Naše listy
měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
svazek 28 / číslo 04 / duben 2021

Vážení spoluobčané,
měsíc duben patřil v porovnání s předchozími lety mezi jeden z
nejchladnějších. Pomalu se uvažuje o postupném rozvolňování
přísných opatření spojených s Covid-19. Děti se začínají postupně
navracet do škol a školek a pevně doufáme, že se situace bude jen a
jen zlepšovat.
Začátek dubna ovládly Velikonoce. Vzhledem k tomu, že naše
děti opět nemohly chodit křístat, vyhlásil Obecní úřad velikonoční
soutěž pro děti o nejlepší výzdobu. Celkem se soutěže zúčastnilo 14
dětí a výzdoby byly jedna hezčí než druhá. Všichni účastníci obdrželi drobný dárek. Všem
soutěžícím moc děkujeme za zaslané fotografie, které jsou umístěny na našich webových
stránkách.
V pátek 16. dubna se opět za přísných hygienických opatření uskutečnilo veřejné
zasedání zastupitelů obce. Tentokrát se konalo v půdním prostoru nad Ždíreckou
hospodou. Na programu zasedání bylo mimo jiné schvalování výběru zhotovitele na akce
„Modernizace sběrného místa Ždírec – stavební úpravy a dodávky“, kde byla na stavební
úpravy vybrána firma ROBSTAV k.s. za částku 636.817,81 Kč bez DPH a na dodávky
kontejnerů a přístřešku firma ELKOPLAST CZ s.r.o. za částku 247.500,- Kč bez DPH. Dále
jsme vybrali zhotovitele akce „Hydrogeologický průzkumný vrt HV2 pro obec Ždírec“ a to
firmu Stavební geologie – Geosan s.r.o. za částku 392.930,- Kč bez DPH. Dále zastupitelé
obce schválili výměnu lina v lokále Ždírecké hospody, které bylo již značně poškozeno.
Důležitým bodem jednání bylo i schválení Obecně závazné vyhlášky obce Ždírec č. 2/2021
o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku v Obci Ždírec. Text vyhlášky si můžete přečíst uvnitř Našich
listů nebo na webových stránkách obce.
V sobotu 24. dubna se po 19 letech uskutečnila v budově Obecního úřadu svatba.
Poslední svatba, kdy oddávajícím byl starosta Ždírce pan Vlastimil Vrátník, proběhla v roce
2007 na Smederově. Přímo v budově Obecního úřadu proběhla dokonce v roce 2002. Moc
děkujeme novomanželům Petříkovým za projevenou důvěru. Ještě jednou jim přejeme
hodně štěstí, lásky a zdraví na jejich společné cestě životem.
Podařilo se nám zajistit antigenní testování pro všechny občany, které bude zdarma
probíhat každé úterý od 15.00 hodin v budově Obecního úřadu. Více informací se dozvíte

uvnitř Našich listů a na webových stránkách. Vzhledem k tomu, že se opatření postupně
rozvolňují, rádi bychom uspořádali schůzku spojenou s diskuzí se všemi občany, která se
bude týkat nové zástavby ve Ždírci. Tato schůzka se uskuteční v pátek 21. května od 18.00
hodin ve Ždírecké hospodě. Všichni jste se svými názory vítáni.
Bc. Lenka Vrátníková, starostka obce

USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 16. dubna 2021, které se konalo
v půdním prostoru nad Ždíreckou hospodou
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 VV a pan MŘ.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci do dotačního programu „Podpora jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2021“ dotačního titulu „Příspěvek na vybavení a opravy
neinvestiční povahy“ pro JSDHO Ždírec.
4. Na základě doporučení hodnotící komise zastupitelstvo obce Ždírec schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s
nejvýhodnějším uchazečem zakázky malého rozsahu „Modernizace sběrného místa Ždírec – stavební úprava“,
a to se společností ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ: 27430774 za částku
636.817,81 Kč bez DPH a pověřuje starostku Bc. Lenku Vrátníkovou jejím podpisem.
5. Na základě doporučení hodnotící komise zastupitelstvo obce Ždírec schvaluje uzavření Kupní smlouvy s
nejvýhodnějším uchazečem zakázky malého rozsahu „Modernizace sběrného místa Ždírec - dodávky“, a to se
společností ELKOPLAST CZ s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČ: 25347942 za částku 247.500,- Kč bez
DPH a pověřuje starostku Bc. Lenku Vrátníkovou jejím podpisem.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s nejvýhodnějším uchazečem zakázky malého rozsahu
„Hydrogeologický průzkumný vrt HV2 pro obec Ždírec“, a to se společností Stavební technologie – Geosan,
s.r.o., Karlovotýnská 49, 252 16 Nužice, IČ: 44684631 za částku 392.930,- Kč bez DPH a pověřuje starostku
Bc. Lenku Vrátníkovou jejím podpisem.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Ždírec č. 2/2021 o pohybu psů a jiného
zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v Obci Ždírec.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Ždírec č. 3/2021 o místním poplatku z pobytu.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje nákup nového lina do lokálu Ždírecké hospody a opravu podlahy do celkové
výše 60.000,- Kč s DPH.
10. 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) RH, bytem Sm, celková výše dotace 33.060,- Kč

Hlasování se zdržel: VV

11. Zastupitelstvo obce schvaluje II. úpravu rozpočtu Obce Ždírec na r. 2021. Návrh změny rozpočtu je přílohou
zápisu.

MS Ždírec z.s.
MS Ždírec opět přijímá objednávky na prodej zvěřiny. Dodání zvěřiny je vázané do
doby lovu jednotlivých druhů zvěře: zvěř srnčí 80,-Kč/1 kg, zvěř jelení, dančí 60,-Kč/1 kg,
prase divoké 30,-Kč/1 kg. Objednávky přijímá a případné dotazy zodpoví na tel.
608661966 p. Vrátník nebo na emailu ms.zdirec@email.cz.
Za MS Ždírec z.s. - Ing. Ladislav Vrátník, místopředseda

OBEC ŽDÍREC
Zastupitelstvo obce Ždírec
Obecně závazná vyhláška obce Ždírec č. 2/2021, o pohybu psů a jiného zvířectva
na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
v Obci Ždírec.
Zastupitelstvo obce Ždírec se na svém zasedání dne 16.4.2021 usnesením č. 7 usneslo vydat na základě
§ 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v
souladu s § 10 písm. a), c), d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhlášku“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku obce Ždírec stanoví, které činnosti, jež by mohly
narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a
majetku jsou na některých veřejných prostranstvích zakázány. Obec touto vyhláškou stanoví také
povinnosti k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního
prostředí a zeleně v zástavbě.
Čl. 2
Veřejná prostranství a jejich vymezení
Konkrétní vymezení veřejných prostranství, ke kterým se vztahují povinnosti a zákazy uvedené v Čl. 3 a
4 této vyhlášky, je náves, místní komunikace, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez
omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, to vše v
zastavěném území obce Ždírec.1
Čl. 3
Činnosti narušující veřejný pořádek
Činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou
bezpečnosti, zdraví a majetku jsou:
a) ponechat psy a jiná a hospodářská zvířata (např. ovce, kozy, slepice, koně…), /dále jen „zvířata“)
volně pobíhat bez dozoru na veřejném prostranství,
b) vstupovat se psy a zvířaty, případně je volně vpouštět, na veřejné hřiště, dětská hřiště a pískoviště.
Čl. 4
Pohyb psů a zvířat na veřejném prostranství
1) Psi se mohou na veřejném prostranství pohybovat pouze v doprovodu svého majitele či osoby, která
je má v držení, vždy na vodítku. Chování psů musí být uvedenou osobou usměrňováno, aby

