Naše listy
měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
svazek 24 / číslo 5 /květen 2017

Vážení spoluobčané,
v minulém čísle našich novin jsme hodnotili dubnové počasí s tím, že bylo pravé aprílové a
omrzla nám na zahrádkách část úrody ovocných stromů. Začátkem května nám příroda
v podobě předčasného příchodu „zmrzlých mužů“ dílo dokonala a pravděpodobně nám mráz
poškodil i zbytek úrody. Musíme se tedy jen těšit, že nám to příroda vynahradí jinak.
Uplynulý měsíc pokračovala jarní část sportovních soutěží v Národní házené mužů a mladších
žáků a také v nohejbalu. Podrobnosti o
soutěžích najdete uvnitř novin. Ženy
z Českého svazu žen ve Ždírci uspořádaly
v sobotu 13.5.2017 tradiční prodej přebytků,
kde za symbolické ceny prodávaly přebytky
ze svých zahrádek a drobné výrobky pro
radost z dílny šikovných rukou. Stejný den
odpoledne se konala na obecním úřadu
slavnost, při které jsme přivítali naše nové
občánky. V loňském roce se v naší obci
narodily tři děti, ale vítání se zúčastnily
s rodiči jen dvě (Ellinka Řežábková a Jindříšek Kučera, oba ze Smederova), viz foto. Jsme velice
rádi, že můžeme každý rok v naší obci přivítat nové občánky a věříme, že tomu tak bude i
v příštích letech. Další víkend v sobotu 23.5.2017 se uskutečnilo slavnostní otevření „Ždírecké
ZOO“. Na tuto akci jsme se delší dobu připravovali a hlavně jsme hledali vhodný termín pro její
konání. Dnes můžeme říci, že se nám vše podařilo. Měli jsme štěstí na počasí a na pomoc
mnoha lidí, kteří nám pomohli projekt zrealizovat a připravit na slavnostní otevření. Nemohu
všechny vyjmenovat, ale většina jich byla na slavnostním otevření přítomna. Největší
poděkování za realizaci projektu patří hlavním sponzorům projektu, kterými je Nadace ČEZ,
která na projekt přispěla částkou 245.000,- Kč, firma KLAUS TIMBER, zastoupená ředitelem
společnosti panem Marcelem Klausem, která přispěla na projekt částkou 45.000,- Kč a
samozřejmě Obec Ždírec, která podpořila projekt částkou 50.000,- Kč. Poděkování rovněž patří
Lesům České republiky, které umožnily umístění soch a ostatních prvků na jejich pozemku.
Největší poděkování patří těm, kteří od samého začátku podporovali vznik celého projektu a
podíleli se na výrobě soch a dalších prvků, umístěných v „ZOO“. Hlavně jsou to představitelé
Střední odborné školy a
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek 16. června 2017 od 19.30 hodin
ve Ždírecké hospodě.

Základní školy Oselce v čele s ředitelem školy panem Ing. Václavem Bumbičkou a dnes již
bývalý student uvedené školy Lukáš Marek, který se podílel na výrobě většiny soch, které jsou
v „ZOO“ umístěné. Na projekt přispěla i řada sponzorů, jednak finančními dary, ale také
přímým zakoupením jednotlivých soch.
Pomocnou ruku v průběhu přípravy
projektu podala i Pila Ždírec, zastoupená
panem Františkem Bočanem ml., který
nám poskytl na pile místo pro uložení
dřeva na sochy a místo, kde sochy
vznikaly. Na samotné slavnostní otevření
jsme připravili pohoštění, na jehož
přípravě se podíleli zaměstnanci obecního
úřadu. Maso na vynikající guláš nám
zajistili myslivci z Mysliveckého sdružení Ždírec, cukrovinky a krásný dort se zvířaty nám dodal
pan Pavel Pondělík z Pekařství Dvorec a domácí tlačenku nám dodal pan Radek Herejk
z Řeznictví a uzenářství Přešín. Všem lidem a firmám, které nám pomohli při realizaci projektu
„Ždírecká ZOO“ velmi děkujeme a těšíme se na další spolupráci, neboť projekt nekončí. Na
letošní rok připravujeme rozšíření počtu soch zvířat, která zde žijí, a v současné době probíhá
jednání se sochařem, který by o prázdninách přijel na celý víkend a za pomoci přítomných dětí
by dokončil dvě sochy zvířat v nadživotní velikosti. Pokud se nám podaří vyjednat termín a
další podmínky „sochařského víkendu“, tak Vás budeme o této akci včas informovat.
Vydařenou akcí, kterou pro místní rybáře připravila Místní organizace Českého
rybářského svazu ve Ždírci, byly Rybářské závody pro členy místní organizace. Nejednalo se o
závody v pravém slova smyslu, bylo to
spíš takové přátelské posezení nejprve u
vody a později pod pergolou u rybárny.
Uvedená akce zcela splnila svůj účel,
rybáři se pobavili u vody, kde nevázla
ani obsluha s občerstvením. Někteří
rybáři nám předváděli své rybářské
„kousky“, a to jak v umění nahazování,
tak v rybolovu. Nikdo si žádný úlovek od
řeky neodnesl, neboť podmínkou účasti
na závodech bylo heslo „chyť a pusť“.
Odměna čekala jen na ty nejlepší, kteří obdrželi od pořadatelů hodnotné, zejména teku ceny.
Podrobnosti o celé akci najdete uvnitř novin. Chtěl bych za sebe poděkovat pořadatelům za
perfektně připravenou akci, na které jsme strávili velmi příjemný den.
Poslední veřejné zasedání se konalo v Klubovně SDH na Smederově v pátek 12.5.2017.
Na zasedání byli přítomní občané seznámeni s činností zastupitelů obce od posledního

