Naše listy
měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
svazek 26 / číslo 12 / prosinec 2019

Vážení spoluobčané,
i poslední měsíc roku 2019 je úspěšně za námi a všichni jsme plni očekávání, co nám
ten nový rok 2020 přinese. V neděli 1. prosince jsme uspořádali setkání našich seniorů ve
Ždírecké hospodě. Sešlo se celkem 53 seniorů, pro které byl připraven doprovodný
program, kdy na harmoniku zahrál pan Kaiser z Chocenic, občerstvení a drobné dárky.
Každou adventní neděli proběhlo tradiční zpívání koled u kapličky na Smederově, které
vyvrcholilo 24. prosince Štědrodenní vyjížďkou motorek. V sobotu 7. prosince jsme
uspořádali Zpívání koled a rozsvícení vánočního stromečku před Ždíreckou hospodou.
Zpívání koled opět finančně podpořila skupina ČEZ, za což jim velmi děkujeme. Členky
českého svazu žen ve Ždírci nám pomohly s přípravou opečených klobás, svařáku a čaje.
Pro každého byl přichystán drobný dárek v podobě jmelí a ženy si připravily již tradiční
vánoční jarmark. O hudební kulisu se postaralo hudební uskupení „Co Srby daly“ v čele
s panem Burianem a panem Chaloupkem. Chtěla bych všem, kdo se na přípravě
příjemného adventního podvečera podíleli, poděkovat. V neděli 8. prosince pak
uspořádaly členky Českého svazu žen ve Ždírci Kreativní odpoledne pro děti. Děti si opět
mohly vyrobit vánoční výzdobu i drobné dárky a čekal na ně i Mikulášský balíček. Opět
bych chtěla poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravě těchto akcí. Celý prosinec pak
probíhaly výroční valné hromady všech SDH – Smederov, Ždírec, Žďár, kde si členové SDH
volili nové vedení na příští volební období. Chtěla bych všem končícím funkcionářům
poděkovat za jejich práci a všem nově zvoleným popřát mnoho sil a dobrých nápadů při
jejich činnosti. Ve středu 25. prosince se
konal pod taktovkou manželů Ondruškových
Vánoční koncert v kostele sv. Václava ve
Žďáře. V opět úžasné atmosféře se
představili nejen Dana a Oldřich Ondruškovi,
ale také jejich žáci Jan Jára – zpěv a Nikola
Rašková – příčná flétna. Účinkující doplnilo i
Duo Ostré struny – Anna Benediktová –
kytara a Jan Jánský – koncertní pila. Bylo
moc příjemné se po celoročním shonu na chvilku zastavit a zaposlouchat se do úžasné
hudby. Chtěla bych touto cestou ještě jednou všem účinkujícím velmi poděkovat za

