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Vážení spoluobčané,
v listopadu nám o sobě pomalu začíná dávat vědět paní Zima, koncem měsíce jsme
se dočkali i sněhových přeháněk. Kvůli zhoršující se situaci s Covidem jsme byli nuceni
zrušit plánované setkání seniorů i ženami připravované kreativní odpoledne pro děti.
Vláda České republiky opět znovu vyhlásila nouzový stav. Proto jsme se rozhodli zrušit do
konce tohoto roku všechny plánované kulturní akce. Pevně všichni doufáme, že se situace
začne co nejdříve uklidňovat a my budeme moci prožít Vánoce trochu klidněji. V
souvislosti s prudkým nárůstem nemocných bych chtěla velmi poděkovat všem
zdravotníkům za jejich, ne vždy jednoduchou, práci, kterou odvádějí mnohdy na hranici
svých sil. Chovejme se, prosím, všichni zodpovědně, ať jejich služby nemusíme využít.
Jediná akce, která se v listopadu uskutečnila, byl výlov rybníku Huťský, o kterém se více
dozvíte uvnitř Našich listů.
Veřejné zasedání zastupitelů obce se v listopadu nekonalo. Nicméně probíhaly
dokončovací práce na sběrném místě. Firma Robstav opravila špatně udělané oplocení
sběrného místa a koncem měsíce tedy mohlo dojít k předání celého díla. Nyní jsme již
vrátili kontejnery na tříděné odpady zpět a sběrné místo se tak bude moci plně využívat.
Chtěla bych tímto moc poděkovat paní místostarostce Mgr. Petře Řežábkové, která
jednání s firmou Robstav dotáhla do zdárného konce. Pevně doufám, že bude sběrné
místo nám všem dobře sloužit. Chtěla bych vás všechny požádat, abyste věnovali
pozornost důslednému třídění odpadů. Jako podporu třídění odpadů se zastupitelé
rozhodli zakoupit tašky na tříděné odpady do každé domácnosti, kde je někdo trvale
hlášen. Tyto tašky budou vydávány při placení odpadů v příštím roce. S tímto vším souvisí
také vydání nových vyhlášek o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství a o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Vzhledem k
prudkému navýšení množství netříděného odpadu, ke kterému došlo v průběhu letošního
roku a k nárůstu cen za svoz netříděného odpadu, jsme byli nuceni k navýšení ceny za
svoz pro naše poplatníky na cenu 700,- Kč za poplatníka. Více o třídění odpadů se dozvíte
uvnitř Našich listů.
V listopadu také provedla firma Václav Řežábek, pokrývačství a klempířství
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek 10. prosince 2021
od 18.00 hodin ve Ždírecké hospodě.

odstranění nečistot a usazenin, a impregnaci střechy Ždírecké hospody tak, aby se
prodloužila životnost střechy. Střecha tímto také výrazně prokoukla a vypadá jako nová.
Poslední veřejné zasedání zastupitelů obce se uskuteční v pátek 10. prosince od
18.00 hodin ve Ždírecké hospodě. Všichni jste srdečně zváni.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem zastupitelům, zaměstnancům obecního
úřadu a aktivním spolkům za jejich spolupráci a popřát vám všem klidné prožití vánočních
svátků s vašimi nejbližšími a hlavně hodně zdraví a štěstí do nového roku.
Bc. Lenka Vrátníková, starostka obce
Vážení a milí spoluobčané, před námi jsou Vánoce, pro mnohé z nás nejkrásnější
čas v roce. Chtěla bych nám všem popřát, abychom je prožili v klidu a pohodě v kruhu
těch nejbližších, abychom alespoň na chvíli zapomněli na náročnost dnešní doby, běžné
každodenní starosti a shon a načerpali sílu pro nadcházející rok. Ať nás zdraví, láska a víra
v lepší zítřky neopouští. Závěrem mi dovolte poděkovat paní starostce Lence Vrátníkové
a slečně Nikole Fialové za velmi úzkou a nadstandardní spolupráci, které si moc vážím.
Mgr. Petra Řežábková, místostarostka obce

INFORMACE PRO OBČANY:
Ve dnech od 23. 12. do 31. 12. 2021 bude uzavřen Obecní úřad ve Ždírci z důvodu
čerpání řádné dovolené pracovníky úřadu.
Výdej známek a poplatky za odpady je možné hradit od 01. 02. 2022 hotově v kanceláři
OÚ. Převodem na účet je možno hradit poplatky již od 01. 01. 2022. Platbu převodem
na účet upřednostňujeme. Pro rok 2022 se poplatek za odpady zvýšil na 700,-Kč.

