Naše listy
měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
svazek 28 / číslo 10 / říjen 2021

Vážení spoluobčané,
v říjnu bylo stále relativně pěkné počasí, které se vydařilo i na všechny venkovní
kulturní akce. Jen situace s Covid -19 se začíná zhoršovat, tak pevně doufám, že
připravované akce nebudou muset být rušeny. Již od konce září probíhá pravidelně
každou středu odpoledne v knihovně ve Ždírci čtení pohádek se ždíreckou babičkou.
Zatím se schází 2-3 malí posluchači a pevně doufám, že se nám podaří jejich zájem o knížky
udržet i do budoucna. Děkuji všem členkám ČSŽ, které dětem chodí číst. V pátek 8. a v
soboru 9. října proběhly v naší obci Volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky. Účast voličů byla
vysoká a chtěla bych poděkovat volební komisi za
zajištění bezchybného průběhu celých voleb. Výsledky
voleb se dozvíte uvnitř Našich listů. V sobotu 16. října
proběhla ve Ždírecké ZOO brigáda na sázení stromků.
Podařilo se nám vysázet stromky nad chatami a směrem
k zástavbě, tak abychom zde v budoucnu, až stromky
vyrostou, vytvořili přirozené odhlučnění těchto
nemovitostí. Všem, kdo nám přišli se sázením pomoct, moc děkuji. Bylo to příjemně
strávené dopoledne. Ve čtvrtek 28. října uspořádaly členky ČSŽ Ždírec na louce nad
Ždíreckou hospodou oblíbenou drakiádu. Celá louka se zaplnila různobarevnými dráčky,
počasí tentokráte přálo, a tak se létalo ostošest. Nakonec drakiády ženy připravily chutné
občerstvení a děti odcházely spokojené. V sobotu 30. října pak Obecní úřad ve spolupráci
s ČSŽ Ždírec, hasičkami a hasiči SDH Ždírec a spoustou dobrovolníků z řad našich občanů
uspořádal Lampionový průvod. Pro děti byly připraveny svítící balonky, cestou jsme
potkali houf strašidel a průvod byl zakončen tichým ohňostrojem. Chtěla bych touto
cestou poděkovat všem dobrovolníkům, kteří průvod připravili a také všem, kteří se
podíleli na chutném občerstvení a přípravě čaje a svařáku. V říjnu také probíhala soutěž
pro děti o nejhezčího skřítka Podzimníčka, kterého měly děti umístit do parčíku u
obecního úřadu. Zabydlelo se jich tu celkem 16, jeden hezčí než druhý. Parčík je hned
veselejší
a moc všem účastníkům soutěže děkujeme a určitě všechny tvořitele
odměníme.
V pátek 22. října proběhlo ve Ždírecké hospodě veřejné zasedání zastupitelů obce.
Na programu jednání bylo mimo jiné projednání obnovy kaštanové aleje u hřbitova ve