krásný zážitek. V sobotu 28. prosince uspořádali manželé Ondruškovi poslední veřejnou
zábavu ve své dlouholeté kariéře pod názvem Závěrečná. Sál Ždírecké hospody byl zcela
zaplněn a všichni se výborně bavili a vzpomínali až do pozdních nočních hodin. Chtěla
bych manželům Ondruškovým poděkovat za výbornou spolupráci s obcí a popřát jim vše
nejlepší do dalších let. Pevně doufám, že se budeme dále potkávat při menších obecních
akcích a moc se těším na další vánoční koncerty v kostele sv. Václava ve Žďáře. Poslední
akcí roku 2019 byl 29. ročník Silvestrovského běhu, který uspořádal TJ Úslavan Ždírec za
podpory obce. Více informací o běhu se dozvíte uvnitř Našich listů.
Na posledním veřejném zasedání zastupitelů obce, které se konalo v pátek 13.
prosince ve Ždírecké hospodě, jsme schvalovali nové obecně závazné vyhlášky, týkající se
systému sběru odpadů a poplatku za odpady, evidence a čipování psů a poplatku za psa
a nový požární řád obec. Poplatky za odpady, psa a vodné zůstanou pro rok 2020 ve stejné
výši, jako v roce 2019. Byly schváleny i veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotací
jednotlivým spolkům, které v obci působí. Dále byl schválen zhotovitel dalších oprav
budovy obecního úřadu ve Ždírci, které byly potřeba – oprava studny, septiku, dešťové
kanalizace, drenáže okolo budovy OU, zhotovení sádrokartonů a nových omítek,
demolice podlah a jejich izolace, zateplení a izolace střechy nad vstupem do budovy.
Schvaloval se též rozpočet obce na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu obce na roky
2021 a 2022. K dnešnímu dni finalizujeme s posledními pracemi v budově obecního
úřadu, tak aby v sobotu 11. ledna 2020 mohla od 8.00 hodin proběhnout brigáda na
stěhování nábytku zpět do budovy. Chtěla bych tímto požádat všechny spoluobčany o
pomoc, tak abychom přestěhovali, co nejvíce věcí a nově opravený obecní úřad mohl začít
opět fungovat. Při přípravě stěhování dále pracujeme na přípravě žádostí o další dotace
a to dotaci z Programu stabilizace a obnovy Plzeňského kraje, kde bychom chtěli požádat
o dotaci na úpravu půdního prostoru nad Ždíreckou hospodou a dotaci ze Státního fondu
životního prostředí na projekt „Modernizace sběrného dvora Ždírec“. Ve spolupráci s
hasiči připravujeme Technické podmínky pro nové vozidlo pro JSDHO Ždírec, které
chceme poslat ke schválení do konce ledna. Připravují se též inventura majetku a roční
účetní závěrka.
Na závěr bych ráda zmínila pár čísel za rok 2019. Mimo investiční akce, na které
jsme získali dotace, a o kterých jsme pravidelně informovali v Našich listech, jsme z
vlastních zdrojů investovali do lesa celkem 188.981,- Kč, do oprav a údržby místních
komunikací celkem 296.186,73 Kč, do oprav a údržby vodovodu celkem 405.839,10 Kč a
do oprav a údržby Ždírecké hospody celkem 279.198,- Kč (z toho příspěvek na obědy činil
106.641,- Kč). Snažíme se průběžně opravovat obecní majetek a udržovat ho v takovém
stavu, aby nám mohl dlouho sloužit.
Bc. Lenka Vrátníková, starostka obce

USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 13. prosince 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 paní Mgr. VP.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a výši finančního příspěvku
na činnost společenských organizací na r. 2020:
a) TJ Úslavan Ždírec ve výši 20.000,- Kč.
b) Český svaz žen Ždírec ve výši 10.000,- Kč.
c) SDH Smederov ve výši 8.000,- Kč.
d) Medvědí kovárna, z.s. ve výši 5.000,- Kč.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Ždírec č. 1/2019 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na zemí Obce Ždírec.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje systém vývozů směsného komunálního odpadu:
Pro fyzické osoby zapojené do systému je odvoz stanoven takto:
pro domácnost se třemi a více osobami se odváží odpad 1 x za 7 dní v zimním období (od 1. října – do 31.
března) a 1x za 14 dní v ostatním období,
pro domácnost s jednou až dvěma osobami se odváží odpad celoročně 1 x za 14 dní,
v bytových domech o čtyřech a více domácnostech – 1 x za 7 dní v zimním období (od 1. října – do 31. března)
a 1x za 14 dní v ostatním období,
pro objekty určené k rekreaci bez trvalého bydliště a domy, kde není nikdo přihlášen k trvalému pobytu
alespoň jedné osoby je zajištěn odvoz odpadů maximálně 4 jednorázovými svozy ročně.
Fyzické osoby zapojené do systému mají také k odkládání směsného komunálního odpadu k dispozici
kontejnery umístěné na sběrném místě u obecního úřadu ve Ždírci, v chatové osadě Rafanda a Ostrůvek.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Ždírec č. 2/2019 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje Přílohu č. 1 Obecně závazné vyhlášky Obce Ždírec č. 2/2019 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů v Obci Ždírec.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Ždírec č. 3/2019 o evidenci označených psů a
jejich chovatelů.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Ždírec č. 4/2019 o místním poplatku ze psů.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Ždírec č. 5/2019 Požární řád obce.
11. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Stanovení poplatků za vodné pro občany na rok 2020 ve výši 26,- 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 2020 ve výši 30,- Kč/m3 s DPH, paušálu za užívání vodovodu ve výši 540,- Kč za
rok za odběrné místo.
12. Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecních pozemků na rok 2020 majitelům rekreačních chat
v katastrálním území Žďár u Blovic, obec Ždírec:
a) St. p. 59
výměra 24 m2
zahrada 388/3
výměra 302 m2
JB, V, Plzeň, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň a PB, P, 326 00 Plzeň

