Naše listy
měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
svazek 26 / číslo 06 / červen 2019

Vážení spoluobčané,
měsíc červen nám naznačoval blížící se léto. Srážek opět moc nebylo, ale horké
počasí už nás lákalo k vodě. Uskutečnilo se několik kulturních událostí. V sobotu 1.
června se konala asi největší akce, kterou pořádá obecní úřad za pomoci všech spolků, a
to dětský den. Pro děti bylo připraveno celkem 100 cen a všechny se do jedné za
odměnu rozdaly. Každý rok se počet účastníků na dětském dni zvyšuje. Chtěla bych
všem pořadatelům poděkovat za to, že
i v horkém červnovém dni připravili pro
děti spoustu zajímavých soutěží a
zajistili občerstvení. V dalším týdnu nás
v pátek 7. června navštívila komise ze
soutěže Vesnice roku. Prezentaci a
program pro komisi připravila paní
místostarostka Mgr. Petra Řežábková,
za což bych jí ráda poděkovala. Více
informací se dozvíte uvnitř Našich listů.
Celkové výsledky soutěže budou
vyhlášeny v sobotu 17. srpna v
Pačejově (tato obec získala zlatou stuhu
a je celkovým vítězem v Plzeňském kraji pro letošní rok). Další akcí, která se uskutečnila
v měsíci červnu, byla oslava 2. výročí Ždírecké ZOO. Na této akci byla opět prezentována
práce studentů Střední a základní školy v Oselcích, na místě byla vyřezána lavička panem
Milanem Dutkou, soutěže si připravili i zaměstnanci Lesů České republiky, stánek na
třídění odpadů si vzali za své paní Mgr. Petra Řežábková, pan Jan Maxa a paní Michaela
Synáčová. Bylo zajištěno i malování na obličej a tvorba z nafukovacích balonků pod
vedením manželů Maškových. Chtěla bych jim tímto moc poděkovat. Dále bych chtěla
poděkovat hasičům SDH Ždírec za pomoc se stánky a hlavně bych chtěla poděkovat
členkám Českého svazu žen ve Ždírci za perfektní občerstvení a panu Rostislavu Válkovi
za organizaci a zajištění programu na celé odpoledne. V sobotu 29. června pak proběhlo
tradiční Dětské odpoledne k oslavě začátku prázdnin na Smederově, kde smederovští
hasiči přichystali pro děti spoustu zábavy, soutěží a koupání v pěně. Večer se pak na
parketu na hřišti TJ Úslavanu Ždírec uskutečnila taneční zábava se skupinou LORDS.