Výroční valná hromada SDH Ždírec
SDH Ždírec upozorňuje všechny své členy, že Výroční valná hromada se přesouvá z
prosincového termínu na 22.1.2022.
Za SDH Ždírec - Dana Podzimková

Objednávka Mikuláše a Čertů
Dne 05.12.2021 se budou po obci pohybovat Mikuláš a
čerti. Návštěvu Mikuláše s jeho družinou si můžete objednat na
tel.: 776 542 588.

Stanovení obecního systému odpadového hospodářství aneb jak třídit odpady
Zastupitelstvo obce Ždírec stanovilo obecní systém odpad. hospodářství na území obce Ždírec.
Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na
místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál
odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a vyhláškou Obce Ždírec.
Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat
následující složky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Biologické odpady,
Papír,
Plasty včetně PET lahví, nápojových kartonů, plechovek od potravin a pití,
Sklo,
Kovy,
Nebezpečné odpady,
Objemný odpad,
Jedlé oleje a tuky,
Textil
Směsný komunální odpad

Papír, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky, textil se soustřeďují do zvláštních
sběrných nádob. Plasty včetně PET lahví, nápojových kartonů a plechovek od potravin a pití
se soustřeďují do pytlů, sběrných klecí nebo kontejneru.
Biologické odpady, rozdělené samostatně na trávu a drobný bioodpad a na větve lze také
odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn za budovou obecního úřadu ve Ždírci.
Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými
nádobami rozumějí:
• Popelnice – 110 l a 120 l
• velkoobjemové kontejnery, které jsou umístěny v chatové osadě Rafanda a Ostrov u Srb
a na sběrném místě u obecního úřadu Ždírec.
• odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
Obec v rámci služby pro výrobce dále nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:
elektrozařízení, baterie a akumulátory a pneumatiky. Tyto výrobky s ukončenou životností lze
předávat na sběrném místě u obecního úřadu Ždírec.
Stavební a demoliční odpad pocházející z drobných stavebních činností, pro které neplatí
ohlašovací povinnost dle stavebního zákona, mohou fyzické osoby nepodnikající za
zvýhodněnou cenu ukládat do recyklačního centra firmy AZS RECYKLACE ODPADU s.r.o. –
Blovice.
Celé znění vyhlášky najdete na internetových stránkách obce.
Děkujeme, že třídíte!

Zprávy Českého svazu žen
Vážení spoluobčané, vážení přátelé,
přesně před rokem jsme všichni doufali, že tento rok už nebude tak dramatický, ale
bohužel naše přání se naplnila sotva z poloviny. Ještě v říjnu jsme stihly uspořádat pár
akcí pro děti, na další listopadové i prosincové jsme se intenzivně připravovaly, ale
bohužel ..... Kompletně připravené "Kreativní odpoledne" a částečně i prosincové
"Koledy" vzaly za své, vynaložená práce i náklady přišly vniveč a nám opět nezbývá než
doufat, že ten příští rok bude přece jen lepší.
Proto Vám v tento čas alespoň popřejeme krásné prožití vánočních svátků a do
nového roku hlavně a především pevné zdraví!
Za ČSŽ - M. Kolevová

Zprávy ze Smederova
Přát si o Vánocích hlavně zdraví bývá považováno za samozřejmost, ale v souvislosti
se situací, která v roce 2020 zasáhla nejen celou ČR, ale prakticky většinu světa, nabývá
toto přání zcela konkrétních podob a hodnot. V době, kdy se přesvědčujeme o tom, že
není nic hodnotnějšího a důležitějšího než zdraví naše a našich blízkých, není opravdu
přáních „HODNĚ ZDRAVÍ” nikdy dost. Ať je doba jakkoli vážná, neměli bychom o
vánočních svátcích zapomínat na pomoc těm, kteří to potřebují, velkorysost a
ohleduplnost. Pokud si k tomu všemu dokážeme ještě navíc zachovávat zdravý rozum,
nadhled, humor a optimismus, všechno zlé nakonec přečkáme.
Milí občané, SDH Smederov Vám přeje radostné prožití vánočních svátků a do
nového roku hodně štěstí, zdraví, lásky a úspěchů v osobním i pracovním životě.
Za SDH Smederov - Pavel Pondělík

