Naše listy
měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
svazek 28 / číslo 05 / květen 2021

Vážení spoluobčané,
letošní květen byl podprůměrný za posledních pár let co se teplot týče, ale za to
nadprůměrný v množství srážek. Nařízení vydaná Vládou ČR kvůli situaci s Covid-19 se
pomalu začínají rozvolňovat a život se nám pomalu vrací do starých kolejí. Doufejme, že
se situace bude nadále již jen zlepšovat, a že i přes rozvolňování nebudeme opomíjet
bezpečné chování a budeme k sobě i nadále ohleduplní.
Od 27. dubna i po celý květen pravidelně každé úterý od 15.00 hodin v budově
Obecního úřadu provádíme zdarma antigenní testování pro všechny občany. Každý týden
se přišlo nechat otestovat kolem 20 občanů. Testování bude probíhat minimálně do konce
měsíce června v novém termínu každý čtvrtek. Poté se rozhodneme, zda budeme
vzhledem k vzrůstajícímu počtu proočkovaných občanů, kteří se již nemusí testovat,
provádět testování dál. Chtěla bych tímto poděkovat zaměstnancům firmy Domovinka –
sociální služby, o.p.s., slečně Nikole Fialové a paní místostarostce Mgr. Petře Řežábkové
za každotýdenní bezproblémové zajištění tohoto testování.
Veřejné zasedání zastupitelů obce v měsíci květnu neproběhlo. Zato probíhají
přípravy na dokončení nové místní komunikace v obytném souboru v obci Ždírec. Tam by
měl být finální povrch vozovky dokončen koncem měsíce června. Zastupitelstvo projedná,
dle cenové nabídky, i případnou opravu povrchu vozovky od křižovatky s hlavní silnicí až
k nové komunikaci. Komunikace by pak byla celá s novým povrchem.
Připravujeme též vše potřebné k modernizaci sběrného místa u obecního úřadu.
Tímto se předem omlouváme za komplikace, které s modernizací mohou vznikat.
Momentálně bych všechny naše obyvatele chtěla požádat, aby až do odvolání nevozili
na sběrné místo kovový odpad. Další omezení platná po dobu modernizace budou
sdělována obvyklým způsobem - hlášením místního rozhlasu, pomocí plakátů a informací
na našich webových stránkách. Děkujeme za pochopení. Ještě bych ráda požádala
všechny naše občany, aby při ukládání jakéhokoli odpadu dbali pokynů na polepkách
jednotlivých sběrných nádob. Opětovně se nám stalo, i přes podrobný popis, co do
daného kontejneru ukládat, že se nám v kontejneru na větve objevuje tráva, a naopak
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek 18. června 2021
od 18.00 hodin ve Ždírecké hospodě.

v kontejneru na trávu jsou větve. Svozová firma nám pak špatně roztříděný odpad odmítá
přijmout na kompostárnu. Ve volném kontejneru na listí se nám objevil dokonce stavební
odpad, který ani na našem sběrném místě nevybíráme. Tímto se nám samozřejmě
zbytečně zvyšují náklady na recyklaci odpadu.

V pátek 21. května proběhla ve Ždírecké hospodě informační schůzka spojená s
diskuzí, která se týkala nové zástavby ve Ždírci. Byla zde společně se zástupci firmy Broker
Consulting panem Skalou a Radou představena jedna z možností financování a rozvržení
možné budoucí zástavby obecních pozemků. Zastupitelstvo Obce Ždírec oslovilo pana
Skalu z důvodu jeho znalosti místních poměrů a zkušeností s podobnými projekty.
Všechny návrhy pana Skaly i jeho kolegy byly Obci Ždírec poskytnuty bezplatně a bez
uzavřené smlouvy. Jsou to pouze návrhy řešení, ze kterých Obci Ždírec nevyplývají žádné
závazky ani povinnosti a jsou určeny k další diskusi. Zastupitelé si uvědomují, že dle
platných zákonů musí být u všech pozemků určených k zástavbě vybudovány veškeré sítě
– vodovod, kanalizace a komunikace. Dále se zastupitelé musí chovat jako řádní
hospodáři, a hájit tak zájmy většiny obyvatel, nikoli pouze zájmy jednotlivců. Vybudování
veškerých sítí by v případě financování obcí vyšlo na částku kolem 3,5 milionu Kč z
obecního rozpočtu, a to na úkor všech obyvatel obce Ždírec. V budoucnu by tak mohlo
dojít k problémům s financováním některých dalších plánovaných projektů. Jako jedno z
možných řešení této situace se jeví bezúplatné předání jednoho z 8 možných pozemků
stavební firmě, která by na předmětném pozemku postavila rodinný dvojdomek, kdy
každý domek by měl 3 byty, tzn. celkem 6 bytů. Firma by vybudovala předmětné sítě
z tržeb prodeje bytových jednotek, a tyto sítě by poté předala obci. Zbylých 7 pozemků
by obec prodala za účelem výstavby rodinných domků. Je to tedy jeden z návrhů, jedna z

