Naše listy
měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
svazek 28 / číslo 12 / prosinec 2021

Vážení spoluobčané,
začátkem prosince se na našem katastrálním území objevila nezvaná návštěva v
podobě ptačí chřipky, kterou přenáší volně žijící ptactvo. Státní veterinární správa (SVS) v
malochovu ve Ždírci provedla šetření a odebrala vzorky, které nákazu virem ptačí chřipky
H5N1 potvrdily. Okolo ohniska bylo vymezeno ochranné pásmo a pásmo dozoru a byla
přijata mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření tohoto patogenu. Obecní úřad
shromáždil a nahlásil počty drůbeže na SVS. Po dobu opatření byly v obci rozmístěny
kontejnery na uhynulé ptactvo. Přísná nařízení včetně držení drůbeže v uzavřených
prostorách trvala až do konce roku 2021, kdy byla nařízení k 3.1.2022 zrušena. Nákaza se
na dalších místech v naší obci nevyskytla. Stále je však nutné chránit potravu a vodu pro
drůbež a domácí ptactvo pod přístřešky a zamezit kontaminaci trusem volně žijících
ptáků. V případě úhynu drůbeže či nálezu uhynulého ptactva ve volné přírodě, ihned vše
hlaste na obecním úřadu či veterině.
Na základě posudku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR o stavu
jírovcové aleje pod kostelem sv. Václava vedoucí směrem na Smederov a
rozhodnutí zastupitelstva o řešení jejího špatného stavu, proběhlo
jednání na místě s panem Ing. Václavem Kovářem z firmy Arbocom s.r.o.,
týkající se její obnovy. Levá strana aleje, která je v horším stavu, bude
vykácena obecním úřadem. Na její osázení budeme žádat o dotaci Státní
fond životního prostředí a bude osázena jírovcem pleťovým (Aesculus carneae BRIOTII),
který je odolnější proti klíněnce. Mladé stromky původního jírovce budou přesazeny.
Pravá strana aleje bude odborně prořezána a ošetřena. Na tuto akci budeme žádat dotaci
z Plzeňského kraje.
Na příští rok je plánované zpracování projektové dokumentace na kanalizaci v naší
obci, kterou nám bude připravovat pan Ing. Mach, připojení posilujícího vrtu a
modernizace technologií úpravny vody na Rafandě. Dále bychom rádi vybudovali dětské
hřiště na Smederově a také zrevitalizovali rybníček ve Ždírecké Zoo. Zatím stále čekáme
na vypsání dotací pro rok 2022, poté budeme již vědět, jaké další akce bude možno
zrealizovat.
V závěru roku jsme opět kvůli zhoršené epidemiologické situaci byli nuceni zrušit
všechny plánované akce. Našim seniorům jsme alespoň doručili dárkové balíčky s
vánočním cukrovím, krabičkou na uložení respirátorů a přáním. Pro štěstí bylo ke

každému balíčku přidáno také jmelí, které nám darovali manželé Ticovi. Tímto bych jim
chtěla moc poděkovat. Zrušené bylo tradiční rozsvěcení vánočního stromu s jarmarkem,
povánoční koncert v kostele sv. Václava a opět byl odložen 30.ročník Silvestrovského
běhu. Pevně doufám, že i přes tyto okolnosti jste zůstali vánočně naladěni a užili jste si
svátky v klidu a pohodě s vašimi nejbližšími. V roce 2022 bych chtěla všem popřát hlavně
pevné zdraví, mnoho lásky a štěstí a budeme pěvně věřit, že se situace začne postupně
zlepšovat a my se tak budeme moci opět setkávat na hromadných akcích.
Poslední veřejné zasedání roku 2021 se konalo v pátek 10. prosince ve Ždírecké
hospodě. Na programu bylo mimo jiné schválení rozpočtu na rok 2022 a rozpočtového
výhledu na roky 2023 a 2024. Zastupitelstvo schválilo nové Obecně závazné vyhlášky –
Vyhlášku č.4/2021 o místním poplatku a č.5/2021 o stanovení systému shromažďování,
sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území Obce Ždírec. Dále byl schválen poplatek za vodné pro rok 2022, ten
činí 28,- Kč za m3 pro domácnosti a 32,- Kč za m3 pro podnikatele. Paušální poplatek za
užívání vodovodu je 540,-Kč za rok za odběrné místo. Zastupitelstvo také vyhovělo
žádostem o finanční podporu na činnost společenských organizací na rok 2022. TJ
Úslavanu Ždírec ve výši 30.000,-Kč, SDH Smederovu ve výši 5.000,-Kč a Českému svazu
žen Ždírec ve výši 5.000,-Kč. Podrobné usnesení naleznete uvnitř Našich listů.
Bc. Lenka Vrátníková, starostka obce