Zastavěné území je definováno Územním plánem Obce Ždírec viz Územní plán Ždírec - Oficiální stránky obce Ždírec (obeczdirec.cz)
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nenarušovalo veřejný pořádek. Tato osoba odpovídá za odstranění případného znečištění tímto
psem, a to bez zbytečného odkladu.
2) Zvířata se mohou pohybovat na veřejném prostranství pouze pod dozorem odpovědné osoby
(vlastník nebo držitel zvířat). V případě úniku těchto zvířat na veřejném prostranství je osoba, která
má zvíře v držení odpovědná za odstranění případného znečištění těmito zvířaty, a to bez
zbytečného odkladu.
3) Odpovědnost za škodu na majetku, zdraví a životě, která je předmětem úpravy občanskoprávní příp.
trestněprávní, není touto vyhláškou dotčena.
Čl. 5
Výjimky pro pohyb psů stanovené vyhláškou
Povinnosti pro pohyb psů stanovené touto vyhláškou se nevztahují na:
a) použití služebního psa podle zvláštních právních předpisů
b) použití psa osobou nevidomou, bezmocnou a osobou s těžkým zdravotním postižením, která je
držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu.
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnost patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Testování bude probíhat v budově Obecního úřadu, Ždírec 34

každé úterý od 15.00 hodin
až do odvolání.
Při příchodu vyplňte žádanku, kterou naleznete u vchodu.
Průkaz pojištěnce s sebou.
Po otestování obdržíte potřebné potvrzení.
Testování antigenními testy je plně hrazeno zdravotními pojišťovnami.
Smluvní zařízení: DOMOVINKA – sociální služby, o.p.s

Sčítání 2021
Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021
Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním.
Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5.
Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci
Sčítání21, která je dostupná v Google Play i App Store. Online formulář můžete jednoduše
a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o
rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.
Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat
listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci
České pošty, příp. Českého statistického úřadu. Vzhledem k současné epidemické situaci
upravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak, že při
nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a
obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude
probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při
dodržování přísných hygienických pravidel (respirátor, dezinfekce, fyzický kontakt
primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Z epidemických důvodů však nebudou
pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit na infolinku 253
253 683, napsat dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz nebo online chat virtuální poradny na
webu scitani.cz a v elektronickém formuláři. Druhé kolo pokusů o jejich doručení zahájí
v pátek 30. dubna. Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce
prostřednictvím schránek České pošty.

Poděkování
Velice rádi bychom poděkovali paní starostce Lence Vrátníkové, místostarostce
Petře Řežábkové, slečně Nikole Fialové a zaměstnancům OÚ Ždírec za přípravy na náš
krásný svatební obřad.

Dominik a Jana Petříkovi

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

DUBEN 2021
Blahopřejeme!

V měsíci dubnu se významného životního jubilea dožívají tito naši občané:
Květoslava FIALOVÁ
Drahomíra ŠPAČKOVÁ
Ivana TUPÁ
Václav MICHÁLEK
Marie MICHÁLKOVÁ
Stanislav KLAUS
Irena SYNÁČOVÁ
Milan MAŠEK
Vlastimil VRÁTNÍK
Miroslav ŘEŘICHA
Eva VIDRŠPERKOVÁ
Naděžda VRÁTNÍKOVÁ

91 let
79 let
75 let
74 let
70 let
69 let
67 let
63 let
63 let
63 let
62 let
61 let

Dne 03.04.2021 se narodil
rodičům Zdeňce Vrátníkové a Jiřímu
Mošnovi ze Ždírce 77
syn Adam.
Vítáme Adámka do života a přejeme
jen to nejlepší!

Obec Ždírec pomáhá seniorům
Obecní úřad si dovoluje nabídnout pomoc seniorům, kteří se
chtějí nechat očkovat proti COVID-19 a nemají přístup nebo neumí si
poradit s registraci na webu. V případě zájmu kontaktujte Obecní
úřad na telefonních číslech 728 545 722, 724 134 458. Dopravu do
očkovacích center může poskytnout obecní úřad ve spolupráci s jednotkou Sboru
dobrovolných hasičů Ždírec.
Sami se můžete registrovat na internetových stránkách https://registrace.mzcr.cz/.
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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