Naše listy
měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
svazek 28 / číslo 01 / leden 2021

Vážení spoluobčané,
první měsíc letošního roku nám ukázal, že zima ještě umí být jako z obrázků Josefa
Lady. Děti si užily bobování a sáňkování. Na pár dní klesly teploty i pod bod mrazu, a tak
vyrazily i bruslit. Alespoň si mohly trochu zpestřit dobu, kdy nemůžou chodit do školy.
V lednu se opět nemohly uskutečnit žádné kulturní akce a neproběhlo ani veřejné
zasedání zastupitelů obce. Ojediněle se vyskytly problémy s vývozem popelnic. Svozová
firma popelnice několikrát nevyvezla z důvodu špatné sjízdnosti místních komunikací. I
přestože jsme dělali vše, co bylo v našich silách, komunikace byly pluhovány i sypány drtí
se solí, řidič vývozové firmy je vyhodnotil jako nesjízdné. Bylo však přislíbeno, že při dalším
svozu budou vyvezeny i pytle a nádoby, které občané přistaví vedle popelnic. Pokud dojde
k opětovnému nevyvezení vaší popelnice, kontaktujte obecní úřad. Připomínáme, že
svozový týden pro žluté známky celoročně a pro červené v letním období je vždy v lichém
týdnu.
I když obecní úřad prozatím nemůže pořádat žádné kulturní akce, jeho pracovníci
nezahálejí. Bezhotovostní výběr poplatků za odpady a vodné probíhal v průběhu ledna a
hotovostní výběr probíhá od 1. února. Byla zpracována a odeslána veškerá hlášení týkající
se produkce a nakládání s odpady a spotřeby vody. Proběhla inventarizace majetku a
zpracovává se účetní závěrka. Připravujeme podklady pro výběrová řízení na Modernizaci
sběrného místa a zpracováváme podklady pro povolení na nový obecní vrt na Rafandě.
Vyjednáváme podmínky a zpracováváme podklady pro směnu pozemků v oblasti budoucí
zástavby ve Ždírci. Nechali jsme také zpracovat i další varianty této zástavby, které
bychom rádi představili a projednali s občany na společné schůzce. Vzhledem k situaci je
však termín schůzky v nedohlednu. Můžeme však všechny naše občany ujistit, že o
termínu budou včas informováni.
V souvislosti s očkováním našich spoluobčanů starších 80-ti let proti Covidu-19, jim
nabízíme pomoc nejen s registrací na očkování, ale i s dopravou do očkovacího centra ve
spolupráci s jednotkou Sboru dobrovolných hasičů Ždírec. Všichni vytipovaní spoluobčané
dostali letáček s pokyny přímo do jejich poštovních schránek.
Na pátek 19. února je naplánováno veřejné zasedání zastupitelů obce, které se
uskuteční již od 18.00 hodin ve Ždírecké hospodě. Všichni jste srdečně zváni.
Bc. Lenka Vrátníková, starostka obce

Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek 19. února 2021
od 18.00 hodin ve Ždírecké hospodě.

Upozornění na odstávky elektřiny už jen elektronicky.
NECHTE SE INFORMOVAT O ODSTÁVKÁCH ELEKTŘINY E-MAILEM NEBO SMS
Je to snadné.
Krok 1
Zaregistrujte se na webové stránce: www.cezdistribuce.cz/sluzba

Krok 2
Vyplňte:
• EAN kód (18místný číselný kód najdete na vyúčtování za elektřinu)
• Datum narození zákazníka/ IČO
• E-mail pro potvrzení nastavení služby

Krok 3
Registrovat můžete až 3 e-maily a 1 telefonní číslo pro SMS. Informace o
odstávkách tak mohou chodit nejen Vám, ale i ostatním členům rodiny nebo
například nájemníkům.