Všem pořadatelům bych chtěla za jejich práci moc poděkovat. Poslední veřejné zasedání
proběhlo ve čtvrtek 27. června ve Ždírecké hospodě. Na tomto zasedání se vybíral
zhotovitel výměny elektrických rozvodů v budově obecního úřadu. Tuto zakázku vyhrál
pan Libor Skala z Únětic s celkovou částkou 140.858,52 Kč vč. DPH. Plzeňský kraj nám na
tuto akci poskytne dotaci ve výši 350.000,- Kč. Celkem tedy na opravu obecního úřadu
dostaneme od Plzeňského kraje dotace ve výši 700.000,- Kč, za což moc děkujeme. Další
výběrové řízení bylo vypsáno na zhotovitele Variantní studie odkanalizování a
zásobování pitnou vodou obce Ždírec, kdy byla vybrána firma INGVAMA z Bližanov s
částkou 75.746,- Kč vč. DPH. I na tuto akci jsme získali dotaci od Plzeňského kraje ve výši
40.000,- Kč. Poslední výběr zhotovitele se týkal opravy místních komunikací v obcích
Ždírec, Žďár a Smederov tryskovou metodou. Byla vybrána firma Silnice Chmelíř. Tuto
akci budeme financovat z vlastních peněz. Podali jsme žádost o dotaci na pořízení
nového dopravního automobilu pro JSDHO Ždírec a žádost o dotaci na pořízení měřiče
rychlosti na Smederov. Bohužel nám nebyla poskytnuta dotace na věcné vybavení
jednotky sboru dobrovolných hasičů Ždírec, z toho důvodu, že nám byla tato dotace
každoročně poskytnuta v uplynulých 3 letech. Nové vybavení jsme ale i přesto zakoupili
a doufám, že bude našim hasičům dobře sloužit. Čerstvou novinkou je také osazení
naučných otočných kostek vedle Ždírecké hospody u krytého sezení. Tabule s kostkami i
kryté sezení nám bylo zakoupeno v rámci dotace z Mikroregionu Úslava. Na kostky jsme
použili i fotky zvířat z naší Ždírecké ZOO a pevně doufám, že se budou dětem líbit.
Vzhledem ke stále trvajícímu suchu, bych chtěla požádat všechny spoluobčany o
šetření s vodou, nadále platí opatření zákazu používání vody z obecního vodovodu na
zalévání, mytí aut a napouštění bazénů. Moc děkuji za pochopení. Dále bych chtěla
požádat o pomoc se svozem odpadů – obecní vozidlo je v opravě, kdy se postupně
opraví a vymění rozbitá korba, tak aby nám ještě nějaký čas mohlo sloužit. Vývoz plastů
je tedy komplikovanější. Kdo tedy můžete pytel s plasty odvézt až na sběrný dvůr u
Obecního úřad, prosím, pomozte nám tak.
Závěrem bych chtěla oznámit všem občanům, že vzhledem k tomu, že byli
postupně vybráni všichni zhotovitelé jednotlivých etap rekonstrukce budovy obecního
úřadu, bude kancelář obecního úřadu během měsíce srpna postupně přestěhována do
bytu nad Ždíreckou hospodou. Od 1. září po dobu rekonstrukce nás tedy najdete v
tomto bytě. Děkujeme za pochopení. V červenci se veřejné zasedání zastupitelů konat
nebude, o termínu příštího veřejného zasedání vás budeme informovat.
Přeji vám všem krásné prožití dovolených a dětem přeji krásné prázdniny spojené
se spoustou nových zážitků.
Bc. Lenka Vrátníková, starostka obce

USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 27. června 2019, 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 MŘ a pan VV.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje znění smlouvy a uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu
majetku s Česká republika – Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova 9, 320 68
Plzeň, IČO: 70883378 na převod přívěsu valníkového PV16.12 SPZ 32-PMA-99.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje koupi a znění Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovité věci a pozemek parcelní č. 439/8 v k.ú. Žďár u Blovic, obec Ždírec, vedeného
jako ostatní plocha, ostatní komunikace, který je ve vlastnictví České republiky – Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové
Město – Praha 2, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň, IČO: 69797111.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem budovy stodoly nemovitosti Žďár č.p.28, 336 01
Blovice, která je součástí pozemku stavební parcely č. 4 v k.ú. Žďár u Blovic, obec Ždírec, a dále
pozemku pozemkové parcely č. 272/1 a 272/32, zahrada, v k.ú. Žďár u Blovic, obce Ždírec,
zapsaných na LV č. 10001 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
katastrální pracoviště Plzeň-jih, jako prostor pro sdílenou kovárnu a uzavření nájemní smlouvy
se spolkem Medvědí kovárna, z.s., se sídlem Ždírec – Myť 73, 336 01 Blovice, IČO: 08087164,
zastoupeným panem RV, MSc., MBA, předsedou spolku za podmínek, kdy v prvních dvou
letech bude investováno do oprav budovy celkem 50.000,- Kč a od třetího roku nájmu bude
výše nájemného stanovena na 2.000,- Kč za kalendářní rok.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele akce a znění smlouvy o dílo na akci „Výměna
elektrických rozvodů v budově obecního úřadu ve Ždírci“ firmu Libor Skala, Únětice 52, 336 01
Blovice, IČO: 73675211 za částku 116.412,- Kč bez DPH což je 140.858,52 Kč s DPH.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele projektu a znění smlouvy o dílo na akci „Variantní
studie odkanalizování a zásobování pitnou vodou obce Ždírec“ INGVAMA, Inženýrská a
projektová sol. S r.o., Ing. Václav Mach, Bližanovy 85, 340 34 Plánice, IČO: 06787720, za částku
62.600,- Kč bez DPH, což je 75.746,- Kč s DPH.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele akce a znění smlouvy o dílo na akci „Oprava
místních komunikací tryskovou metodou v částech obcí Ždírec, Žďár a Smederov“ firmu Silnice
Chmelíř, s.r.o., Rubešova 565/25, 326 00 Plzeň, IČO: 27977951, DIČ: CZ27977951 za částku za
1 t ve výši 3.450 Kč bez DPH, což je 4.174,50 Kč s DPH za 1t.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele výměny osvětlovacích těles v kuchyni Ždírecké
hospody firmu Jaroslav Kalaš, Elektromontáže, Nerudova 291, 224 51 Spálené Poříčí, IČO:
73383031 za celkovou cenu 21.186,69 Kč.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje IV. úpravu rozpočtu Obce Ždírec na r. 2019. Návrh změny
rozpočtu je přílohou zápisu.

