Naše listy
měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
svazek 28 / číslo 06 / červen 2021

Vážení spoluobčané,
počasí se začátkem června konečně umoudřilo a začalo se připomínat i léto. Vysoké
teploty ale přinesly i bouřky s vydatnými srážkami. Bouřky vyvrcholily v noci z 29. na 30.
června, kdy museli být v noci několikrát povoláni členové JSDHO Ždírec, kteří likvidovali
popadané stromy. Několik stromů spadlo na silnice a další pak v chatové osadě Rafanda,
kde poškodily zaparkovaná vozidla, přístřešek u chaty a ploty. Naštěstí nedošlo
k žádnému zranění. Chtěla bych moc poděkovat všem zasahujícím hasičům za jejich práci.
Začátkem měsíce června jsme připravili naučnou stezku pro děti, která alespoň
částečně nahradila dětský den. Stezky se zúčastnilo celkem 18 dětí se svými rodiči. Všem
dětem, které se stezky zúčastnily jsme doručili malé balíčky se sladkostmi. Uvažujeme,
pokud to situace dovolí, že bychom uspořádali nějakou akci pro děti koncem prázdnin.
V pátek 18. června se ve Ždírecké hospodě uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelů
obce. Projednávalo se zde několik investičních akcí obce a schvaloval nový Řád veřejného
pohřebiště obce Ždírec. Více informací se dozvíte ve výpisu usnesení. Z investičních akcí
byla dokončena místní komunikace v obytném souboru v obci Ždírec. Tam byl dokončen
finální povrch vozovky a souběžně s tím proběhla i oprava povrchu vozovky od křižovatky
s hlavní silnicí až k nové komunikaci. Připravujeme též vše potřebné k modernizaci
sběrného místa u obecního úřadu. Tam by se mělo začít s pracemi 12. července.
V souvislosti s touto akcí bych chtěla upozornit naše občany, že po dobu rekonstrukce
bude sběrné místo uzavřené. Kontejnery na tříděný odpad budou umístěné u autobusové
zastávky u pily ve Ždírci a kolem obecního úřadu. Chtěla bych požádat všechny o
udržování čistoty v okolí kontejnerů a vzhledem k tomu, že budou umístěny u hlavní
silnice tak i dodržování bezpečnosti při manipulaci a ukládání odpadu. Omlouváme se za
komplikace, které s modernizací mohou vznikat. Zadali jsme také vypracování výkazu
výměr a propočet ceny na opravu cesty ke kostelu ve Žďáře, kdy na podklady zatím
čekáme.
Od pondělí 21. června do konce měsíce září probíhá celková rekonstrukce silnice 3.
třídy ze Ždírce od viaduktu k přejezdu v Srbech. Oprava bude probíhat přes obec za
částečné uzavírky, mimo obec je pak úplná uzavírka plánována v době od 2. do 20. srpna.
Investorem této akce je SUS Plzeňského kraje a Plzeňský kraj.

V neděli 20. června byl do prostoru bývalé telefonní budky instalován Z-Box firmy
Zásilkovna.cz, který bude fungovat přibližně od začátku prázdnin. Do tohoto Z-boxu bude
možné objednat zaslání zásilek s vyzvednutím 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
V úterý 29. června jsme v budově obecního úřadu
přivítali děti narozené v roce 2020, a to Josefínku
Horvátovou a Matyáška Synáče oba ze Smederova. Po
proslovu starostky obce jsme nově narozeným občánkům
předali drobné dárky a maminkám kytičky. Doufám, že se
všem novým občánkům bude v naší obci dobře žít.
Podařilo se nám získat dotace od Plzeňského kraje
na provoz prodejny v obci Ždírec 2021 ve výši 30.00,- Kč a
dotaci na věcné vybavení JSDHO ve výši 34.000,- Kč, za které bude pořízen mimo jiné
vysoušeč zdiva a repasována PS 12.
Další dotací, kterou jsme získali v rámci Mikroregionu Úslava, je dotace na
Kompostéry do domácností Mikroregionu Úslava, které by měly být dodány v týdnu od
12. července. Po jejich dodání obci budeme ihned informovat všechny žadatele o dalším
postupu při jejich odběru do domácností. Před vyzvednutím kompostéru bude třeba
s obcí podepsat smlouvu o výpůjčce kompostéru na dobu 5-ti let. Po uplynutí této doby
budou kompostéry již majetkem občanů. V současné době máme ještě pár kompostérů
k dispozici. Pokud o ně máte zájem, kontaktujte co nejdříve obecní úřad.
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat dle potřeby a o jeho termínu
budete informováni místním rozhlasem.
Bc. Lenka Vrátníková, starostka obce

Uzavření sběrného místa
Upozorňujeme všechny občany, že od soboty 3. července bude sběrné místo po
dobu modernizace uzavřeno. Kontejnery na tříděný odpad budou umístěné u autobusové
zastávky u pily ve Ždírci a kolem obecního úřadu. Udržujte všichni čistotu v okolí
kontejnerů a vzhledem k tomu, že budou umístěny u hlavní silnice tak i dodržování
bezpečnosti při manipulaci a ukládání odpadu. Omlouváme se za komplikace, které
s modernizací mohou vznikat.