b) St. p. 57
výměra 33 m2
zahrada 388/16
výměra 368 m2
Bc. BV, K, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
c) St. p. 164
výměra 33 m2
zahrada 165/3
výměra 364 m2
VČ, A, Plzeň, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
d)
zahrada 165/25
výměra 125 m2
ER, E. B, 320 24 Plzeň,
e) St. p. 147
výměra 36 m2
zahrada 165/4
výměra 426 m2
JŠ, S, 323 12 Plzeň,
Stanovení výše nájemného za pronájem pozemků na r. 2020 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.
13. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytování pečovatelské služby s Diecézní charitou Plzeň, se
sídlem Hlavanova 16, 326 00 Plzeň, IČO 49774034.
14. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnost mezi Obcí Ždírec a ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, se sídlem Děčín, 405 02 Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
zastoupenou JH projekt s.r.o., Národních mučedníků 196, 339 01 Klatovy na pozemky parc. č. 196/9 a 200/44
v k.ú. Ždírec u Blovic.
15. Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele opravy studny, septiku, dešťové kanalizace a drenáže okolo
budovy obecního úřadu firmu ML, P 113, 336 01 Blovice, za částku 101.170,- Kč bez DPH.
16. Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele sádrokartonů v budově obecního úřadu firmu ML, P 113, 336 01
Blovice, za částku 174.000,- Kč bez DPH.
17. Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele nových omítek v budově obecního úřadu firmu ML, P 113, 336 01
Blovice, za částku 190.000,- Kč bez DPH.
18. Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele zapravení po elektroinstalaci, vyklizení části objektu a výmalby
celého objektu budovy obecního úřadu firmu ML, P 113, 336 01 Blovice, za částku 99.800,- Kč bez DPH.
19. Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele zateplení a izolace střechy nad vstupem do budovy obecního
úřadu, nového oplechování a dodání kačírku na střechu firmu ML, P 113, 336 01 Blovice, za částku 57.200,- Kč
bez DPH.
20. Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele demolice podlah, tepelné izolace, izolace proti vlhkosti a
betonáže podlah budovy obecního úřadu firmu ML, P 113, 336 01 Blovice, za částku 45.000,- Kč bez DPH.
21. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet Obce Ždírec na rok 2020 jako vyrovnaný.
22. Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Obce Ždírec na rok 2021 a rok 2022.
23. Zastupitelstvo obce schvaluje VIII. úpravu rozpočtu Obce Ždírec na r. 2019. Návrh změny rozpočtu je
přílohou zápisu.
24. Zastupitelstvo obce volí předsedou kulturního výboru paní Mgr. VP a to od 1.1.2020.
25. Zastupitelstvo obce schvaluje objednávku na poradenskou činnost při přípravě zajištění financování ze
zdrojů Státního fondu životního prostředí pro projekt „Modernizace sběrného dvora Ždírec“ v rámci 126. výzvy
Operačního programu Životní prostředí u pana Ing. JH, S 1652/7 198 00 Praha 9 – Kyje, za nabídkovou cenu
105.000,- Kč bez DPH.
26. Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost, kterou podal pan Mgr. VW, bytem Z, 751 24 Přerov VII - Čekyně o
odkoupení či uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na odkup či předkupního práva na pozemku parcelní č.
189/30, orná půda, v k.ú. Ždírec u Blovic.