Vesnice roku 2019
Začátkem června, a to
přesněji 7.6., přivítala naše
obec krajskou hodnotitelskou
komisi, která přijela v rámci
přihlášení obce do 25.
ročníku soutěže Vesnice roku
2019. Tato komise hodnotila
několik oblastí zaměřených
na koncepční dokumenty,
společenský život, aktivitu občanů, podnikání, péči o stavební fond a obraz vesnice,
občanskou vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péči o veřejná prostranství,
přírodní prvky a zeleň, péči o krajinu a připravované záměry a informační technologie v
obci. Obec jsme do soutěže přihlásili zejména z důvodu mnoha projektů, které se v obci
povedlo zrealizovat v minulosti za působení bývalého starosty a zastupitelstva, jako
ocenění práce místních spolků a bohatého společenského života. Devítičlennou komisi
přivítala paní starostka spolu se zastupiteli obce a zástupci jednotlivých spolků. Na
dvouhodinovém programu byl připraven proslov, prezentace obce a společenského
života a předložení požadovaných dokumentů. Následovala okružní jízda po obci.
Komise zavítala do Ždírecké ZOO, kde byla připravena ukázka kovářského řemesla,
následovala návštěva hasičské zbrojnice, prohlídka obecního úřadu s knihovnou,
zrekonstruované nádrže na Žďáře, návštěva kostela a hřbitova, dále program pokračoval
prohlídkou kapličky Panny Marie Klatovské na Smederově, zrekonstruované hasičské
nádrže na návsi a zakončení programu proběhlo na rybárně pod Smederovem, odkud již
komise pokračovala na hodnocení dalších přihlášených obcí. Podle délky potlesku
komise usuzuji, že se jejím členům v naší obci velmi líbilo. Nezbývá než trpělivě čekat na
výsledky. Soutěžícím obcím totiž budou uděleny následující stuhy - modrá stuha za
společenský život, bílá stuha za činnost mládeže, zelená stuha za péči o zeleň a životní
prostředí a oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Vítězové
jednotlivých stuh budou zveřejněni v měsíci srpnu. Vítězné obce krajských kol, držitelé
zlatých stuh, postupují do celostátního kola, které se uskuteční první zářijový týden.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na přípravě programu podíleli.
Zejména pak zástupcům všech spolků, za jejich prezentaci, občanům za spolupráci při
úklidu obce a v neposlední řadě paní Turečkové a rodině Pondělíkových za přípravu
občerstvení. Fotografie z tohoto dne si budete moci prohlédnout ve fotogalerii obce na
webových stránkách.
Mgr. Petra Řežábková, místostarostka obce

Okrsková soutěž v klasické hasičské soutěži - Zdemyslice
Dne 22.6. se ve Zdemyslicích konala okrsková soutěž v klasické hasičské soutěži.
Celkem se zúčastnilo 8 družstev mužů, 2 družstva žen a 4 družstva dětí z celého okrsku.
Za naši obec se po dlouhé době zúčastnila družstva SDH Ždírec ženy a muži, SDH Žďár a
staré gardy SDH Smederov. SDH Ždírec ženy obsadilo 1. místo, SDH Žďár obsadilo 6.
místo, staré gardy SDH Smederov obsadilo 7. místo a SDH Ždírec po nespravedlivém a
chybném verdiktu rozhodčích (podloženo videozáznamem) obsadilo místo 4. Nebýt
tohoto, mohlo družstvo mužů SDH Ždírec obsadit místo 1. a tím si zajistit postup na
okresní soutěž. I tak jsme si tento den užili a nové členy a členky opět řádně pokřtili.
Fotografie z této akce bude možnost shlédnout na webových stránkách obce.