Upozornění
Vzhledem k velké spotřebě vody z obecního vodovodu, upozorňujeme všechny
odběratele obecní vody, že je stále platný zákaz používání pitné vody na zalévání,
napouštění bazénů a mytí aut, a to pod pokutou až 50.000,- Kč.

USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 18. června 2021, 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 J M a pan P S.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
obce na částku 483.906,68 Kč pro Mikroregion Úslava na zajištění pokrytí části výdajů v projektu Kompostéry
do domácností Mikroregionu Úslava.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na částku 85.395,30
Kč pro Mikroregion Ús. na zajištění pokrytí části výdajů v projektu Kompostéry do domácností Mikroreg. Ús.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Ždírec a Mikroregionem Úslava na projekt
Kompostéry do domácností Mikroregionu Úslava.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje změní Smlouvy o výpůjčce mezi Obcí Ždírec a obyvateli obce na projekt
Kompostéry do domácností Mikroregionu Úslava.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IE-12-0008483/SoBS VB/1 mezi Obcí Ždírec a ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035,
se sídlem Děčín, 405 02 Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou OMEXOM GA Energo, s.r.o., se
sídlem Plzeň-Bolevec, Na Střílně 1929/8 na pozemky parc. č. 416/2, 108/1, 418/3, 108/8 a 108/21 v k.ú. Ždírec
u Blovic, obec Ždírec.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu č. 1/TDI – 2021 na zajištění inženýrské činnosti a technického
dozoru pro realizaci stavby „Modernizace sběrného místa Ždírec“ za nabídkovou cenu 15.000,- Kč bez DPH
s panem Ing. T H, P, 326 00 Plzeň a pověřuje starostku Bc. Lenku Vrátníkovou jejím uzavřením.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu č. 2/TDI – 2021 na zajištění inženýrské činnosti a technického
dozoru pro realizaci stavby „Dokončení nové místní komunikace v obytném souboru v obci Ždírec“ za
nabídkovou cenu 15.000,- Kč bez DPH s panem Ing. T H, P, 326 00 Plzeň a pověřuje starostku Bc. Lenku
Vrátníkovou jejím uzavřením.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku na opravu místní komunikace u Konzumu za nabídkovou
cenu 169.105,66 Kč bez DPH s firmou EUROVIA Silba, a.s., Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň.
11. Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku na opravu místní komunikace v nové zástavbě v obytném
souboru ve Ždírci za nabídkovou cenu 121.767,- Kč bez DPH s firmou EUROVIA Silba, a.s., Lobezská 1191/74,
326 00 Plzeň.
12. Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku na nátěry klempířských prvků a dřevěných konstrukcí ve
Ždírecké hospodě za nabídkovou cenu 56.714,- Kč bez DPH s V Ř, Ž, 336 01 Blovice.
13. Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku na odstranění nečistot a usazenin, a impregnaci střechy
Ždírecké hospody za nabídkovou cenu 85.919,30 Kč bez DPH s V Ř, Ž, 336 01 Blovice.
14. Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení materiálu na podbití střechy v areálu TJ Úslavanu do výše 30.000,Kč pro TJ Úslavan Ždírec, Ždírec 34, 336 01 Blovice.
15. Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na nákup pozemků od Státního statku Jeneč, státní podnik
v likvidaci, na pozemky parc. č. 114/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 18 m2, pozemku parc. č. 115/13,
ostatní plocha, neplodná půda o výměře 228 m2, pozemku parc. č. 130/19, orná půda o výměře 281 m2, parc. č.
152/9, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 542 m2, parc. č. 152/46, ostatní plocha, neplodná půda o
výměře 430 m2, parc. č. 152/52, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 377 m2, parc. č. 152/60, ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 103 m2, parc. č. 152/62, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 130 m2, parc.
č. 289/12, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 78 m2, a stavba bez čp/če na st. parc.. 64, zemědělská
staba vše v k.ú. Smederov, obec Ždírec, zapsané na listu vlastnictví č. 17 a č. 1001 u Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň-jih za celkovou cenu 51.400 Kč stanovenou dle znaleckého posudku
č.3113 – 15/2021 ze dne 5.6.2021.
16. Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PJA-VZ17/2021 uzavřenou s Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha, IČO: 72496991 a
přijímá příspěvek na pracovníka ve výši 56.250,- Kč.
17. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr rozparcelování obecních pozemků v lokalitě nad Planinami pro budoucí
výstavbu rodinných domů a schvaluje záměr vypracování zastavovací studie na tuto lokalitu.
18. Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet Obce Ždírec za rok 2020 - bez výhrad.

19. Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku Obce Ždírec za rok 2020 - bez výhrad.
20. 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) R S, bytem S, celková výše dotace 35.800,- Kč
21. Zastupitelstvo obce schvaluje III. úpravu rozpočtu Obce Ždírec na r. 2021. Návrh změny rozpočtu je přílohou
zápisu.
22. Zastupitelstvo obce schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Ždírec.