Nábytková banka
Na začátku letošního roku vznikl za podpory Centra sociálních služeb Praha a
přispění neziskových organizací skvělý projekt s názvem Nábytková banka. Tento projekt
je zaměřen na využití nepotřebného nábytku, elektrospotřebičů a ostatních předmětů z
domácnosti, které ještě mohou posloužit různým cílovým skupinám. Ať už se jedná o

osoby v sociální tísni, v hmotné nouzi, o klienty sociálních služeb, mládež opouštějící
zařízení ústavní výchovy či klienty resocializačních a integračních programů. Jak to celé
funguje - Nábytková banka umožňuje svoz, dovoz, skladování a distribuci vyřazeného
nábytku, vybavení domácnosti či jiných předmětů, dle upřesnění zadavatele. Po domluvě
je možno nábytek vyzvednou přímo firmou. Kdo může darovat - Darovat tyto předměty
mohou jak lidé z řad veřejnosti tak právnické osoby -firmy. Udělí také souhlas s jeho
dalším využitím. Více informací o tomto skvělém projektu naleznete přímo na https://
www.csspraha.cz/nabytkova-banka-praha a online formuláře pro darování či příjem
nábytku naleznete na www.nabytkovka.cz.
Mgr. Petra Řežábková

Zprávy Českého rybářského svazu Ždírec
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz, http://www.mocrszdirec.estranky.cz/
Druhý termín výdeje povolenek proběhne v pátek 12.02.2021 od 17.00 do 18.00
hodin na Obecním úřadě ve Ždírci. Při výdeji povolenek vás žádáme o dodržování
veškerých hygienických nařízení.
Za MO ČRS Ždírec z.s. - Miroslav Krňoul, jednatel

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce, a. s., si vás dovoluje informovat o přerušení dodávky elektřiny ve
dnech 09.02. a 12.02.2021 vždy od 07:30 do 15:30 hodin. Odstávka se týká nemovitostí
ve Ždírci s č.p. 1, 2, 3, 5, 16, 17, 18, 19, 28, 34, 35 a 36. Z tohoto důvodu bude také Obecní
úřad v těchto dnech uzavřen.

Obyvatelé - statistika roku 2020
Přihlášení
12 osob
(z toho 5 mužů a 7 žen)
Odhlášení
12 osob
(z toho 5 mužů a 7 žen)
Narození
2 občánků (z toho 1 chlapec a 1 dívka)
Úmrtí
3 osoby
(z toho 2 muži a 1 žena)
Počet obyvatel v jednotlivých částech k 31. 12. 2020
Ždírec
Myť
Žďár
Smederov

155 osob
128 osob
77 osob
87 osob

(muži 79, ženy 76)
(muži 65, ženy 63)
(muži 40, ženy 37)
(muži 43, ženy 44)

K 31. 12. 2020 měla obec 447 obyvatel (z toho 227 mužů a 220 žen).

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

LEDEN 2021
Blahopřejeme!

V měsíci lednu se významného životního jubilea dožívají tito naši občané:
Jarmila UHROVÁ
Jana HRABAČKOVÁ
Jiří MICHÁLEK
Vladimír KULE
Josef BÁRTA
František LÁVIČKA
Věra VRÁTNÍKOVÁ
Marie GUŘANOVÁ
Vladimír SOKOLÍK
Miroslav ŠKARDA
Ladislav VRÁTNÍK
Karel BRADÁČ
Bohuslav SILOVSKÝ

94 let
80 let
75 let
72 let
72 let
72 let
72 let
71 let
69 let
69 let
66 let
63 let
63 let

Výše místních poplatků a termíny jejich splatnosti na rok 2021:
odpady – trvale bydlící
odpady – chata, byt, dům bez
trvale bydlících osob
pes
vodné
vodné pro podnikatele
paušál vodné

600,- Kč/osoba

do 28.2.2021

750,- Kč/objekt
50,- Kč/pes
26,- Kč/m3 s DPH
30,- Kč/m3 s DPH
540,- Kč/přípojka

do 30.4.2021
do 30.4.2021
do 30.4.2021
do 30.4.2021
do 30.4.2021

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.

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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