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měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
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Vážení spoluobčané,
prázdniny uběhly jako voda a děti nám po zaslouženém odpočinku opět vyrazily
do školy. V létě jsme si mohli užít sluníčka a koupání, jen těch srážek mohlo být trochu
více, aby se doplnil nedostatek vody.
Po celé prázdniny spolky nezahálely a uspořádaly mnoho kulturních akcí. V pátek
5. července byli k vidění psi všech možných ras při agility závodech Ždírecký skokánek
pod vedením paní Hany Janské ze Smederova. V neděli 14. července se uskutečnila na
Smederově již tradiční pouť u kapličky Panny Marie Klatovské. V sobotu 20. července a
10. srpna pak proběhla promítání letního kina na hřišti TJ Úslavanu, kdy nám pan Jan
Maxa představil filmy Špunti na vodě a Bezva ženská na krku. Každého promítání se
zúčastnilo okolo 100 návštěvníků, takže jsme se rozhodli ještě jedno promítání přidat a
to v sobotu 31.8.2019 od 21.00 hodin s českým komediálním filmem Po čem muži touží.
V sobotu 27. července uspořádali čelenové TJ Úslavanu na hřišti nohejbalový turnaj,
který zakončila taneční zábava se skupinou Joker. V sobotu 17. srpna jsme se s paní
místostarostkou Mgr. Petrou Řežábkovou zúčastnily vyhlášení ankety Vesnice roku 2019
v Pačejově. Obec Pačejov v čele s panem starostou Ing. Janem Vavřičkou, jako vítěz zlaté
stuhy, připravili bohatý kulturní program. Naše obec získala diplom za vzorné vedení
kroniky a šek na částku 10.000,- Kč od Plzeňského kraje. Tímto bychom chtěli poděkovat
naší bývalé kronikářce paní Marii Kolevové za vzorné vedení kronik v minulosti a také
všem spolkům, které nám do soutěže své krásné kroniky zapůjčily. Více informací o
průběhu vyhlášení se dozvíte uvnitř Našich listů.
Další sobota 24. srpna byla ve znamení závodů a zábavy. Od rána pořádali rybáři z
Českého rybářského svazu Místní organizace
Ždírec Rybářské závody pro místní děti. Závodů
na Rybárně se zúčastnilo celkem 11 závodníků a
myslím si, že si dopoledne u vody náležitě užili.
Od 15. hodin se konal na hřišti TJ Úslavanu první
zápas nové sezony Národní házené, kdy se naši
muži utkali s celkem Všenice B. Večer pak
uspořádali členové Klubu hasičů na Smederově
tradiční Benátskou noc, kde zahrála k tanci a
poslechu skupina Plzeňský expres. Jak je vidět, o

