Naše listy
měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
svazek 27 / číslo 12 / prosinec 2020

Vážení spoluobčané,
situace kolem Covid je stále nejistá a špatných zpráv kolem nás je stále mnoho.
Museli jsme zrušit všechny prosincové kulturní a společenské akce, dotklo se to i 30.
ročníku Silvestrovského běhu, který se také neuskutečnil. Obecní úřad fungoval v prosinci
také v nouzovém režimu. Pracovníci se snažili udržovat minimální kontakt a pokud to bylo
možné pracovali z domova. Na Covid situaci reagovala i firma, která nám spravuje
internetové stránky. Na webových stránkách je odkaz na aplikaci V obraze, kterou obci
poskytla zcela zdarma. Majitelé chytrých telefonů si ji můžou nainstalovat a aplikace je
sama upozorní na změny na našich webových stránkách. Lze tam nastavit i další obce a
města, o které má případný uživatel zájem. Další aplikaci, která nám obcím byla zdarma
poskytnuta, je Mobilní rozhlas. Přes tuto aplikaci budeme moci zaregistrovaným
občanům zasílat informace pomocí e-mailů a sms přímo do jejich mobilů. Stačí jen vyplnit
registrační formulář a zadat zde o jaké informace má dotyčný zájem.
Poslední veřejné zasedání roku 2020 se konalo v pátek 11. prosince ve Ždírecké
hospodě. Na programu bylo mimo jiné schválení rozpočtu na rok 2021 a rozpočtového
výhledu na roky 2022 a 2023, poskytnutí dotace Mikroregionu Úslava na velkokapacitní
stan či poskytnutí dotací našim spolkům. Byli jsme nuceni změnit výši poplatku za sběr a
svoz komunálního odpadu na rok 2021, a to na 600 Kč za osobu s trvalým pobytem a 750,Kč za vlastníka nemovitosti určené k rekreaci. Stanovili jsme i novou cenu vodného
platnou od roku 2021 a to 28,- Kč za m3 pro domácnosti a 32,- Kč za m3 pro podnikatele.
V neposlední řadě jsme seznámili naše občany s přípravou pozemků na novou výstavbu.
Tento bod vyvolal u některých našich spoluobčanů velkou vlnu emocí. Opět bych chtěla
zdůraznit, že to je pouze návrh řešení a jeho různé varianty se budou veřejně dále
projednávat, aby byly přínosné jak pro obec, tak pro stávající či nové občany. Není vždy v
silách obce veškeré investiční akce financovat ze svých vlastních zdrojů, tak se musí hledat
i nová řešení. Určitě proběhnou k tomuto tématu veřejné schůzky s občany, aby se každý
mohl vyjádřit. První schůzka byla plánována na leden 2021, ale v momentální situaci si
termínem nejsme úplně jisti. Uvidíme, jak se bude vyvíjet situace s pandemií. Určitě
bychom neradi ohrozili naše zdraví velkým počtem lidí v jedné místnosti. O termínu
schůzky budete všichni včas informováni.
Závěrem bych vám všem ještě jednou chtěla popřát hlavně hodně zdraví do nového
roku a zkusme ještě chvíli vydržet dodržovat vládní opatření, ať se všichni můžeme co

nejdříve vrátit k normálnímu životu. Vzhledem k situaci zatím není stanoveno datum
dalšího veřejného zasedání. O jeho konání budete včas informováni.
Bc. Lenka Vrátníková, starostka obce

USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 11. prosince 2020, které se konalo
ve Ždírecké hospodě
Zastupitelstvo obce schvaluje níže uvedené návrhy usnesení:
1. Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje volbu ověřovatelů zápisu: pan M Ř a paní Mgr. VP.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a výši finančního
příspěvku na činnost společenských organizací na r. 2021:
a) TJ Úslavan Ždírec ve výši 20.000,- Kč.
b) SDH Smederov ve výši 5.500,- Kč.
d) Medvědí kovárna, z.s. ve výši 5.000,- Kč.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Ždírec č. 2/2020 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje Přílohu č. 1 Obecně závazné vyhlášky Obce Ždírec č. 2/2020 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů v Obci Ždírec.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Stanovení poplatků za vodné pro občany na rok 2021 ve výši 28,- Kč/m3 s DPH, paušálu za užívání
vodovodu ve výši 540,- Kč za rok za odběrné místo.
b) Stanovení poplatků za vodné pro odběratele, kteří uzavřeli nebo uzavřou smlouvu o dodávce vody
s Obcí Ždírec ve smyslu ustanovení § 8 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. a §
13 vyhlášky č. 428 Sb. v úplném znění, na rok 2021 ve výši 32,- Kč/m3 s DPH, paušálu za užívání
vodovodu ve výši 540,- Kč za rok za odběrné místo.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecních pozemků na rok 2021 majitelům rekreačních chat
v katastrálním území Žďár u Blovic, obec Ždírec:
a) St. p. 59
výměra 24 m2
zahrada 388/3
výměra 302 m2
J B, Plzeň, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň a PharmDr. P B, Koterov, 326 00 Plzeň
b) St. p. 57
výměra 33 m2
zahrada 388/16
výměra 368 m2
Bc. B V, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
c) zahrada 165/25 výměra 125 m2, E R, 320 24 Plzeň
d) St. p. 147
výměra 36 m2
zahrada 165/4
výměra 426 m2, J Š, 323 12 Plzeň
Stanovení výše nájemného za pronájem pozemků na r. 2021 ve výši 8,- Kč/m2 za pozemky, které
nejsou ohrožené povodněmi a 6,- Kč/m2 za pozemky, které jsou ohroženy povodněmi v k.ú. Žďár u
Blovic, obec Ždírec. Nemovitosti ohrožené povodněmi jsou specifikované v Povodňovém plánu Obce
Ždírec.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytování pečovatelské služby s Diecézní charitou Plzeň,
se sídlem Hlavanova 16, 326 00 Plzeň, IČO 49774034.

9. Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 2014 mezi Obcí Ždírec
a Mikroregionem Úslava, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice, IČO: 69976660 na poskytnutí
finanční podpory z rozpočtu obce formou dotace ve výši 7.529,05 Kč na pokrytí části výdajů
Mikroregionu Úslava v integrovaném projektu „Pořízení velkokapacitního stanu včetně vybavení pro
obce Mikroregionu Úslava“.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet Obce Ždírec na rok 2021 jako vyrovnaný.
11. Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Obce Ždírec na rok 2022 a rok 2023.
12. Zastupitelstvo obce schvaluje VI. a VII. úpravu rozpočtu Obce Ždírec na r. 2020. Návrh změn
rozpočtu je přílohou zápisu.
13. Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci Programu rozvoje Obce Ždírec na období let 2019-2024.
14. Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu pro
poskytování dotací z rozpočtu Obce Ždírec na podporu individuálního zásobování pitnou vodou a to
pro žadatele:
a) J M, bytem S, celková výše dotace 11.193,- Kč
b) J S, bytem S, celková výše dotace 11.193,- Kč
Hlasování se zdržel: V V
15. Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci a zajištění financování projektu Kompostéry do domácností
Mikroregionu Úslava z rozpočtu Obce Ždírec – maximální výše předfinancování za obec je do
600.000,- Kč a podíl obce maximálně do 100.000,- Kč.