Oznámení
Z důvodu stěhování bude celý leden Obecní úřad uzavřen. K dispozici Vám budeme
pouze v případě řešení naléhavých záležitostí.
Výdej známek a poplatky za odpady je možné hradit od 01. 02. 2020 hotově v kanceláři
OÚ. Převodem na účet je možno hradit poplatky již od 01. 01. 2020.

Zprávy ze Smederova
Smederov v prosinci opravdu
žil. První adventní neděli byl u
kapličky na návsi Smederova
ozdoben vánoční stromeček.
Následovalo zpívání vánočních
koled každou adventní neděli.
7.12.2019 se uskutečnila výroční
valná hromada SDH Smederov.
24.12.2019 se na návsi Smederova
sjelo 28 nadšenců otevřených vozidel. Jednalo se již o 10. ročník ŠTĚDRODENNÍ VYJÍŽĎKY
dlouhé 50km. Na závěr vyjížďky bylo zazpíváno několik koled a spuštěna ohnivá fontána.
Na konec roku byl pořádán silvestrovský běh, který podpořilo několik místních občanů. A
jako vždy bylo v klubovně SDH Smederov pořádáno silvestrovské posezení s krásným
půlnočním ohňostrojem. Jako uvítání roku 2020 se v hojném počtu sešlo spousta
nadšenců na Smederovské vyhlídce k opékání buřtů. Počasí se na tuto královskou
procházku opravdu velice povedlo. Děkujeme všem, kteří se na těchto kulturních akcích
aktivně podílejí. Závěrem dovolte, abych popřál všem občanům pevné zdraví, štěstí a
pohody v nastávajícím roce 2020.

Foto a text zaslal Pavel Pondělík

Rybáři informují:
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz, http://www.mocrszdirec.estranky.cz/

Druhý termín výdeje povolenek je ve čtvrtek 6.2. od 17.00 hodin ve Ždírecké hospodě.
Výroční členská schůze je naplánována na 21.3. od 17.00 hodin ve Ždírecké hospodě.
Za ČRS, z.s.MO Ždírec, jednatel Miroslav Krňoul

Poděkování „Závěrečná“
Chtěli
bychom
moc
poděkovat našim kamarádkám,
kamarádům, přátelům, známým i
ostatním spoluobčanům, kteří
nám 28.12. 2019 vytvořili
nezapomenutelnou atmosféru při
naší veřejné derniéře nazvané
,,Závěrečná“. Zvláště bychom
chtěli poděkovat paní starostce
Lence
Vrátníkové
a
paní
místostarostce Petře Řežábkové a všem, kteří nás - k našemu překvapení - obdarovali
věcnými dary. Moc si toho vážíme. Přejeme všem spoluobčanům v novém roce hodně
zdraví a rodinné pohody.
Dana a Olda Ondruškovi

Zprávy Českého svazu žen
Další rok je za námi a s ním i veškeré aktivity, které ten loňský rok obohatily.
Nesmíme ale zapomenout na měsíc prosinec, který je z celého roku na společenské,
kulturní i sportovní akce nejbohatší.
ČSŽ uspořádal v sobotu 7.12. ve spolupráci s OÚ "Zpívání koled" u rozsvíceného
stromečku na terase Ždírecké hospody. Tradiční a oblíbenou akci navštívilo velké
množství místních ale i přespolních návštěvníků. O kulturní program se postaral OÚ v čele
se starostkou obce pí Lenkou Vrátníkovou, když zajistil vystoupení muzikantů a zpěváků
ze sousedních Srb. Samozřejmě byl připraven i vánoční minijarmark s drobnými ručními
výrobky z dílny našich žen. Na občerstvení byly v nabídce opékané klobásy s chlebem a
rovněž i vynikající svařák, popř. teplý čaj. Hned nato v nedělí 8.12. připravily ženy další
Kreativní odpoledne pro děti s vánoční
tématikou. U 8 stanovišť si děti mohly samy
vyrobit malé vánoční ozdoby (zvonečky,
dřevěné ozdoby, svícny aj.), popř. zdobená
vánoční přáníčka pro rodiče i další členy
rodiny. Vlastnoručně si ozdobily velké perníky,
pobavily se také u "plyšákové tomboly". Na
závěr odpoledne pak všechny zúčastněné děti,
kterých bylo minimálně 30, obdržely dárkový
balíček. Děkujeme všem za účast na veškerých akcích uskutečněných v r. 2019 a již dnes
začínáme připravovat program pro r. 2020, který by měl být stejně hodnotný jako ten