možností, jak zajistit financování. Další možností je také forma dotací. Ta je v tomto
případě však tak nízká, že by stejně většinu nákladů obec musela hradit ze svého rozpočtu.
Chtěli bychom najít nejlepší způsob řešení nové výstavby co nejrychleji, aby se naši mladí
lidé, kteří z obce pochází, žijí u svých rodičů a chtějí zde se svými partnery zůstat, nemuseli
z důvodu absence stavebních pozemků stěhovat jinam. Bohužel, nikdo nemládneme. A
tak v neposlední řadě myslíme i na naše starší občany, kterým ubývají síly. Někteří by
možná rádi uvítali výměnu svého velkého a prázdného domu s rozlehlou zahradou za
menší byt s malou zahrádkou, aby i nadále mohli pohodlně žít v jejich rodné obci.

Návrh jedné z možných variant řešení rozmístění stavebních parcel.
Veřejné zasedání zastupitelů obce se uskuteční v pátek 18. června od 18.00 hodin
ve Ždírecké hospodě. Všichni jste srdečně zváni.
Bc. Lenka Vrátníková, starostka obce

Místní knihovna
Místní knihovna bude opět otevřena od 09.06.2021 každou
středu od 15.00 - 17.00 hodin. Vstup do knihovny je povolen pouze s
ochrannými pomůckami. Kniha, kterou vracíte do knihovny, musí být
vložena do krabice, která bude uložena na chodbě před knihovnou.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje občanům, že dne 09.06.2021 a 15.06.2021 proběhne
plánované přerušení dodávky elektřiny.
Plánovaná odstávka 09.06.2021 od 7.30 do 9.30 zahrnuje tyto lokality:
Žďár – č.ev. 204-258, 260-267, 269-276, 279, 401, 406,408, 410, 411, 413, 414, 416-421,
426, 430, 431 a parc.č. 146/12, 422/6, 457/2 k.ú. Žďár u Blovic
Plánovaná odstávka 15.06.2021 od 7.30 do 12.00 zahrnuje tyto lokality:
Myť - č.p. 1-7, 9, 10, 13-29, 31-47, 50, 53-58, 60, 61, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 73, č. ev.
111, 114, 115, 117,
Ždírec - č.p. 4, 15, 27, 30, 32, 33, 39, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 62,
67, č. ev. 104, 105, 107, 109, 110, parc. č. 57, 61/4, 61/13, 86/1, 86/5, 110/6, 130,
142/1, 146/5, 159/8, 171/4, 175/14, 421/2 k.ú. Ždírec, parc. č. 155 k.ú. Žďár
Žďár – č.p. – 1, 3-16, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 34-38, 41, č.ev. – 201, 425,
429, 436, parc. č. 1, 36, 75/3, 267/4, 442/14 k.ú. Žďár
Plánovaná odstávka 15.06.2021 od 13.00 do 15.00 zahrnuje tyto lokality:
Žďár – č.p. – 1, 3-16, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 34-38, 41, č.ev. – 201, 425,
429, 436, parc. č. 1, 36, 75/3, 267/4, 442/14 k.ú. Žďár

Z důvodu dočasného přerušení dodávek elektřiny ze strany ČEZ
Distribuce, a.s. dojde také k přerušení dodávek pitné vody.
Děkujeme za pochopení.
Obec Ždírec pomáhá seniorům
I nadále Obecní úřad nabízí pomoc seniorům, kteří se
chtějí nechat očkovat proti COVID-19 a nemají přístup nebo
si neumí poradit s registrací na webu. V případě zájmu nás
neváhejte kontaktovat 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. Naší nabídky již využilo několik
občanů. Tímto děkujeme členovi SDH Ždírec panu Ladislavu
Vrátníkovi za zajištění dopravy. Sami se můžete registrovat
na internetových stránkách https://registrace.mzcr.cz/.