prázdninách to v naší obci žilo a já bych chtěla všem pořadatelům moc poděkovat za
jejich práci. Pevně doufám, že se nám takto bohatý kulturní a spolkový život podaří
udržet i do budoucna.
Ani obecní úřad o prázdninách nezahálel. Byly podepsány smlouvy s jednotlivými
zhotoviteli oprav budovy obecního úřadu a byl dohodnut termín zahájení prací. Práce na
opravách budovy započnou v pondělí 2. září. Vzhledem k rozsahu rekonstrukce bylo
třeba vyklidit celou budovu. Postupně jsme zabalili všechny dokumenty a i s nábytkem
jsme je za pomoci skoro všech členů zastupitelstva a několika dobrovolníků z řad občanů
vystěhovali nad Ždíreckou hospodu a do prostor Pily pana Bočana. Všem, kdo nám při
balení a stěhování přišli pomoci, opravdu moc děkuji. Děkuji i Mysliveckému sdružení
Ždírec za zapůjčení prostor k uskladnění našich věcí. Nikdo by nevěřil, co vše se do jedné
budovy může vejít. Během balení a stěhování jsme ještě vypsali výběrové řízení na
zhotovitele Bezdrátového informačního systému – tzn. rozhlasu. Zhotovitel byl vybrán
na veřejném jednání dne 30.08.2019. Vzhledem k tomu, že nám dosluhují čerpadla v
čerpací stanici v Myti, bylo vypsáno i výběrové řízení na výměnu těchto čerpadel. Voda
nás zlobila celé prázdniny. Na začátku prázdnin hned po mém odjezdu na dovolenou se
porouchalo i jedno čerpadlo na vodárně ve Žďáře. Chtěla bych tímto poděkovat panu
Bohuslavu Vrátníkovi a také všem, kdo nám s opravou pomohli. V srpnu jsme zjistili únik
vody zde ve Ždírecké hospodě. Za pomoci pana Pavla Vrátníka ze Žďáru se nám také
podařilo závadu odstranit, ale v budoucnu bude asi třeba rozvody zde v hospodě řešit,
aby nedošlo k nějaké větší havárii. V srpnu pak provedla firma Silnice Chmelíř opravy
místních komunikací tryskovou metodou v jednotlivých částech našich obcí. V rámci
přípravy podkladů pro Variantní studii odkanalizování a zásobování pitnou vodou obce
Ždírec bylo zastupiteli provedeno dotazníkové šetření, jak se zásobují vodou a jak mají
řešení vypouštění odpadních vod jednotlivé domácnosti. Všem vám děkuji za
zodpovězení otázek. Podklady budou v září předány panu Ing. Machovi spolu s další
dokumentací a plány kanalizace a vodovodu. Předběžné výsledky studie a návrhy řešení
by mohly být známy kolem Vánoc.
Na závěr bych chtěla popřát všem rodičům mnoho sil do nového školního roku a
dětem mnoho školních úspěchů.
Bc. Lenka Vrátníková, starostka obce

Oznámení
Ždírecká hospoda oznamuje všem našim občanům, že ve dnech od 16.9. do
26.9.2019 bude z důvodu čerpání řádné dovolené zavřeno. Senioři, kteří odebírají obědy
ze Ždírecké hospody a budou mít zájem, se mohou do 11.9.2019 přihlásit na OÚ a bude
jim zařízen dovoz obědů z Erka Chocenice taktéž s příspěvkem.

USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 30. srpna 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 JM a pan PS.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele akce a znění smlouvy o dílo na akci „Výměna
čerpadel v čerpací stanici Myť, Obec Ždírec“ firmu DROOJF s.r.o., Studniční 409, 334 41
Dobřany, za částku 116.969,- Kč bez DPH což je 141.532,- Kč s DPH.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele projektu a znění smlouvy o dílo na akci
„Bezdrátový informační systém v Obci Ždírec“ firmu SOVT RADIO s.r.o., Budějovická 1320,
389 01 Vodňany za částku 363.602,- Kč bez DPH, což je 439.958,42 Kč s DPH.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje stavební dozor na projekt „Stavební úpravy budovy obecního
úřadu ve Ždírci“ pana Ing. VS, VS- projekt, 5. května 681, 336 01 Blovice za nabídkovou cenu
42.650,- Kč.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o odkoupení pozemků ve správním území Obce
Ždírec od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci, Třenovského 622/11, 163 00
Praha 6.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje nákup 12 ks nádob na zimní posyp o objemu 110 l s výsypným
otvorem od firmy ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, za celkovou cenu
60.839,- Kč + dopravné.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje nákup materiálu na rekonstrukci lávky přes řeku Úslavu
v místě pod Chmelnicemi do celkové částky 15.000,- Kč.
9. Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost, kterou podala paní BS o odkoupení části pozemku
parcelní č. 189/19, orná půda, v k.ú. Ždírec u Blovic.
10. Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost, kterou podali LA a AA, o pronájem či odkoupení
částí pozemku parcelní č. 465/1, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo
upravené, v k.ú. Žďár u Blovic.
11. Zastupitelstvo obce schvaluje V. úpravu rozpočtu Obce Ždírec na r. 2019. Návrh změny
rozpočtu je přílohou zápisu.

