodní nádrže v části obce Ždírec - Žďár.“.
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ždírec, IČO: 00257478 za rok 2016.
- Výši příspěvku od Krajského úřadu Plzeňského kraje na výkon státní správy Obecního úřadu Ždírec
pro rok 2017.
- Změnu názvu projektu „Zkvalitnění nakládání s odpady – Ždírec“, zajištěného ze zdrojů Státního
fondu životního prostředí v rámci programu Operační program životního prostředí na název projektu
„Třídíme ekologicky v obci Ždírec“, v rámci stejného operačního programu.
II. Zastupitelstvo obce schvaluje níže uvedené návrhy usnesení:
- Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec
- Zastupitelstvo obce schvaluje volbu ověřovatelů zápisu: pana Dalibora KUBU a pana Ing. Ladislava
VRÁTNÍKA.
- Zastupitelstvo obce schvaluje „Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016“.

- Zastupitelstvo obce schvaluje „Vnitřní směrnici k veřejným zakázkám Obce Ždírec, Ždírec 34, IČO:
00257478“.
- Zastupitelstvo obce schvaluje znění kupní smlouvy a prodej pozemků:
a.) pozemková parcela č. 241/2 - vodní plocha - nádrž přírodní o výměře 2770 m2,
b.) pozemková parcela č. 241/5 - vodní plocha - nádrž přírodní o výměře 110 m2,
c.) pozemková parcela č. 241/11 - trvalý travní porost o výměře 22 m2,
d.) pozemková parcela č. 238/16 - orná půda o výměře 273 m2,
všechny v k.ú. Smederov, obec Ždírec, které jsou ve vlastnictví Obce Ždírec, Ždírec 34, zapsané na
listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih,
Českému rybářskému svazu, z.s., Místní organizaci Ždírec, IČO: 69976180, Ždírec 34 za cenu 25,Kč/m2, což činí při výměře 3175 m2 částku 79.375,- Kč.
- Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku a znění kupní smlouvy s předkupním právem na
pozemkovou parcelu č. 189/17 – orná půda o výměře 771 m2 v k.ú. Ždírec u Blovic, obec Ždírec,
která je ve vlastnictví Obce Ždírec, panu PR za cenu 390,- Kč za m2 bez DPH, což činí při výměře
771 m2 částku 363.835,- Kč s DPH.
- Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření „Smlouvy o poskytnutí odborné poradenské služby v oblasti
BOZP s firmou BSP consulting s.r.o., IČO: 27724221, Křížkova 2697, Královo Pole, 612 00 Brno.
- Zastupitelstvo obce schvaluje I. úpravu rozpočtu Obce Ždírec na r. 2017. Návrh změny rozpočtu je
přílohou zápisu.

Zprávy SDH Ždírec
V sobotu dne 18.2.2017 pořádal SDH Ždírec od 20.00 hodin ve Ždírecké hospodě tradiční
hasičský bál. V letošním roce se pořadatelé rozhodli navázat na tradici bálu bez masek. I přes
značné úsilí pořadatelů s úpravou sálu a především se sháněním a přípravou tomboly, byla
účast na bále slabší než v uplynulých letech. Je tedy na zvážení, zda má smysl do dalších let
investovat čas a úsilí a v této tradici pokračovat.
Celým večerem provázela k tanci a poslechu kapela Ungrovanka. SDH Ždírec tímto
děkuje účastníkům, kapele, sponzorům a dárcům, kteří podpořili náš bál hodnotnými dárky.
Poděkování rovněž patří těm, kteří nás podporují
nákupem lístku. Také musím poděkovat všem,
kteří se na přípravě bálu podíleli.
Je již tradicí, že po dospělém bálu, pořádá
SDH Ždírec ve Ždírecké hospodě dětský maškarní
bál. V letošním roce navštívilo náš bál 35 dětských
masek s početnou družinou rodičů a prarodičů.
Masky byly skutečně vydařené. Pro děti bylo
připraveno několik soutěží se sladkou odměnou.
Děti se dočkaly i bohaté tomboly. Odpolednem
provázelo DJ duo Jeník&Lenka. Za pomoc při pořádání dětského bálu musím poděkovat OÚ
Ždírec, ČSŽ Ždírec a všem pořadatelům.
Za SDH Ždírec Ladislav Vrátník, starosta SDH