Žďáře, která je po letních bouřích v havarijním stavu. V době vegetačního klidu dojde k
částečnému vykácení nejvíce poškozených stromů, k odbornému ošetření některých
stromů a hledáme vhodný dotační titul, který by nám pomohl se znovuosázením kaštanů
zpět do aleje. Dále zastupitelstvo obce odsouhlasilo nákup zahradního traktůrku na
údržbu veřejných prostranství v obci. Více informací se dozvíte uvnitř Našich listů.
Co se týče investičních akcí obce byly dokončeno vyhodnocení nového obecního
vrtu na Rafandě. Teď jsme s pomocí pana Zdeňka Havla, který nám zajišťuje dotace,
předali výsledky projektantovi a bude se připravovat projektová dokumentace na
připojení vrtu a modernizaci technologií na úpravu vody. Stále ještě není dokončena
modernizace sběrného místa u obecního úřadu. Asfaltový povrch je již hotový, plot také
a nyní jen čekáme na dodávku vjezdových vrat a opravu sloupků oplocení. Poté budeme
moc vrátit kontejnery zpět na jejich místo. Firma Elkoplast již instalovala plechovou garáž
a čekáme na dodávku nových kontejnerů na tříděný odpad. Chtěla bych tímto požádat
všechny naše občany o trpělivost a o dodržování pořádku v okolí kontejnerů. Postupně
také rozvážíme kontejnery na listí do všech našich částí. Koncem října byla firmou
EUROVIA Silba provedena oprava cesty okolo obecního úřadu a cesty ke hřbitovu včetně
opravy parkoviště. Pokračuje příprava nových obecně závazných vyhlášek, týkajících se
nakládání s odpady a poplatků za odpady. Začínáme též vymýšlet a připravovat projekty
na dotace na příští rok.
Od pondělí 8. listopadu do 21. listopadu proběhne úplná uzavírka silnice III/11745
v úseku mezi obcí Ždírec a mostem „v Dolinách“. Objízdná trasa povede po trase Ždírec –
Žďár – Smederov – Blovice a chtěla bych požádat všechny řidiče o dodržování bezpečnosti
silničního provozu. Po této akci by měly být všechny přístupové komunikace do naší obce
již opravené. Ráda bych poděkovala SÚS Plzeňského kraje a Plzeňskému kraji za
financování těchto oprav, díky kterým se nám bude lépe jezdit.
Závěrem bych chtěla pozvat všechny naše seniory na setkání seniorů, které se, v
případě příznivé situace s Covid-19, uskuteční v sobotu 20. listopadu od 14.00 hodin ve
Ždírecké hospodě. Sledujte, prosím plakáty a hlášení místního rozhlasu. Pokud to bude
možné, moc se těšíme na setkání s vámi.
Bc. Lenka Vrátníková, starostka obce

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce, a. s., si vás dovoluje informovat o přerušení dodávky elektřiny dne
16.11.2021 od 08:00 do 13:00 hodin. Odstávka se týká nemovitostí na Smederově s č. p.
3, 7, 8, 9, 34, 43, č. ev. 325, parcelní č. 207/5, 207/9, 215/6, 273/1 k.ú. Smederov.

USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 22. října 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 Bc. BV a pan VV.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje plán obnovy kaštanové aleje na Žďáře, způsobem vykácení kaštanů na
levé, horší straně aleje a jejím následovným osázením novými stromky. V dalším kroku ošetření
kaštanů na pravé straně aleje.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje nákup zahradního traktůrku do celkové částky 200.000,- Kč včetně
DPH.
Hlasování se zdržel: VV
5. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-0007080/02
Ždírec OBEC,PJ_0763, DTS mezi Obcí Ždírec a ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, DIČ:
CZ24729035, se sídlem Děčín, 405 02 Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou Elvitech
s.r.o., IČ:06788840, se sídlem Želivského 188, 266 01 Beroun na pozemek parc. č. 2/4 v k.ú. Ždírec
u Blovic, obec Ždírec.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení USNESENÍ č. 15 ze dne 18.6.2021 na uzavření Kupní smlouvy
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.
7. 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 57.151,- Kč stanovenou dle znaleckého
posudku č.3113 – 15/2021 ze dne 5.6.2021.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytování pečovatelské služby s Diecézní charitou Plzeň,
se sídlem Hlavanova 16, 326 00 Plzeň, IČO 49774034.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení reklamních předmětů pro TJ Úslavan Ždírec k příležitosti 30.
ročníku Silvestrovského běhu do celkové výše 20.000,- Kč vč. DPH.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku na „Vícepráce opravy MK ke kostelu ve Žďáře –
parkovací plocha“ za nabídkovou cenu 125.000,- Kč bez DPH s firmou EUROVIA Silba, a.s.,
Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň.
11. Zastupitelstvo obce schvaluje V. a VI. úpravu rozpočtu Obce Ždírec na r. 2021. Návrh změny
rozpočtu je přílohou zápisu.
Zastupitelstvo obce ruší: USNESENÍ č. 15 ze dne 18.6.2021
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Název strany
ANO 2011
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Česká strana sociálně demokratická
Piráti a Starostové
PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty
Komunistická strana Čech a Moravy
Trikolora Svobodní Soukromníci
VOLNÝ blok
Strana zelených
Švýcarská demokracie
Koruna Česká
Otevřeme Česko normálnímu životu
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13
10
3
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1
1
1
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Kominík
Zájemci o kominický služby pana Palackého se mohou hlásit na OÚ Ždírec nebo na
telefonu 728 545 722 či e-mailu podatelna@obec-zdirec.cz do 15.11.2021. Termín
návštěvy kominíka bude později zájemcům upřesněn.