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

Tak jako každý rok jsme stejně i letos již tradičně o letních prázdninách pořádali
dětské rybářské závody, které se konaly v sobotu 24. srpna. Do závodů se přihlásilo 11
závodníků. To je zatím nejméně v novodobé historii závodů. Závodilo se na rybníku
Brigádník. Lovící místa byla označena po celé délce hráze. Po zahájení závodů ráno
v 8.00 hodin se několik větších kaprů chytilo, ale postupem času braní ryb sláblo. Jury
závodu se proto rozhodlo přesunout na rybník Nový. Tam se začalo opravdu závodit.
Úlovky byly sice menší, ale zato při chuti. O první místo proběhl dramatický souboj a po
těsném průběžném vedení nakonec zvítězil Daniel Krňoul s 295 body. Druhý skončil
Šimon Kasl s 255 body a třetí místo obsadila Veronika Škardová se 196 body. Kompletní
výsledky a fotografie ze závodů najdete na našich stránkách
http://www.mocrszdirec.estranky.cz. Po skončení chytání byly vyhlášeny výsledky a
každý ze závodníků si odnesl krásnou věcnou cenu. V pergole za Rybárnou bylo
připraveno chutné občerstvení a věříme, že si to všichni náramně užili.

Za ČRS z.s. MO Ždírec - Miroslav Krňoul

Zprávy TJ Úslavanu Ždírec
Léto uteklo jako voda a opět se po letní přestávce přihlásila o slovo Národní
házená. V novém ročníku 2019/2020 nám los určil jako prvního soupeře hráče ze Všenic.
K utkání jsme nastoupili 24. 8. 2019 od 15:00 h. na domácím hřišti. Celý první poločas
byl ve znamení vyrovnaného utkání, kde se skóre přelévalo z jedné strany na druhou a
zastavilo se na konečných 11:12 pro tým ze Všenic. Začátek druhého poločasu měl

stejný průběh jako první poločas. Od 50 minuty utkání nás hostující tým začal přehrávat
a postupně si začal budovat náskok, který se zastavil na výsledném skóre 17:22.
Na druhé utkání jsme cestovali do Plzně, kde jsme se představili dne 1. 9. 2019 od
9:30 hod. na hřišti v Újezdě. Tým Plzeň - Újezd se v minulém ročníku odhlásil z první ligy
Národní házené tak jsme nevěděli, co nás na hřišti čeká. Do utkání s námi nastoupil i
Václav Brožík, kterého jsme opět rádi uvítali v naší sestavě. Od začátku utkání bylo vidět,
že tým domácích je na utkání lépe připravený než náš tým a postupně si začali budovat
náskok, který se zastavil na poločasovém skóre 14:11. Druhý poločas se nesl ve stejném
duchu jako první poločas a hráči Újezdu svůj náskok pomalu navyšovali. Výsledné skóre
se zastavilo na 24:17 pro domácí tým.
Za TJ Úslavan Ždírec - Lukáš Láska
Branky 2018/2019
Pospiszyl Zygmunt
Kotous
Jan
Řežábek Martin
Kotous
Jakub
Pospiszyl Tomáš D
Jung
Šimon D
Stehlík
Ondřej

podzim
62
30
12
17
2

ROZLOSOVÁNÍ 2019 - 2020
kolo
datum
č.ut. čas
1. kolo - P so,24.8.19
201. 15.00
2. kolo - P ne,1.9.19
202. 9.30
3. kolo - P so,7.9.19
204. 15.00
4. kolo - P ne,15.9.19
207. 9.15
6. kolo - P ne,22.9.19
211. 16.00
7. kolo - P so,28.9.19
212. 15.00
8. kolo - P ne,6.10.19
214. 14.30
9. kolo - P so,12.10.19 217. 15.00
11. kolo - J so,4.4.20
221. 15.00
12. kolo - J ne,19.4.20
222. 9.30
13. kolo - J so,25.4.20
224. 15.00
14. kolo - J ne,26.4.20
227. 12.00
16. kolo - J ne,17.5.20
231. 16.00
17. kolo - J so,23.5.20
232. 15.00
18. kolo - J ne,24.5.20
234. 14.30
19. kolo - J so,30.5.20
237. 15.00

jaro
52
19
25
14
2
1

celkem
114
49
37
31
2
2
1

1.TŘÍDA MUŽI
domácí
soupeř
Ždírec
Všenice B
Plzeň Újezd Ždírec
Ždírec
Hromnice
Litice B
Ždírec
Všenice B
Ždírec
Ždírec
Plzeň Újezd
Hromnice
Ždírec
Ždírec
Litice B
Ždírec
Všenice B
Plzeň Újezd Ždírec
Ždírec
Hromnice
Litice B
Ždírec
Všenice B
Ždírec
Ždírec
Plzeň Újezd
Hromnice
Ždírec
Ždírec
Litice B