za SDH Ždírec - Pavel Řežábek

Zprávy Českého rybářského svazu Ždírec
V sobotu 24. 8. 2019 se budou konat u naší Rybárny pod
Smederovem rybářské závody pro místní děti. Chytat se bude na
rybníku Brigádník. Prezentace závodníků bude od 7.00 hodin.
Předpokládaný začátek závodů je v 8.00 hodin a konec v 11.00
hodin. Připraveny budou věcné ceny, taktéž bude pro závodníky a jejich doprovod
zajištěno občerstvení. K hojné účasti zve výbor ČRS z.s.MO Ždírec.
Za ČRS z.s. MO Ždírec - Miroslav Krňoul

Zprávy Českého svazu žen Ždírec
S nástupem kalendářního léta nastoupilo jako mávnutím kouzelného proutku i to
léto "opravdové". Takže oslavy Dětského dne 1. června proběhly za krásného počasí,
zatím ještě polojasného nebe a teploty do 25°C. Na zahájení oslav starostkou obce pí.
Lenkou Vrátníkovou byla
přítomna nevelká část
účastníků, to se ale během
několika desítek minut
radikálně změnilo a vysoká
účast překvapila i všechny
pořadatele.
Registrace
stovky dětí byla naplněna
a další příchozí v počtu
minimálně 10-15 dětí ještě
stihly i veškeré soutěže vč. nabízeného občerstvení. Na všech 15-ti stanovištích byli
připraveni zástupci příslušných pořadatelů, aby pomáhali dětem při plnění úkolů. Velký
zájem byl jako vždy o všechny soutěže, ale opět v popředí stáli hasiči a myslivci. O
občerstvení se postarali jak ženy (párek v rohlíku), tak i sportovci (limonády a nanuky), a
tak žádné dítě nepřišlo zkrátka. Pobavili se rovněž i rodiče a prarodiče, kterých přišlo
kolem 150. Závěrečná tradiční tečka v podobě nafoukané pěny uzavřela krásné zábavné
odpoledne.
O dva týdny později se ve Ždírecké ZOO konalo společensko-zábavné odpoledne u
příležitosti výročí otevření této volnočasové zóny. Akci zastřešil OÚ ve spolupráci s
mnoha dobrovolníky, ke kterým se připojilo i mnoho žen - členek ČSŽ. I tentokrát se
jednalo o velice zdařilou akci; o zábavu, soutěže i poučení se postarali zástupci Lesů ČR,
z Oselců přijeli absolventi střední školy, kteří v reálu předváděli svoje šikovné ruce při
uměleckém kování. Řezbáře zastoupil mladý umělec z Vimperka, na dalším stanovišti
byli všichni přítomní seznamováni se správným systémem třídění odpadů, ale jako vždy
byl největší zájem z řad dětí o malování nejrůznějších motivů na obličej. A v neposlední
řadě bylo postaráno i o všechny návštěvníky (kterých bylo dle hrubého odhadu kolem
200-250) s nabídkou bohatého občerstvení i nápojů, popř. různých suvenýrů a
nafukovacích balónků. Díky příznivému počasí (i přesto že bylo velké teplo) se ale ve
stínu lesa cítili všichni hosté příjemně a dobře se bavili.
Nadprůměrně teplý červen už je za námi, ale také na červenec slibují
meteorologové krásné letní počasí, takže přejeme všem příjemné prázdniny i dovolené.
Za ČSŽ - M. Kolevová