Výše místních poplatků a termíny jejich splatnosti na rok 2021:
odpady – trvale bydlící

600,- Kč/osoba

do 28.2.2021

750,- Kč/objekt

do 30.4.2021

pes

50,- Kč/pes

do 30.4.2021

vodné

26,- Kč/m3 s DPH

do 30.4.2021

vodné pro podnikatele

30,- Kč/m3 s DPH

do 30.4.2021

paušál vodné

540,- Kč/přípojka

do 30.4.2021

odpady – chata, byt, dům bez
trvale bydlících osob

Stav vodoměru můžete nahlásit:

728 545 722
podatelna@obec-zdirec.cz

V tomto roce nebudou probíhat odečty vodoměrů ve vašich domácnostech
pracovníky Obecního úřadu. Pokud budete potřebovat pomoci s odečtem
vodoměru, obraťte se na nás. Stav vodoměru sami nahlaste na Obecní úřad do
20.1.2021.
Výdej známek a poplatky za odpady je možné hradit od 01. 02. 2021 hotově v kanceláři
OÚ. Převodem na účet je možno hradit poplatky již od 01. 01. 2021. Platbu převodem na
účet upřednostňujeme. Známky budou po domluvě vhozeny do schránky.
Poplatek za vodné za rok 2021 byl stanoven na 28,- Kč/m3 pro domácnosti
a na 32,- Kč/m3 pro podnikatele.

Třídění odpadů
Vážení občané,
s novým rokem přichází i řada předsevzetí. Někdo chce zařadit do svého života více
pohybu, aby byl zdravější, jiný se chce zdokonalit v cizím jazyce, aby se na dovolené mohl
dorozumět. Co by však mělo být určitě předsevzetím nás všech je zlepšovat životní
prostředí. S tímto tématem úzce souvisí třídění odpadů, které je důležité v boji se
zamořováním naší planety plasty a ostatním netříděným odpadem.
V prosinci 2020 vláda schválila soubor nové odpadové legislativy, který mimo jiné čítá
nový zákon o odpadech, o vybraných výrobcích s ukončenou životností, novelu zákona o
obalech
a
tzv.
změnový
zákon.
(Podrobné
informace
naleznete
na https://www.mzp.cz/cz/odpadove_hospodarstvi ). Ministerstvo uvádí, že mezi
nejdůležitější cíle této nové legislativy, jež jsou v souladu i s těmi evropskými, patří hlavně
zvýšené třídění a recyklace odpadů a odklon od skládkování. V roce 2025 totiž musí Česká
republika recyklovat svůj komunální odpad z 55 %. V dnešní době je to pouze 39 %. Je
tedy co zlepšovat.
Věřím, že pro většinu občanů v naší obci je třídění naprosto běžné a pro ty ostatní
může být začátek nového roku impulzem začít. Protože jen třídění vede k možnosti
recyklace, která snižuje množství odpadu ukládaného na skládkách, k výrobě nových
výrobků a materiálů a ve finále přispívá ke zlepšování životního prostředí.
Proto bych tímto ráda připomněla, že v naší obci máme možnost odkládat vytříděný
odpad nejen na sběrném místě vedle obecního úřadu (plasty, sklo, papír, elektro, kovy,
jedlé tuky, textil, bioodpad, apod.), ale také na určených lokalitách ve všech částech obce,
kde jsou umístěny kontejnery na plasty a sklo. Každé pondělí také probíhá svoz plastů v
pytlích obecním pracovníkem od jednotlivých nemovitostí. Navíc od léta 2020 můžeme
do vytříděných plastů také vhazovat plechovky od nápojů a drobné kovy, které běžně
vhazujeme do kontejneru na kovový odpad a stejně tak tetrapacky (nápojové kartony od
mléčných výrobků, džusů apod.). Za třídění všech obalů je v ČR zodpovědná firma EKOKOM, která kombinovaný sběr podporuje. Z údajů firmy z roku 2019 vyplývá, že aktivně
třídilo 73% obyvatel ČR, každý Čech průměrně vytřídil 51kg odpadu a vytříděno a předáno
k využití či recyklaci bylo 73% odpadů. Změna začíná u každého z nás. Buďme tedy
ohleduplní nejen sami k sobě, jeden k druhému, ale také k přírodě. Učme naše děti třídit,
aby jim tady nějaká příroda nakonec zbyla. Má to smysl! (Další informace o třídění
naleznete zde: https://www.jaktridit.cz)
Na závěr ještě informace z Ministerstva zdravotnictví o třídění v době podezření na
jakoukoli infekci, nejen tu koronavirovou. Po celou dobu karantény nesmí nakažení v
domácnosti třídit odpady. Směsný odpad je nutné shromažďovat do uzavřených pytlů a
před v hozením do popelnice přestříkat horní díl dezinfekcí. I použité roušky a respirátory