Zprávy ze Smederova
Dobrý den, 24. srpna se konala tradiční Benátská noc v klubovně hasičů
Smederova. K tanci a poslechu hrála velice oblíbená skupina Plzeňský expres V+V. Akce
za účasti i občanů z okolních obcí se velice povedla. Vyzdobenou požární nádrž po
setmění obklopilo celé osazenstvo s tím, jaké bude zase překvapení. A bylo. Aktéři Dáša
Boltíková a Pavel Pondělík propluli po nádrži houpavou plavbou s pozváním pro ostatní
zamilované páry a děti. Bohužel další plavba pozvaných se nekonala a tak se plulo ještě
jednou za hudby z filmu Titanic. Titanic se nepotopil a tak Dáša s Pavlem ukončili plavbu
skokem do vody. Závěrem této kulturní vložky byl povedený ohňostroj. Děkujeme všem,
kteří se na této akci aktivně podíleli.
Smederovští občané navštívili v hojném počtu letní kino ve Ždírci. Jan Maxa měl
super nápad, zpestření prázdninových večerů pro okolní obce. Budeme se těšit na příští
rok.

Text a foto zaslal Pavel Pondělík

Kurz první pomoci
SDH Ždírec zve všechny občany, kteří mají zájem o kurz první pomoci dne 22. 9.
(neděle) od 15:00 do hasičské zbrojnice ve Ždírci. Kurzem s názornými ukázkami
neodkladné péče a resuscitace vás bude provádět zkušený záchranář Zdravotnické
záchranné služby Plzeňského kraje a hasič Sboru dobrovolných hasičů Blovice pan Josef
Synáč, DiS. z Blovic. Přijďte se podívat a doplnit si nezbytné informace, které mohou
zachránit lidský život!
Za SDH Ždírec – Mgr. Petra Řežábková

Vyhodnocení krajského kola Vesnice roku 2019
Dne 17.8.2019 vítězná obec
Pačejov, která získala Zlatou
stuhu, pořádala vyhodnocení
krajského kola prestižní soutěže
Vesnice roku 2019. Bohatý
program byl plný hudby a tance
pačejovských dětí a žen. Skvělou
atmosféru umocňovala radost
místních obyvatel včele s panem
starostou Ing. Janem Vavřičkou.
Po proslovu hejtmana Plzeňského kraje Ing. Josefa Bernarda a dalších proslovech
zástupců z Ministerstva pro místní rozvoj, Spolku pro obnovu venkova, Ministerstva
zemědělství a Svazu měst a obcí ČR následovalo vyhodnocení všech stuh a také ocenění
obcí diplomy. S napětím jsme očekávaly, zda naše obec "utrhne" nějakou stuhu.
Modrou stuhu za společenský život získala obec Tlučná, Bílou stuhu za činnost mládeže
získala obec Kařez, Zelenou stuhu za péči o zeleň získala obec Staré Sedliště a
Oranžovou stuhu za spolupráci obce se zemědělskými subjekty získala obec Cekov. Obec
Ždírec sice žádnou z výše uvedených stuh nezískala, avšak domů neodjela s prázdnou!
Získala diplom za vzorné vedení kroniky a šek na 10.000 Kč. Tímto bychom chtěli
poděkovat bývalé kronikářce paní Kolevové za vzorné vedení kronik v minulosti, protože
jejich provedení uchvátilo komisi natolik, že toto ocenění udělila právě naší obci. Dále
bychom chtěli poděkovat všem spolkům za zapůjčení ostatních kronik. Jsou důkazem
toho, že to v naší obci žije. Peníze, které obec obdržela, budou použity na vybavení
obecní knihovny a přiblížení četby hlavně našim nejmenším.