Český rybářský svaz
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz, http://www.mocrszdirec.estranky.cz/
Rybáři informují:
Výroční členská schůze se koná 25.3.2017 ve Ždírecké hospodě. Začátek výroční schůze je letos
nově od 17,00 hodin.
Pozvánka na zajímavou přednášku
TJ Úslavan Ždírec, z.s., vás všechny srdečně zve na Přednášku Tomáše Ondrušky o putování
po Apalašské stezce v USA, která se bude konat v neděli 26.3.2017 od 16.00 hodin ve
Ždírecké hospodě.
Inzerce
Prodám jehňata kamerunských ovcí z registrovaného chovu. Odběr dle dohody. Dušan Lávička
- telefon 608221211.

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

Oznámení
Západočeské konzumní družstvo, prodejna Ždírec oznamuje všem svým zákazníků, že od
1.3.2017 je prodloužena prodejní doba v prodejně ve Ždírci
Pondělí
7.00 – 17.00
Úterý
7.00 – 17.00
Středa
7.00 – 17.00
Čtvrtek
7.00 – 17.00
Pátek
7.00 – 17.00
Sobota
7.00 – 11.00
Neděle
Zavřeno

Ekodesign
Ekodesign, ekodesign, ekodesign, toto slovo v posledních měsících slyšíme stále častěji. Než si
vysvětlíme, co toto slovo vlastně znamená a vyjadřuje, tak si řekneme, proč se z něj stalo v našem
oboru jedno z nejdůležitějších slov dnešních dní. Všichni víme jaký je tlak na domácí zdroje tepla, tedy
na lokální topeniště, zejména na uhlí v souvislosti s neuspokojivým stavem ovzduší. Kotle na uhlí
v České republice v domácnostech jsou v majoritním postavení a tak tomu bude i nadále. Aby
nedocházelo k neustálému zamořování ovzduší, těmito dnes již nevyhovujícími spotřebiči, byly
zavedeny tzv. kotlíkové dotace, které mimo jiné podporují výměnu stávajících nevyhovujících kotlů
na uhlí za moderní ekologické kotle. Pojem ekologický kotel vysvětlujeme v jiném článku a dále se již
tímto zabývat nebudeme. A tak se dostáváme k jádru tohoto článku, abychom si vysvětlili
pojem EKODESIGN. Ekodesign je směrnice, která zavádí soubory parametrů, které musí splňovat
jednotlivé výrobky uváděné na trh v členských zemích EU. V našem případě nás zajímá směrnice o
ekodesignu zacílená na teplovodní zdroje tepla tedy kotle na tuhá paliva a to konkrétně lokální topidla.
Tato směrnice přesně definuje parametry jednotlivých výrobků, které budou uváděny na trhy v rámci
EU. Na základě této směrnice jsou stanovené jednotlivé povinnosti, související s prodejem a provozem
kotlů na tuhá paliva, které jsou uvedené v tabulce.
Přehledová tabulka s povinnostmi souvisejícími s prodejem a provozem kotlů na tuhá paliva
01.01.2014

Zákaz prodejů kotlů 1. a 2. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést
do provozu pouze kotle 3., 4. a 5. emisní třídy).

01.01.2017

Povinnost předložit revizi kotle (včetně označení emisní třídy).

01.01.2018

Zákaz prodejů kotlů 3. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do
provozu pouze kotle 4. a 5. emisní třídy).

01.01.2020

Zákaz prodejů kotlů 4. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do
provozu pouze kotle 5. emisní třídy).

01.01.2022

Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy (bez ohledu na to, kdy byly
pořízeny).