Výše místních poplatků a termíny jejich splatnosti na rok 2022:
odpady – trvale bydlící
odpady – chata, byt, dům bez TP
pes
vodné
vodné pro podnikatele
paušál vodné

700,- Kč/osoba
700,- Kč/objekt
50,- Kč/pes
28,- Kč/m3 s DPH
32,- Kč/m3 s DPH
540,- Kč/přípojka

do 28.2.2022
do 30.4.2022
do 30.4.2022
do 30.4.2022
do 30.4.2022
do 30.4.2022

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. Poplatek za vodné za rok 2021 byl stanoven na 28,- Kč/m3 pro
domácnosti a na 32,- Kč/m3 pro podnikatele.
Placení poplatků převodem: č. účtu obce: 725627329/0800, VS 150 0000 XXX (XXX = číslo
popisné nebo evidenční číslo rekreačního objektu), do pozn. uvádějte adresu a jméno.
V tomto roce nebudou probíhat odečty vodoměrů ve vašich domácnostech pracovníky
Obecního úřadu. Pokud budete potřebovat pomoci s odečtem vodoměru, obraťte se
na nás. Stav vodoměru sami nahlaste na Obecní úřad do 21.1.2022.
Stav vodoměru můžete nahlásit:

728 545 722, podatelna@obec-zdirec.cz

USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 10. prosince 2021,
které se konalo ve Ždírecké hospodě
1. Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje volbu ověřovatelů zápisu: pan J M a pan M Š.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje pokračování v jednání o cenových podmínkách směny pozemků Státního
pozemkového úřadu na pozemky poz.parc. č. 200/41, orná půda, o výměře 33 m2 a poz. parc. č. 200/43, orná
půda, o výměře 1239 m2, v k.ú. Ždírec u Blovic, obec Ždírec za pozemky obce poz. parc.č. 234/51, orná
půda, o výměře 1676 m2, poz.parc. č. 334, orná půda, o výměře 1268 m2 a poz.parc.č. 335, orná půda, o
výměře 860 m2, v k.ú. Žďár u Blovic, obec Ždírec.

4. Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby s firmou
Západočeské komunální služby a.s., Koterovská 522, 326 00 Plzeň.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Ždírec č. 4/2021 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Ždírec č. 5/2021 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území Obce Ždírec.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Stanovení poplatků za vodné pro občany na rok 2022 ve výši 28,- Kč/m3 s DPH, paušálu za užívání
vodovodu ve výši 540,- Kč za rok za odběrné místo.

b) Stanovení poplatků za vodné pro odběratele, kteří uzavřeli nebo uzavřou smlouvu o dodávce vody
s Obcí Ždírec ve smyslu ustanovení § 8 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb.
a § 13 vyhlášky č. 428 Sb. v úplném znění, na rok 2022 ve výši 32,- Kč/m3 s DPH, paušálu za užívání
vodovodu ve výši 540,- Kč za rok za odběrné místo.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecních pozemků na rok 2022 majitelům rekreačních chat
v katastrálním území Žďár u Blovic, obec Ždírec:
a) St. p. 59
výměra 24 m2
zahrada 388/3
výměra 302 m2
J B, V 33/26, Plzeň, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň a PharmDr. P B, N P 307/31, K, 326 00 Plzeň – E 258
b) St. p. 57

výměra 33 m2

zahrada 388/16

výměra 368 m2

zahrada 165/25

výměra 125 m2

Bc. B V, K 709/27, V P, 326 00 P – E 222
c)

E R, E. B 14, 320 24 P - E 434,
Stanovení výše nájemného za pronájem pozemků na r. 2022 ve výši 8,- Kč/m2 za pozemky, které nejsou
ohrožené povodněmi a 6,- Kč/m2 za pozemky, které jsou ohroženy povodněmi v k.ú. Žďár u Blovic, obec
Ždírec. Nemovitosti ohrožené povodněmi jsou specifikované v Povodňovém plánu Obce Ždírec.