Zprávy ze Smederova
Dne 21.6. se konala v klubovně hasičů Smederova prezentace vyhodnocení
dotazníků týkajích se spokojenosti života v obci, spojená se seznámením o průběhu
soutěže “ Obec roku”. O tomto vyhodnocení nás informovala Mgr. Petra Řežábková. Po
nápadu Jiřího Matouška, aby se družstvo hasičů Smederova zúčastnilo okrskové soutěže
ve Zdemyslicích, došlo k nácviku. Dne 22.6. od 13:00 hodin se tato soutěž konala a
družstvo hasičů Smederova ve složení Matoušek, Škarda st., Škarda ml., Pondělík, Kuba,
Řežábek, Bárta ml. se po dvanácti letech umístilo na 7. místě před družstvem z Blovic.
Jak se říká, neznamená vyhrát, ale zúčastnit se, a to se také stalo. Matoušku díky za
nápad, hasičům blahopřejeme a děkujeme za podporu našich žen. 27.6. proběhlo
pročištění kanalizace ve složení Řežábek, Matoušek, Pondělík, Kuba. V sobotu 29.6. od
14:00 hodin se konalo v hasičské klubovně Smederova zábavné dětské odpoledne k
začátku prázdnin. Na programu pro děti bylo připraveno několik soutěží, děkujeme p.
Kapounové a Hofmanové při výrobě mýdel, následovala pěna od hasičů z Nepomuka,
hasičský útok s vodou, který opakovalo družstvo hasičů Smederov. Občerstvení a pitný
režim byl bohatě zajištěn. Poděkování patří hlavní organizátorce L. Škardové, firmě Jan
Pondělík - pekařství a cukrářství Dvorec s.r.o., hasiči Nepomuk, kameramanům ve
složení Ivan Koutecký a Pavel Pondělík ml., kteří zajišťuji záběry pro SMEDEROVSKÉ
HRÁTKY. Poděkování patří také všem, kteří se na takto velice vydařené akci aktivně
podíleli.

Foto a text zaslal Pavel Pondělík

TJ Úslavan Ždírec
Na poslední utkání OS 1. třídy ročníku 2018/2019 jsme cestovali do Hromnic. Na
utkání s námi odcestoval i Míra Synáč, kterého jsme opět po dlouhé době mohli vidět
ve ždíreckém dresu a budeme doufat, že ho budeme vídat i na podzim v novém ročníku.
Celé utkání se odehrálo v horkém počasí. Na začátku utkání dominovaly útoky obou
mužstev a skóre začalo rychle narůstat. Nakonec se zastavilo na poločasovém skóre
12:10 pro Hromnice. Druhý poločas měl stejný průběh jako první poločas a skóre se dále
poměrně rychle navyšovalo a zastavilo se na konečných 24:21 pro domácí. Utkání velice
dobře odehrál dorostenec Šimon Jung, který vstřelil první 2 branky v dresu Ždírce. Tak
doufejme, že konečně prolomil střeleckou smůlu a na podzim přidá další branky.
Pospiszyl Zygmung 9, Řežábek Martin 4, Kotous Jan 6, Stehlík Ondřej, Jung Šimon 2
Za TJ Úslavan Ždírec – Lukáš Láska
Sezona 2018/2019 pro nás tímto utkáním skončila. Některé zápasy se nám povedli
více, některé zase méně, ale tak to ve sportu chodí. V celkové tabulce jsme obsadili 3
místo. Z mého pohledu mě mrzí menší účast diváků na domácích zápasech, ale na
druhou stranu bych chtěl velice poděkovat těm, kteří nás přijdou podpořit a fandí
nám.
V sobotu 29. 6. se konala na hřišti TJ Úslavanu Ždírec taneční zábava se
skupinou Lords. Počasí nám po celý den i večer přálo. Počet návštěvníků se zastavil na
čísle 78. Děkuji všem pořadatelům a lidem, kteří pomáhali s organizací. Dále bych vás
chtěl pozvat na turnaj v nohejbale trojic, který se bude konat v sobotu 27.7 na
našem hřišti. Večer od 20:00 zahraje k tanci a poslechu skupina Joker.
Tabulka střelců:
I. třída konečná 2018/2019