uplynulý. Na Boží hod vánoční jsme se ještě v hojném počtu zúčastnily Vánočního
koncertu v kostele sv. Václava ve Žďáru, který uspořádal OÚ ve spolupráci s manželi
Ondruškovými a který byl tak jako každý rok opět nezapomenutelný. Silvestrovského
běhu jsme se zúčastnily už "jen" jako jeden ze sponzorů, ale řada z nás ještě jako diváci.
ČSŽ - Marie Kolevová

Vzpomínka na našeho 1. obecního kronikáře
V loňském roce jsem se stala kronikářkou naší obce. V této souvislosti jsem začala
pátrat po historii kronikářství a kronikářů Ždírce, Myti, Žďáru a Smederova. První obecní
pamětní kniha začíná zápisem 1.1.1924, z kterého cituji: Vydáním zákona z 30.1.1920 č.80
Sb. zákonů a nařízení se ukládá všem obcím zřízení obecní pamětní knihy (kroniky),
pečovati o řádné a správné vedení a zapisovati do ní všechny významné události v místní
obci se udavších. V obcích Ždírec a Myť byla založena pamětní obecní kniha usnesením na
schůzi obecního zastupitelstva dne 30.8.1923 za přítomnosti následujících členů OZ: Josef
Fait, starosta, Myť č.7, František Čech, Ždírec č.8, Václav Michálek, Ždírec č.2, Václav
Kuchynka, Myť č.4, Bohumil Boček, Myť č.13, Josef Fiala, Ždírec č.21, Jan Kopal, Ždírec č.9,
Jan Votruba, Ždírec č.13, Josef Boček, Ždírec 1 a Jan Škarda, Myť 15. (tolik zápis v kronice)
Vedením a zapisováním do pamětní knihy, tedy prvním kronikářem v naší obci, byl
pověřen Bohumil Boček, malíř a natěrač z Myti č.13, v té době železniční zaměstnanec,
nar. v r. 1884 v obci Vlčice-Huť č.6. V Myti č.13 žil od r.1906. Bohumil Boček byl jako člen
obecního zastupitelstva jmenován kronikářem dne 30.8.1923 a o měsíc později, 30.9.1923
byl zvolen starostou obce. Tuto funkci vykonával do září 1931 a poté ještě v roce 1945-46.
Do pamětní knihy sice začal zapisovat 1.1.1924, ale šel zpětně do historie a na 117
stranách zachytil historické zajímavosti spojené s našimi obcemi už od 16.století. Jak
můžete vidět na přiložené fotografii, on nejen pečlivě zaznamenával dějinné události, ale
i sám do kroniky maloval. Bohumil Boček vykonával funkci kronikáře nepřetržitě
neuvěřitelných 28 let, do roku 1952, jeho
rukopis se objevuje i částečně v roce 1953,
kdy onemocněl. Zemřel 22.září 1955 ve
věku 71 let a v zápise v kronice z tohoto
roku je uvedeno, cituji: „…. jeho jméno je
spojeno s činností mnoha funkcí
vykonávaných s nevšední svědomitostí a pílí
ku prospěchu obce a občanů. Osiřela
„kronika“, ovocnářství, složky MNV a řada
jiných činností, které vzpomínají ...“
L. Krňoulová