9. Zastupitelstvo obce schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a výši finančního
příspěvku na činnost společenských organizací na r. 2022:
a) TJ Úslavan Ždírec ve výši 30.000,- Kč.
b) SDH Smederov ve výši 5.000,- Kč.
d) Český svaz žen Ždírec ve výši 5.000,- Kč.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet Obce Ždírec na rok 2022 jako vyrovnaný.
11. Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Obce Ždírec na rok 2023 a rok 2024.

12. Zastupitelstvo obce schvaluje VII. úpravu rozpočtu Obce Ždírec na r. 2021. Návrh změny rozpočtu
je přílohou zápisu.
13. Zastupitelstvo obce schvaluje nákup konvektomatu pro Ždíreckou hospodu v ceně maximálně
300.000,- Kč vč. DPH.

Výroční valná hromada SDH Ždírec
SDH Ždírec upozorňuje všechny své členy, že Výroční valná hromada se přesouvá
na 29.1.2022.
Za SDH Ždírec - Dana Podzimková

Mobilní hospic Domov pokračuje
Mobilní hospic Domov v lednu zahájí už sedmý
rok své činnosti. Dosud zdravotnický tým pomohl na
300 rodinám z Plzně a širokého okolí. Hospic pečuje
o nevyléčitelně nemocné děti i dospělé, dojíždí do
domovů pacientů a nemocným je k dispozici kdykoliv
během dne i noci, víkendy nevyjímaje. Členové týmu
se snaží pomoci nejen odborně, ale také lidsky, drží
rodinu v časech pro ni nejtěžších. Podle potřeb
pacienta dovezou sestřičky do rodiny veškeré
pomůcky, zapůjčí polohovací lůžko, kyslíkové přístroje apod. Hospic vyvíjí snahu, aby byla
péče o nemocné co nejkomplexnější.
Další vyhledávanou službou, kterou organizace nabízí, jsou terénní odlehčovací
služby. Pečovatelky tím, že převezmou na předem domluvenou dobu péči o klienta,
umožňují pečujícím osobám odpočinout si a vyřídit si důležité věci mimo domov. Služba
je nabízena dětem i dospělým. V kompetenci pečovatelů/ek je např. pomoc s hygienou,
podání stravy, doprovod, poskytnutí společnosti….
Poslední a nejnovější službou je domácí péče. Jedná se o hrazenou službu, která má
vykrýt mezery tam, kde nelze zdravotní péči zajistit domácí péčí hrazenou pojišťovnami.
Specifikem této služby je také to, že sestřička může zůstat u pacienta i delší časový úsek
a rodina si tak může opět vyřídit vše potřebné.
Pokud potřebujete využít některou z nabízených služeb a bydlíte v dojezdové
vzdálenosti do 40 km od Plzně, kontaktujte pracovníky hospice. Telefonní čísla najdete na
www.domov-plzen.cz. Pro provoz organizace jsou nezbytně nutné finanční dary od
jednotlivců a firem. Pojišťovny uhradí pouze kolem 40 % nákladů hospice. Pokud můžete,
podpořte, prosíme, důležitou práci sestřiček, lékařů, pečovatelek a dalších členů týmu
hospice. Kontakty najdete opět na www.domov-plzen.cz. Děkujeme.

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!

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

PROSINEC 2021
Blahopřejeme!

V měsíci prosinci se významného životního jubilea dožívají tito naši občané:
Josef
Daniela
Albína
Jaroslava
Jiří
Jaroslava
Václav
Jaroslava
Jana
Jaroslava
Ludmila
Rudolf
Eva
Václav
Václav
Dušan

SKŘIVAN
KUNEŠOVÁ
MATOUŠKOVÁ
BÍLÁ
SYNÁČ
SYNÁČOVÁ
KUCHYŇKA
KULOVÁ
ŠREJLOVÁ
SYNÁČOVÁ
ŠKARDOVÁ
KOLEŠ
VOLÁK
ŘEŽÁBEK
ŠNEBERK
KOHÚT

Dne 20. 12. 2021 zemřel
ve věku dožitých 55 let
pan Jan OBERTÍK
ze Ždírce.
Čest jeho památce!

84 let
80 let
80 let
77 let
77 let
76 let
75 let
71 let
70 let
69 let
67 let
65 let
65 let
64 let
64 let
62 let

Dne 23. 12. 2021 zemřel
ve věku dožitých 71 let
pan Karel KOVÁŘ
z Myti.
Čest jeho památce!

Dne 27. 12. 2021 zemřela
ve věku dožitých 70 let
paní Eliška ŠTRUNCOVÁ
ze Žďáru.
Čest její památce!

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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