Proč toto doposud neznámé slovo je skloňováno více a více a v čem tkví podstata věci. Takže jak jsme
si již řekli o pár řádků výše, byly zavedeny masivní kotlíkové dotace, aby došlo k výměně starých
neekologických kotlů na uhlí za nové ekologické kotle. Jako jedna z nejdůležitějších věcí v této
souvislosti je podmínka, že tyto kotle musí plnit požadavky směrnice o ekodesignu. Aby tyto
parametry jednotlivé kotle tuhá paliva splnily, muselo dojít ke změnám v konstrukci kotlů a jejich
jednotlivých částí. Kotle nové konstrukce plní v současné době ty nejpřísnější parametry a jsou
podporovány dotačním titulem. Proto slovo ekodesign nabylo tak na vážnosti a důvody jsou prosté. Jeli na straně jedné podpora na výměnu kotlů na uhlí v takto masivní formě, tak pochopitelně tyto kotle
musí plnit ty nepřísnější parametry. Na straně druhé nutí výrobce neusnout na vavřínech, aby své
výrobky neustále zdokonalovali a drželi krok s konkurencí, protože jinak by na silně konkurenčním
trhu neuspěli.




Jaké sankce hrozí za porušení zákazu?
Pokuta 20 tisíc za to, když provozovatel kotle nepředloží po 1. 1. 2017 revizi svého kotle.
Pokuta 50 tisíc od 1. 9. 2022, pokud se při revizi prokáže to, že kotel nesplňuje parametry alespoň 3.
třídy. Pokuta 50 tisíc za to, pokud bude provozovatel v kotli používat paliva, která jsou zakázána
(především uhelné kaly). Další podrobnosti najdete na internetových stránkách:
http://bydleni.idnes.cz/vymena-kotlu-v-cr-0ey-/stavba.aspx?c=A120323_1753284_stavba_web

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
87 let
82 let
81 let
80 let
77 let
75 let
74 let
71 let
70 let
65 let
60 let

ÚNOR 2017
Marie
Josef
Jaroslava
Josef
Karel
Václav
Zdeněk
Helena
Josef
Bohumila
Libor

SILOVSKÁ
FIALA
FIALOVÁ
SVÁŠEK
SLUKA
DOLEJŠ
TUPÝ
ZEMANOVÁ
SEDLÁČEK
TESAŘOVÁ
VOZKA

Ždírec
Myť
Myť
Žďár
Myť
Smederov
Smederov
Myť
Ždírec
Myť
Myť

Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.

19
50
50
8
49
19
31
60
30
46
25

Dne 10. 2. 2017 zemřela
ve věku 74 let
paní Drahoslava BROŽOVÁ
ze Myti č.26.
Čest její památce!
.

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

11.3. – 15.00 – Výroční členská schůze MS Chejlava
17.3. – 18.00 – MO ČRS Ždírec – výborová schůze
25.3. – 17.00 – Výroční členská schůze MO ČRS Ždírec
26.3. – 16.00 – Přednáška Tomáše Ondrušky – TJ Úslavan Ždírec
1.4. – 14.00 – Kreativní odpoledne pro děti – ČSŽ Ždírec

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Blovice - Hradiště 1
Výstavy:Muzeum otevřeno:úterý-sobota 9-15 hod
16.3.-21.5. – Klobouky našich prababiček
10.2.-15.4. – Můj barevný svět
do 31.12. – Jak si kdo ustele, Velké prádlo našich
babiček, Staré časy našich dětí

Nepomuk
7.3. – 18.00 – Toulky Rumunskem – film
8.3. – 17.30 – Koncert nejmlad. žáků ZUŠ Nepomuk
15.3. – 17.30 – Koncert žáků ZUŠ Nepomuk
18.3. – Slavnost uctění mučednické smrti sv. Jana
Nepomuckého
1.4. – 20.00 – Homeless, aneb Život je jen náhoda –
divadelní komedie

Lidový dům Blovice
11.3. – 20.00 – Řeznický bál – hudba Fenix
12.3. – 15.00 – Michal je kvítko – pro děti
15.3. – 14.00 – Jarní setkání seniorů – hraje
Ungrovanka
17.3. – 17.00 – Progres
18.3. – 20.00 – Lucie revival – taneční zábava
24.3. – 19.00 – Taneční pro pokročilé
30.3. – 16.00 – Václav Žákovec, Anička Volínová –
taneční podvečer

Spálené Poříčí
4.3. – 14.00 – Dětský karneval – Sokolovna
4.3. – 20.00 – Maškarní bál – Sokolovna
19.3. – 17.00 – Kočičí romance – hudební pohádka
pro děti i dospělé
Music Sklep:
10.3. – 20.00 – EXTRA BAND revival
17.3. – FIVE O´CLOCK TEA
24.3. – SODOMA GOMORA

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

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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