Zprávy TJ Úslavanu Ždírec
Tento rok se v naší obci již tradičně 31.12 konal Silvestrovský běh, letos to byl už
29.ročník. Teplota se pohybovala okolo 0˚ C a celé dopoledne nám svítilo sluníčko.
Letošního běhu se zúčastnilo 96 závodníků, 72 dospělých a 24 dětí. Letos klesl po dlouhé
době počet závodníků pod 100. Absolutním vítězem v kategorii dospělých se stal již po
několikáté Pavel Štěpáník z klubu AK Škoda Plzeň v čase 15:50. Celkové výsledky najdete
na našich internetových stránkách.
Chtěl bych poděkovat paní starostce, pořadatelům, závodníkům, a všem kdo se
jakýmkoliv dílem podílel na letošním 29.ročníku Silvestrovského běhu. Zároveň patří velký
dík všem sponzorům, kteří tuto sportovní akci podporují. Doufám, že se všichni potkáme
na jubilejním 30. ročníku, který je teď před námi. Všem vám přeji úspěšný vstup do
nového roku, pevné zdraví a hodně štěstí.

TJ Úslavan Ždírec zve své členy na Výroční valnou hromadu, která se koná
v sobotu 08. 02. 2020 od 18.00 hodin ve Ždírecké hospodě.
Za TJ Úslavan Ždírec předseda Jan Kotous

Diecézní charita Plzeň
Obec Ždírec uzavřela Smlouvu o poskytování služeb
s Diecézní charitou Plzeň. Naši občané si můžou služby Diecézní
charity Plzeň kdykoli objednat. Kdo a co vlastně Diecézní charita
Plzeň je? Ve zkratce Vám ji představíme.
Jste sami doma, ubývají Vám síly a cítíte, že byste
potřebovali pomoci? Naše služba se snaží o to, abyste mohli
zůstat ve své domácnosti, tedy tam, kde jste zvyklí. Dojedeme za
Vámi domů a pomůžeme Vám s tím, na co nestačíte. Můžeme pro
Vás zajistit nákupy, úklid, různé pochůzky, dopomoc s hygienou,
praní prádla, doprovody k lékaři apod. Služba je určena lidem,
kteří potřebují pomoc při sebeobsluze, zajištění chodu
domácnosti apod. – seniorům, lidem se zdravotním postižením,
rodinám s dítětem/dětmi bez omezení věku.
Naše pečovatelská služba je terénní (dojedeme za Vámi
domů), je registrovaná a úhrada se řídí vyhláškou. Péče je
účtována podle skutečně stráveného času naší pracovnice –
záleží na čase, který je zapotřebí k provedení úkonu. Za celou
hodinu je to 120 Kč, ale když u Vás bude naše pracovnice kratší
dobu, úhrada bude nižší – např. za čtvrt hodiny je to 30 Kč.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
95 let
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75 let
75 let
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60 let

PROSINEC 2019
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DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

31. 1. – 19.00 - SDH Ždírec – Výborová schůze

06.02. – 17.00 – druhý termín výdeje povolenek
08.02. – 18.00 – TJ Úslavan Ždírec – Výroční valná hromada

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Blovice - Hradiště 1
Muzeum otevřeno: úterý-sobota 9-15 hod.
Stálé expozice: Jak si kdo ustele; Stará škola
aneb škamna, kalamář a rákoska; Z tvorby
Milana Knížáka
do 25. 1. - Vzpomínka na blovické pedagogy
Josefa Hyana, F. J. Vacka Kamenického a V.
Vejskraba Bělohrobského
do 29.2. – V létě na nebi, v zimě na zámku
Lidový dům Blovice
10.1. – 20.00 - Tradiční rybářský ples
31.1. – 20.00 - Ples SDH Blovice
8.2. – 20.00 - SIFON
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Nepomuk
10. 1. - Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami
Simony Klímové, od 19:00 hodin, KD Dvorec,
předprodej vstupenek IC Nepomuk
11. 1. - Rybářský bál – k tanci a poslechu hraje
Classic band, od 20:00 hod, Kulturní dům
Klášter
16. 1. - Čtvrtá prožitková přednáška z tradiční
čínské medicíny – element voda – pod vedením
Hany Reitspiesové, od 18:00 do 20:00 hodin
18. 1. - Divadelní provedení České mše vánoční
v jedinečné pivní verzi v podání sólistů Classicali
Ensemble, od 18:00 hodin, šalanda u Zlaté
krávy, pořádá Mikroregion Nepomucko

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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