Pospíšil Zygmung 113
Kotous Jan 49

Tým

V R

P

Skóre

Body

12 12 0

0

251 : 197

24

Hromnice

12

6

1

5

233 : 232

13

Ždírec

12

4

1

7

236 : 259

9

Tymákov C

12

0

2 10

213 : 245

2

Všenice
Řežábek Martin 37
Kotous Jakub 32
Jung Šimon 2
Stehlík Ondřej 1

Z

Za TJ Úslavan Ždírec - Jan Kotous

Oznámení
Od 7. – 15. července přijímám objednávky na rané brambory. Od 5. – 18. srpna
přijímám objednávky na obilí. Od 9. – 22. září objednávám brambory na uskladnění a
krmné. Pytle vždy s sebou, hlavně zdravé.
Stanislav Ungr, Myť 30, tel.: 724079329
Upozornění
Prosíme občany, kteří vyvážejí větve na skládku do lesa za ZOO, aby tak nečinili.
Lesy ČR již nebudou nadále zpracovávat tento materiál. Děkujeme za pochopení.
Inzerát
Obec Ždírec hledá brigádníka/ici. Náplní práce je napomáhání při třídění odpadu a
hlídání sběrného dvora každou sobotu od 8:00 do 12:00 hodin. Vhodné pro občany od
15 - ti let. Nástup možný ihned. V případě zájmu kontaktuje Obecní úřad.

Dne 24. 6. 2019 se narodila
rodičům Petře a Pavlovi
Řežábkovým ze Smederova 36
dcera Emička.
Vítáme Emičku do života a přejeme
jen to nejlepší!

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
79 let
73 let
73 let
69 let
68 let
67 let
63 let
60 let

ČERVEN 2019
Jaroslava
Věra
Jiří
Karel
Eliška
Eva
Hana
Jana

DOLÁKOVÁ
DOLEJŠOVÁ
BOUČEK
KOVÁŘ
ŠTRUNCOVÁ
SEDLÁČKOVÁ
JANSKÁ
ŘEŽÁBKOVÁ

Smederov
Smederov
Žďár
Myť
Žďár
Ždírec
Smederov
Ždírec

Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.

40
16
16
24
26
30
3
37

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Klub hasičů na Smederově
Hřiště TJ Úslavan
U Rybárny
Ždírecká hospoda

14.7. – Smederovská pouť
24.8. – 19.00 – Benátská noc
27.7. – 20.00 – Taneční zábava – Joker + turnaj v nohejbale
24.8. – 8.00 – Rybářské závody pro děti
26.7. – 20.00 – Výborová schůze – SDH Ždírec
30.8. – 19.30 – Výborová schůze – SDH Ždírec

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Blovice - Hradiště 1
Muzeum otevřeno: úterý-sobota 9-15 hod.
30.5. – 30.9. – Dětství v zámeckém parku
do 5.10. – Zrození kovu – příběh bronzu a železa
Stálé expozice: Jak si kdo ustele; Stará škola aneb
škamna, kalamář a rákoska; Z tvorby Milana
Knížáka
Prázdninové dílny: každé úterý v 10.00 a 14.00
hodin
Lidový dům Blovice
16.7. – od 16.00 – Plzeňská sedma – odpolední
posezení s dechovkou
23.7. - od 21.30 - Bohemian Rhapsody – Letní kino
za Liďákem 2019
06.08. – od 21.00 – Ženy v běhu – Letní kino za
Liďákem 2019
20.08. – od 20.30 – Vetřelec: Covenant – Letní
kino za Liďákem 2019

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Nepomuk
ZÁBAVA – Malá letní scéna – nám. A. Němejce,
začátky ve 20.00 hodin:
12.7. – Skaya – pop/rock
19.7. – Divadlo Na stojáka! – stand up comedy
26.7. – Ponožky pana Semtamťuka – folk
13.7. – 8.00 – 12.00 – náměstí – Farmářský trh
s živou hudbou – Malá muzika Nauše Pepíka
13. – 14.7. – 9.00 – 16.00 – Rodný dům A.
Němejce – Výstava denivek
20.7. – nám. A. Němejce – XXVII. Nepomucké
pivní slavnosti
20.7. – Pizzerie Marshall – Disco
27. – 28.7. – XXXVIII. Nepomucký trojúhelník –
závod historických motocyklů a sajdkár
27.7. – sokolovna – B5 – koncert
27.7. – 17.00 – Pizzerie Marshall – Pizzerie Hard
Fest

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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