Brigáda SDH Ždírec
Dne 25.5.2021 se konala brigáda SDH Ždírec na
sběrném místě vedle Obecního úřadu, kde byl roztříděn
nahromaděný kovový odpad, aby mohl být v ten samý
týden odvezen do výkupu druhotných surovin. Děkuji
všem členům, kteří se zúčastnili brigády.
Za SDH Ždírec - Radek Hahn

Poděkování
Chtěla bych tímto za nás za všechny poděkovat všem hasičům, kteří nám ve svém
volném čase a zcela zdarma pomáhají s tříděním odpadu, s opravami a údržbou hasičské
techniky i dovozem vody na hřbitov ve Žďáře.
Bc. Lenka Vrátníková

Antik a sběratelská burza Tchořovice
Burza se uskuteční 26.6., 28.8., 25.9., 30.10. a 27.11.2021 vždy od 7.00 hodin na
letišti Tchořovice u Blatné. Info na tel.: 602 132 238 a na www.BURZATCHOROVICE.CZ.

Z – box v naší obci
Obec Ždírec ve spolupráci s firmou Zásilkovna s.r.o.
zajistila umístění Z-BOXu do naší obce. V nejbližších dnech
naleznete Z-BOX u Ždírecké hospody, který bude přístupný 24
hodin denně 7 dní v týdnu. Z-BOX je samoobslužné výdejní
místo Zásilkovny s.r.o.
Co k vyzvednutí zásilky potřebujete:
• mobilní aplikaci Zásilkovna
• zapnutý Bluetooth a polohové služby (GPS)
• uhrazenou dobírku předem
Jakmile budete u Z-BOXu, zapněte mobilní aplikaci Zásilkovna, která se automaticky
spáruje se Z-BOXem pomocí Bluetooth a sama Vás navede. Pak už jen stačí jedno kliknutí
a Z-BOX otevře příslušnou schránku s Vaší zásilkou.
Více informací naleznete na webových stránkách https://zbox.zasilkovna.cz/.

Obecní úřad Ždírec
připravil pro všechny místní děti

Kdy? Od 05.06. do 13.06.2021.
Kde? Začátek stezky začíná stanovištěm č. 1 u sezení
vedle Ždírecké hospody, kde si také vyzvednete formulář
pro vyplnění tajenky a přečtete si pokyny.
Trasa stezky:
START – sezení u Ždírecké hospody → Myť →
Žďár → Smederov → CÍL - OÚ Ždírec
Stezka se skládá z 11 stanovišť se zvířátky, o kterých se
dozvíte různé zajímavosti. Najdete u nich i otázky. Pokud
budete odpovídat správně, vznikne Vám na konci stezky
tajenka. Po vyplnění všech odpovědí, vhodíte výsledky do
poštovní schránky na OÚ.
Po vyhodnocení se můžete těšit na malé překvapení!

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

KVĚTEN 2021
Blahopřejeme!

V měsíci květnu se významného životního jubilea dožívají tito naši občané:
Blažena KRŇOULOVÁ
Marie MRÁZOVÁ
Danuše BOUČKOVÁ
Marie KOLEVOVÁ
Stanislava LANGOVÁ
Václav LEVÝ
Anna PILOUSOVÁ
Věra MICHÁLKOVÁ
Anna VÍTKOVÁ
Jaroslav NYGRÝN
Jana KLAUSOVÁ
Jarmila BOUČKOVÁ
Dalibor KUBA
Ladislava KRŇOULOVÁ
Jaroslava ZOCHOVÁ
Ladislav LINDA

94 let
86 let
83 let
75 let
75 let
75 let
74 let
72 let
72 let
69 let
69 let
69 let
66 let
65 let
65 let
60 let

Pozor změna!

Testování bude probíhat v budově Obecního úřadu, Ždírec 34
Každý čtvrtek od 15.00 hodin až do odvolání.
Při příchodu vyplňte žádanku, kterou naleznete u vchodu.
Průkaz pojištěnce s sebou.
Po otestování obdržíte potřebné potvrzení, které bude platné až do neděle.
Testování antigenními testy je plně hrazeno zdravotními pojišťovnami.
Smluvní zařízení: DOMOVINKA – sociální služby, o.p.s

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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