Domácí kompostéry
V roce 2018 byla možnost si zažádat o domácí kompostér
od Mikroregionu Úslava. Vzhledem k tomu, že zbývá několik
volných kusů, rádi bychom vám je nabídli. Je možnost zažádat až
o 2 kusy. Hlavní podmínkou je, aby byl kompostér umístěn na
území členské obce Mikroregionu Úslava. K užívání do
domácností budou na základě smlouvy o výpůjčce zapůjčeny
zdarma po dobu 5 let. Po uplynutí této doby přejdou
kompostéry do vlastnictví obyvatel. Ozvěte se do středy
7.7.2021 obecnímu úřadu, zda máte zájem. Volejte na
podatelnu OÚ v pracovní dny na tel. č. 728 545 722 či na e-mail podatelna@obeczdirec.cz. Předpokládaný termín dodání je na začátku července. O přesném termínu
budete včas informováni. Při výdeji bude podepsána také smlouva a obdržíte návod na
sestavení. Objem kompostéru je 1100 l. Na přepravu bude potřeba si zajistit auto či vozík.
Při nakládce budou přítomni zaměstnanci OÚ. Předem děkujeme za spolupráci.

Zprávy Českého rybářského svazu Ždírec
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz, http://www.mocrszdirec.estranky.cz/

Vážení příznivci rybářského sportu,
protože v těchto dnech dochází k rozvolňování epidemiologických opatření, můžeme i my
plánovat tradiční rybářské akce. V sobotu 17.července 2021 pořádáme v našem areálu u
Rybárny "rybářské posezení s chytáním ryb". Akce je určena pro členy naší MO Ždírec,
kteří jsou starší 15 let a kteří vlastní povolenku k rybolovu. Prezentace závodníků
proběhne v naší Rybárně od 6.00 hodin. Start závodů bude v 7.00 hodin. Chytat se bude
na jeden prut bez střídání místa v souladu s rybářským řádem. Úlovky budou vráceny zpět
do revíru. Startovné činí 50,- Kč. Občerstvení zajištěno. Po ukončení této akce proběhne
od 12,00 hodin v pergole za Rybárnou Výroční členská schůze. V sobotu 28. 8. 2021 se
budou konat u naší Rybárny pod Smederovem také rybářské závody pro místní děti.
Těšíme se na Vaši účast.
Za MO ČRS Ždírec: Miroslav Krňoul, jednatel

Akce SDH Ždírec
V neděli 22.8. zve SDH Ždírec všechny občany, zejména ženy, na
praktickou ukázku bezpečného chování a sebeobrany s použitím
účinného bojového systému MUSADO. Ukázku předvede zkušený
lektor a člen 4. Policejního klubu MU-SA-DO Plzeň. V sobotu 4.9. SDH
Ždírec ve spolupráci s Obecním úřadem Ždírec pořádá pro všechny
místní děti Pohádkovou cestu s překvapením. Těšit se můžete na
pohádkové bytosti a soutěže. Podrobnosti o jednotlivých akcích budou zveřejněny na
vývěskách, webových stránkách a v rozhlase. Všichni jste srdečně zváni.
Za SDH Ždírec Mgr. Petra Řežábková

Z – box v naší obci
Výdej a příjem zásilek bude spuštěn 5.7.2021. Z – box se nachází před Ždíreckou
hospodou a bude přístupný 24 hodin denně 7 dní v týdnu. K vyzvednutí 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/.

Poutní slavnost ve Smederově
Mše svatá bude slavena v místní kapli
zasvěcené Panně Marii Klatovské
v neděli 11. července 2021 ve 12.00 hodin

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ČERVEN 2021
Blahopřejeme!

V měsíci červnu se významného životního jubilea dožívají tito naši občané:
Jaroslava DOLÁKOVÁ
Věra DOLEJŠOVÁ
Karel KOVÁŘ
Eliška ŠTRUNCOVÁ
Eva SEDLÁČKOVÁ
Hana JANSKÁ
Jana Řežábková
Helena MAŠKOVÁ

81 let
75 let
71 let
70 let
69 let
65 let
62 let
61 let

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Klub hasičů na Smederově
U Rybárny

11.7. – Smederovská pouť
21.8. – Benátská noc
17.7. – Rybářské závody pro členy MO ČRS Ždírec
28.8. – Rybářské závody pro místní děti

22.8. – MUSADO – sebeobrana pro ženy – místo bude upřesněno dle počasí
4.9. – Pohádková cesta s překvapením

Dne 15.06.2021 se narodil
rodičům Veronice a Lukášovi
Baborovým ze Ždírce 57
syn Vojtěch.
Vítáme Vojtíška do života a přejeme
jen to nejlepší!

Dne 15.06.2021 se narodil
rodičům Štěpánce a Petrovi
Sunkovým ze Ždírce 71
syn Tomáš.
Vítáme Tomáška do života a přejeme
jen to nejlepší!

Dne 20.6.2021 se narodil rodičům
Kristýně Štikové a Rostislavu
Válkovi z Myti 73
syn Matouš.
Vítáme Matyho do života a přejeme
jen to nejlepší!
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