Mgr. Petra Řežábková, místostarostka obce

Letní kino Ždírec
V létě 2019 jsme se se zastupiteli rozhodli zkusit
realizovat několik promítání letního kina Ždírec. Podařilo se
navázat spolupráci s neziskovou organizací Komunitního
centra ROKO z.ů. z Rokycan, která pro nás zajištuje vlastní
promítaní včetně potřebné legislativy. Pro letošní rok jsme původně plánovali jen dvě
promítání, abychom si ověřili, zdali je mezi občany o tento typ zábavy zájem. Velmi
milým překvapením a odměnou pro mne jako organizátora bylo, když na první
promítání 20.7. přišlo rovných sto diváků. Na druhý termín 10.8., i přes nepřízeň počasí,
přišlo sedmdesát návštěvníků letního kina. Z důvodu takového zájmu, jsme se tedy
rozhodli přidat ještě jedno promítání v termínu 31.8., kdy přišlo opět pěkných šedesát
sedm návštěvníků. Všechny letošní promítání se nesly v duchu českých komedií.
Promítali jsme filmy: „Špunti na vodě“, „Bezva ženská na krku“ a „Po čem muži touží“.
V projektu letního kina bychom chtěli pokračovat i v roce 2020 a předběžně plánuji
minimálně čtyři promítání v období prázdnin. Filmy pro jednotlivá promítání budeme
vybírat za pomoci ankety na obecních stránkách a facebooku jako tomu bylo již
v letošním roce. Nakonec mi dovolte, abych pro letošní rok poděkoval za skvělou
spolupráci TJ Úslavan Ždírec, který pro každé promítání zajistil občerstvení včetně
přípravy areálu, ve kterém promítání probíhalo.
Jan Maxa, zastupitel obce

Celosvětový úklidový den 21. září 2019
Během Celosvětového úklidového dne, který se bude
konat v sobotu 21. září 2019, se miliony lidí ve 156-ti zemích
postaví proti globálnímu problému s odpady tím, že vyčistí
silnice, parky, pláže, lesy, řeky…. Naše obec se rozhodla
připojit k akci „Celosvětový úklidový den“ a to brigádou na
úklid podél cesty mezi Ždírcem a Srby. Podél této silnice
jsme již uklízeli před prázdninami a nyní bychom chtěli úklid dokončit. Bohužel budeme
muset znovu částečně uklidit i to co už jednou bylo čisté, protože stále existují lidé, pro
které je zatěžko vyhodit odpad na místě k tomu určené. Místo toho vyhazují odpadky do
přírody podél cest.
Sraz účastníků brigády je v sobotu 21. září v 10:00 před Ždíreckou hospodou.
Budeme rádi za každou pomoc a zejména rád bych na brigádě přivítal naší mladší
generaci. S sebou si vezměte rukavice a pokud máte, tak reflexní vesty z auta (kvůli
bezpečnosti). Pytle na odpadky dostanete. Předem děkuji všem dobrovolníkům.
Jan Maxa, zastupitel obce

Ždírecký skokánek - 1. ročník
aneb neoficiální závody agility ve Ždírci
V pátek 5. 7. 2019 na hřišti TJ Úslavanu Ždírec se konal 1. ročník
Ždíreckého skokánka. Závodilo 47 týmů (psovod + pes = tým) ve čtyřech
výkonnostních kategoriích: mladší štěňata, starší štěňata, nezávodníci
(tým ještě nezískal na oficiálních závodech agility žádnou zkoušku) a
závodníci (tým již má složenou alespoň jednu zkoušku v oficiálních závodech agility).
Nezávodníci a závodníci byli ještě rozděleni podle kohoutkové výšky psů na kategorii
small (malí), medium (střední) a large (velcí). Každý tým běžel dva běhy a věřte, že bylo
na co koukat. Mnohdy opravdu nádherné vedení psa přes překážky bylo opravdovým
uměním. Parkury vymyslela a běhy rozhodcovala Hana Janská a všichni závodníci, kteří
se umístili na prvních čtyřech místech, obdrželi velmi originální medajli a věcné ceny. V
závěru byl ohodnocen tým za statečnost, pro který věnovala krásnou cenu starostka
obce Lenka Vrátníková. A jak si vedli domácí "Smederovští agiliťáci"?
V kategorii nezávodníků - small
 Ilona Vacková s Ferdou (kříženec) 2 x 1. místo
V kategorii nezávodníků - large