Znovuotevření sběrného místa
Od pondělí 6.12.2021 bude sběrné místo znovu otevřeno. Otevírací doba bude
stejná jako předtím tzn. Po 7.00 – 17.00, Út 7.00 – 15.00, St 7.00 – 17.00, Čt 7.00 –
15.00, Pá 7.00 – 15.00, So 8.00 – 12.00. Prosíme o udržování pořádku a důkladné
roztřídění odpadu. U jednotlivých kontejnerů naleznete cedule.

TJ Úslavan Ždírec
Oznamujeme, že se letošní 30. ročník Silvestrovského běhu opět neuskuteční.
Důvod je stejný jako minulý rok, a to špatná epidemiologická situace s virem Covid - 19.
Letos to bude podruhé v historii Silvestrovského běhu, kdy se běh nepoběží. Všechny nás

vzniklá situace mrzí. Doufáme, že se podmínky v roce 2022 zlepší a budeme se moci
společně postavit na start příštího Silvestrovského běhu.
Dále znovu prosíme své členy o uhrazení členských příspěvků. Příspěvky zašlete na
účet 3871401399/0800 ve výši 300 Kč. Do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení.
Závěrem bych chtěl za celý TJ Úslavan Ždírec popřát všem občanům obce Ždírec
Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2022.
Za TJ Úslavan – Lukáš Láska

Zprávy Českého rybářského svazu Ždírec
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz, http://www.mocrszdirec.estranky.cz/
V sobotu 13.listopadu se tradičně konal výlov rybníku
Huťský. Již podruhé byl poznamenán nelehkou situací kolem
nákazy Covid-19. Letos oproti loňskému roku se mohl konat
prodej občerstvení a pečených ryb na hrázi, což k našemu
výlovu po léta patří a především o pečené „podkovy“ je velký
zájem. Výlov se letos opět vydařil, slovené ryby byly kvalitní a v
očekávaném množství. Děkujeme všem občanům, kteří si přišli
naše ryby zakoupit. Děkujeme všem našim členům, kteří se
výlovu zúčastnili, dále děkujeme ždíreckým hasičům a rybářům
z Tchořovic za již tradičně vynikající spolupráci. Těšíme se na
výlov v příštím roce, který, jak všichni doufáme, bude snad již za normální situace.
Všem příznivcům rybaření přejeme krásné prožití vánočních svátků, bohatého
Ježíška a mnoho zdraví a spokojenosti v novém roce 2022.
Výdej povolenek proběhne v sobotu 8.1.2022 od 14.00 hodin ve Ždírecké
hospodě, nebo na obecním úřadě. Místo ještě určíme dle problému s koronavirem, a
bude vyvěšeno v našich vývěsních skříňkách, a na našich internetových stránkách.
Z výbor MO ČRS Ždírec - Miroslav Krňoul, jednatel

Ždírecká hospoda
Ždírecká hospoda přeje všem svým zákazníkům krásné prožití
vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce 2022.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

LISTOPAD 2021
Blahopřejeme!

V měsíci listopadu se významného životního jubilea dožívají tito naši občané:
Marie Prokešová
Zdenka Voláková
Marta Majerová
Marie Svášková
Blanka Fialová
Marie Hroudová
Jaroslava Ungrová
Vladimír Bartoš
Jitka Zrnová
Marcela Bartošová
Ivana Zochová
Pavel Pondělík

84 let
84 let
79 let
79 let
75 let
72 let
70 let
67 let
64 let
62 let
62 let
61 let

Dne 19. 11. 2021 zemřel
ve věku dožitých 70 let
pan Zdeněk SÝKORA
ze Smederova.
Čest jeho památce!

Dne 29. 11. 2021 zemřel
ve věku dožitých 72 let
pan Pavel VRÁTNÍK
ze Žďáru
Čest jeho památce!

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce 2022
přejí
starostka obce, zastupitelé obce
a zaměstnanci obecního úřadu
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