by měly být zabaleny do zvláštních sáčků. Chráníme tím ostatní pracovníky, kteří s odpady
manipulují. (Více informací naleznete na odkazu: https://www.koronavirus.mzcr.cz/jaknakladat-s-odpadky-pokud-jste-v-karantene).
Mgr. Petra Řežábková, místostarostka obce

Zprávy Českého rybářského svazu Ždírec
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz, http://www.mocrszdirec.estranky.cz/
Výdej povolenek na rok 2021 proběhne tentokrát mimořádně na Obecním úřadě ve
Ždírci, a to v sobotu 9.1.2021 od 14,00 do 17,00 hodin. Při výdeji povolenek vás žádáme
o dodržování veškerých hygienických nařízení.
Druhý termín výdeje povolenek je naplánován na 13.2.2021 od 17,00 do 18,00
hodin. Místo, kde proběhne druhý výdej, bude včas upřesněno na našich internetových
stránkách a v našich vývěskách.
Za MO ČRS Ždírec z.s. - Miroslav Krňoul, jednatel

Vánoční soutěž pro děti
V prosinci proběhla již třetí soutěž pro naše místní děti, kdy měly vyrobit vánoční
výzdobu. Soutěže se zúčastnilo celkem 15 dětí. Oceněni budou všichni malí tvořitelé.
Děkujeme za zaslání krásných výrobků. Je hezké, že v obci máme tolik kreativních dětí. Na
všechny výrobky se můžete podívat na webových stránkách obce.

„Novinky z naší obce do Vašeho mobilu“
Jak mít přímo v mobilu novinky z naší obce? Jednoduše pomocí naší mobilní aplikace
V OBRAZE.
Jaké informace v aplikaci najdete?
● nejaktuálnější zprávy
● pozvánky na akce
● fotografie z dění obce
● dokumenty zveřejněné na úřední desce
● formuláře, například hlášení závad
Jak si aplikaci stáhnout z Google play nebo z App store? Ve vašem telefonu si otevřete
aplikaci Google play nebo App store. Do vyhledávacího okna zadejte název „V OBRAZE“.
Klikněte na instalovat. Po nainstalování klikněte na položku otevřít (povolit oznámení).
Po otevření přidejte naši obec, lze sledovat i více obcí. Po výběru obce se data z webu
automaticky nahrají do aplikace.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

PROSINEC 2020
Blahopřejeme!

V měsíci prosinci se významného životního jubilea dožívají tito naši občané:
Josef
Daniela
Albína
Jaroslava
Jiří
Jaroslava
Václav
Jaroslava
Jana
Jaroslava
Ludmila
Rudolf
Eva
Václav
Václav
Dušan

SKŘIVAN
KUNEŠOVÁ
Matoušková
BÍLÁ
SYNÁČ
SYNÁČOVÁ
KUCHYŇKA
KULOVÁ
ŠREJLOVÁ
SYNÁČOVÁ
ŠKARDOVÁ
KOLEŠ
VOLÁK
ŘEŽÁBEK
ŠNEBERK
KOHÚT

83 let
79 let
79 let
76 let
76 let
75 let
74 let
70 let
69 let
68 let
66 let
64 let
64 let
63 let
63 let
61 let

Dne 25. 12. 2020 zemřel
ve věku dožitých 89 let
pan Bohumil MAŠEK
z Myti.
Čest jeho památce!

Poděkování
Ráda bych poděkovala manželům Řežábkovým ze Smederova, kteří byli tak hodní a
ochotní a přivezli nám našeho pejska Zlatého retrívra, který se nám zaběhl 30.12.2020.
Ještě jednou jim touto cestou srdečně děkuji.
Václavovičová Eva
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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