Členské příspěvky TJ Úslavan Ždírec
Vzhledem ke covidové situaci nebylo možné uspořádat výroční členskou schůzi. A
proto žádám všechny členy mimo děti o zaplacení členských příspěvků ve výši 300 Kč.
Příspěvky prosím zašlete na účet 3871401399/0800 a do zprávy udejte své jméno. Učiňte
tak nejpozději do 30.11.2021. Děkuji.
Ondřej Stehlík – pokladník

Zprávy Českého svazu žen
Zářijové akce se letošní rok konečně rozeběhly a v měsíci říjnu ještě dále
pokračovaly. Oproti minulému krizovému roku jsme se mohli volněji pohybovat, striktní
zákazy a příkazy se zmírnily a všem nám se ulevilo, i když nevíme, co nás ještě čeká. A tak

jsme mohly uspořádat slibovanou Drakiádu a s nadějí jsme přivolávaly slunné počasí i
nutně potřebný vítr. Vše se v dobré obrátilo a ve čtvrtek 28. října jsme se všichni sešli na
louce nad Ždíreckou hospodou, která byla pouhý jeden den posečená a tráva byla
nahrnutá do širokých řad. Ani tato překážka však nevadila - sluníčko svítilo, vítr byl sice
mírný, ale šikovné děti všechno zvládly za občasné pomoci rodičů a krásní draci létaly jako
o závod. I proto byla letošní účast velmi vysoká, dětí přišlo kolem třicítky a k tomu přibližně
stejný počet dospělého doprovodu. Na závěr odpoledne bylo pro všechny děti připraveno
občerstvení ve formě párku v rohlíku a k tomu nechyběla ani chutná limonáda.
Ale to ještě nebylo v tomto měsíci všechno, za dva
dny nato uspořádal OÚ ve spolupráci s ČSŽ další oblíbenou
akci, a to Lampiónový průvod. Díky příznivému počasí se
sešlo zhruba 80-85 dětí a jejich doprovod byl ve stejném
počtu, ne-li vyšší. Pro děti byly připraveny na začátku cesty
malé dárky, poté na ně čekaly u lesa tajemné víly i bludičky
a samozřejmě krásně nasvícené trasy cesty. První zastavení
bylo opět (už tradičně) před domem rodiny Wiesnerovy a
musíme velmi poděkovat manželům za výborné
občerstvení jak pro děti, tak i pro dospěláky - opět nastavili
vysokou laťku. Stejně tak velké díky patří i manželům Maškovým z Myti, u kterých průvod
končil, a kde bylo připraveno bohaté pohoštění (sladké, slané i tekuté) jak od manželů
Maškových, tak i od dalších žen. Děkujeme všem přadatelům za práci, ale především
dětem a všem přítomným za vysokou účast. Tečku za průvodem obstaral krásný a tichý
ohňostroj. Doufejme, že ten příští se bude konat už v lepších podmínkách.
Na listopad chystáme pro děti oblíbené Kreativní odpoledne, které se bude konat v
neděli dne 21. listopadu 2021 od 14:00 hod. ve Ždírecké hospodě.
A na začátku prosince (konkrétně 4.12.2021) pořádá OÚ spolu s ČSŽ a dalšími
složkami předvánoční setkání občanů spojené s rozsvícením vánočního stromečku a
dalším doprovodným programem včetně občerstvení i prodeje různých drobností z dílny
šikovných rukou. Doufejme, že se situace v dalších dnech nijak radikálně nezhorší a vše
budeme moci v klidu uspořádat.
Za ČSŽ - M. Kolevová

Úplná uzavírka silnice
Ve dnech od 08.11. do 21.11.2021 bude silnice v úseku od konce obce
Ždírec k mostu ev.č. 117 45-5 směrem na Blovice uzavřena za účelem opravy
povrchu. Objízdná trasa bude vedena přes Žďár – Smederov – Blovice – Vlčice.