Kateřina Kubátová s Enye (kříženec) 2. a 4. místo
Martina Milfortová se Cindy (kolie dlouhosrstá) 5. místo
Kateřina Kubátová s Rousie (bearded collie) 6. místo
Marie Voříšková s Jessy (kříženec 7. místo)

V kategorii závodníků - medium
 Lucie Hajšmanová s Roxy (stafordšírský bulterier) 3. místo
V kategorii závodníků - large
 Marcela Hnízdilová s Airou (border collie) 2. a 5. Místo
Poděkování za nádhernou a velmi povedenou akci patří nejen všem dobrovolníkům,
kteří přispěli k bezchybné organizaci, ale i starostce obce Ždírec Bc. Lence Vrátníkové za
podporu akce, členům TJ Úslavanu Ždírec za poskytnuté zázemí a zajištění občerstvení a
sponzorům akce Kateřině Kubátové, Haně Janské z prodejny chovatelských potřeb a
krmiv ve Smederově, které dodaly hodnotné věcné ceny a Martině Milfortové, která
zajistila naprosto originální medaile.

Foto a text zaslala Hana Janská

K tanci a poslechu hraje
DUO ONDRUŠKOVI.
Bohatá zvěřinová tombola.
Občerstvení zajištěno.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
77 let
76 let
73 let
70 let
69 let
67 let
65 let
64 let
63 let
63 let
61 let
88 let
68 let
67 let
65 let
63 let
62 let

ČERVENEC - SRPEN 2019
Josef
Václav
Stanislav
Jindra
Jaroslav
Dagmar
Jitka
Josef
Danuše
Rita
Anna
Vlasta
Jana
Václav
Petr
Emilie
Bohuslav

SYNÁČ
KUTÁK
UNGR
ŠMÍDOVÁ
SEDLÁČEK
KUCHYŇKOVÁ
HOFFMANNOVÁ
PEKÁREK
VRÁTNÍKOVÁ
KRIEGERBECKOVÁ
KOHÚTOVÁ
ŘEŘICHOVÁ
KOLBABOVÁ
ZOCH
ZRNO
VRÁTNÍKOVÁ
VRÁTNÍK

Žďár
Žďár
Myť
Ždírec
Ždírec
Myť
Žďár
Ždírec
Ždírec
Ždírec
Myť
Ždírec
Myť
Myť
Žďár
Myť
Ždírec

Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.
Čp.

32
17
30
43
32
4
34
25
31
18
44
48
40
15
20
2
54

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda
Klub SDH Smederov
Louka nad hospodou

27.9. – 19.30 – SDH Ždírec – výborová schůze
28.9. – 19.00 – MS Ždírec – Posvícenská zábava - Duo Ondruškovi
14.9. – 18.00 – 20 let Ungrovanky Ždírec
28.9. – Posvícenské posezení – SDH Smederov
05.10. – 14.00 – ČSŽ Ždírec– Pouštění draků – podle počasí

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Blovice - Hradiště 1

Nepomuk

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
7.9. – 10.00 – 22.00 – Stopy baroka –
komentované prohlídky, koncert, soutěže,
ohňostroj

8.9. – 18.00 – kostel sv. Jana Nepomuckého –
Český varhanní festival
13.9. – Plavba lodí Nepomuk ke Svatojánským
proudům
14.9 - 8.00-12.00 – náměstí – Nepomucké trhy
14.9. – Pizzerie Marshall – Kabát revival Plzeň
19.9. – 16.30 – MC Beruška – Proč děti zlobí? –
přednáška
25.9. – 19.00 sokolovna – Vandrácí Vagamundos
– cestovatelská beseda Pavel Liška a Jan Révai
26.9. – 19.00 – KD Dvorec – Chuť do života –
Halina Pawlowská – One woman show

Lidový dům Blovice

26.9. – 16.00 – Václav Žákovec a Anička Volínová
28.9. – Benefice pro Sofinku Větrovcovou
6.-8.9 – Blovická pouť a oslavy města

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Spálené Poříčí

7.9. – 14.00 – 18.00 – náves Lučiště –
Rozloučené s létem – akce pro děti
21.9. – Běh na Kokšín

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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