Smederovské posvícení
Jako každý krom toho loňského (covid) jsme v naší klubovně uspořádali posezení se
soutěží o nejlepší posvícenský koláč. Do soutěže se nám dostalo 8 vzorků koláčů od
místních i přespolních pekařek. Jako porota byli určeni skoro všichni, co nepekli. Po
ochutnávce všech vzorků nastalo sčítání přidělených hlasů a následně byly vyhlášeny
výsledky.
1. místo - Alena Škardová, 2. místo - Ludmila Škardová, 3. místo - Dana Pondělíková
Ženy na prvních třech místech dostaly věcné ceny a všechny soutěžící na památku kytičku.
Asi v polovině celého večera nám (náš klubový kameraman) Ivan Koutecký promítnul
video z akcí, které jsme pořádali v roce 2020. Díky Ivane. Domů jsme se rozcházeli v
pozdních nočních hodinách. Děkuji všem, kteří se na akci podíleli.

Starosta SDH Smederov - Jiří Matoušek

Významná událost v obci Louňová
Dne 26.7. 2021 se v obci Louňová po 74 letech narodila dvojčátka Anežka a
Jaroušek. Šťastnými rodiči jsou Anežka Hájková a Jaroslav Skalický. Při této příležitosti
starosta obce Luboš Skřivan a místostarostka Lenka Laštovková předali novorozencům od
obce Louňová finanční šek a dárkové předměty.

Luboš Skřivan, starosta obce Louňová

Milostivé léto běží od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022
Návrh na tzv. milostivé léto byl schválen letos v červenci. Tato jedinečná příležitost, která
umožní desítkám tisíc lidí vymanit se z dluhové pasti, probíhá po dobu tří měsíců, a to od 28.
10. 2021 do 28. 1. 2022.
Principy
Zaplatí-li povinný mezi 28. 10. 2021 a 28. 1. 2022 z pohledávky, kde je oprávněným
veřejnoprávní subjekt a dluh je vymáhán soudním exekutorem, jistinu dluhu a 908 Kč (poplatek
+ DPH), odpustí se mu zbytek dluhu (veškeré úroky, poplatky advokátům či penále).
Kterých věřitelů se to týká?
Veřejnoprávním subjektem se pro účely tohoto zákona rozumí:
➢ Česká republika,
➢ územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu nebo
městské části hlavního města Prahy,
➢ státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce nebo veřejná
vysoká škola,
➢ dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti,
➢ příspěvková organizace územního samosprávného celku,
➢ ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
➢ obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
➢ státní podnik nebo národní podnik,
➢ zdravotní pojišťovna, Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
➢ právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými
územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím
jiné právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění“).
Pozn.: Jsou to např. obce, zdravotní pojišťovny, nemocnice, dopravní podniky, technické služby
obcí a měst, ČEZ.
Na co si dát pozor?
➢ Odpouštění příslušenství se týká pouze exekucí vymáhaných soudním exekutorem. Na
daňové a správní exekuce se milostivé léto nevztahuje! Dlužník nesmí být v insolvenci.
➢ Dlužník musí při platbě výslovně uvést, že chce využít institut milostivého léta a vyzývá
exekutora, aby postupoval dle zákona č. 286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bodu 25.
Milostivé léto představuje šanci pro lidi vymanit se ze svých dluhů a začít znovu normální život:
„Milostivé léto je unikátní příležitost. Za poslední roky si nepamatuji podobnou příležitost pro
lidi, kteří se rozhodnou a chtějí vyřešit svůj dluh,“ říká dluhový analytik organizace Člověk v tísni
Daniel Hůle.
Pro více informací můžete volat na helplinku organizace Člověk v tísni 770 600 800, a to
každý pracovní den od 9 do 17 hodin.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ŘÍJEN 2021
Blahopřejeme!

V měsíci říjnu se významného životního jubilea dožívají tito naši občané:
Pavel Vrátník
Lubomír Lang
Jaroslava Lávičková
Miroslav Synáč
Jiřina Nygrýnová

72 let
72 let
71 let
70 let
65 let

Ždírečtí rybáři srdečně zvou širokou veřejnost
k nákupu kvalitní ryby při výlovu rybníku Huťský ve Staré Huti.

KDY: 13. 11. 2021 od 08:00 hodin
Prodávat se bude: KAPR 75 Kč/kg (zabití + taška v ceně)
Ceny ostatních druhů ryb velmi příznivé!
Tradičně se bude prodávat také KAPR Z KÁDĚ ZA STOVKU
Občerstvení po celou dobu výlovu zajištěno.

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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