veřejného zasedání a s rozborem hospodaření obce k 30.4.2017. Jedním z hlavních bodů
jednání bylo schválení bezúplatného převodu pozemku do vlastnictví obce od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň. Jedná se o pozemek u
budovy obecního úřadu, na kterém je zastávka autobusu. Zastupitelé dále schválili prodej
pozemku v katastrálním území Smederov. Hlavním bodem jednání bylo projednání a schválení
zhotovitele stavby „Ždírec místní komunikace“. Jako zhotovitel této stavby byla schválena na
návrh výběrové komise firma KOPESO s.r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň. Vítězná firma provede
uvedenou stavbu za cenu 1 013 193,11 Kč bez DPH s termínem dokončení stavby do konce
listopadu letošního roku. Dále zastupitelé na zasedání projednali a schválili zakoupení nových
venkovních fitness strojů na dětské hřiště, kde současné herní prvky jsou převážně zaměřené
na menší děti. Zakoupením fitness prvků chceme vyhovět požadavkům větších dětí, které na
dětské hřiště chodí. Ostatní body jednání zastupitelů jsou uvedené uvnitř novin ve výpisu
z usnesení zastupitelů obce.
V minulém čísle našich novin jsem upozornil na problematiku třídění odpadů. Konec
měsíce května nás upozornil na další problematiku a tou je voda. Jak jistě všichni sledujete,
nejen v přírodě, ale i ve sdělovacích prostředcích, hrozí nám nedostatek vody, a to nejen pitné,
ale veškeré i užitkové. Nemusí být nikdo žádný pamětník, každý si jistě pamatuje, kolik vody
bylo v Úslavě, kolik v Přešínském potoku a kde všude byly studánky a mokřady. To dnes již
neplatí a vody je stále méně, a to nemluvíme o spodní vodě, kdy všichni měli ve studních vody
dost a nijak se nešetřilo. V naší obci máme
obecní vodovod, který čerpá vodu z vrtu u
vodárny ve Žďáru nad chatovou osadou
Rafanda. Vodu máme velmi kvalitní,
upravujeme ji a dodáváme jako vodu
pitnou, která splňuje veškeré zákonné
limity. Kolik je vody ve vrtu, ze kterého
vodu čerpáme, nemůže nikdo s určitostí
říci. Snažíme se proto s vodou hospodařit
tak, aby jí bylo dost pro běžnou potřebu, a
snažíme se s ní neplýtvat. Konec měsíce května přinesl velmi teplý víkend, a co se stalo,
úpravna vody nestačila dodávat vodu a v sobotu večer nám hlásila, že je enormní nárůst
odběru. Proto jsme přistoupili k pravidelné kontrole odběru vody a byli jsme nuceni v neděli
v poledne 28.5.2017 přistoupit k okamžitému zákazu používání vody z obecního vodovodu na
zalévání, mytí aut a napouštění bazénů. Po tomto vyhlášení poklesl odběr vody, ale bylo
zřejmé, že byla část odběratelů, kteří tento zákaz nerespektovali. Obec nemá v úmyslu
„špehovat“ odběratele vody, zda dodržují tento zákaz, ale věří, že si naši občané plně
uvědomují, jaký může mít jejich jednání následek pro ostatní. Nikomu by asi nebylo příjemné
docházet pro vodu na běžnou potřebu do přistavených cisteren a myslím si, že by si každý
rozmyslel si z těchto cisteren doplňovat bazén, zalévat záhonky nebo brát vodu na mytí auta.
Užitkovou vodu si každý poplatník obce může odebrat na Oborách, kde jsme zprovoznili

v loňském roce vodovod pro hasiče. Vody je zde dost, tak je dostupná i pro naše občany a
majitele rekreačních objektů. Pro letošní rok máme v plánu zakoupit pro potřeby obce traktor,
tak budeme zvažovat zakoupení vleku s cisternou. Zatím si každý musí dopravu zajistit sám,
obec může zapůjčit nádrž na vodu o objemu 1 m3. Pokud bude mít někdo nějaký nápad, jak
ušetřit pitnou vodu a jak zajistit rozvoz vody užitkové, může přijít na veřejné zasedání
zastupitelů obce, které se bude konat ve Ždírecké hospodě v pátek dne 16.6.2017 od 19,30
hodin - a zde může svůj návrh předložit.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce
Výpis USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 12. května 2017,
které se konalo v klubovně SDH Smederov
I.
-

Přijatá usnesení zastupitelů Obce Ždírec
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Určení zapisovatele zápisu – zapisovatelem zápisu byl určen pan V. Ř.
Zprávu starosty obce o činnosti od posledního veřejného zasedání zastupitelů.
Kontrolu usnesení z posledního veřejného zasedání zastupitelů obce.
Rozbor hospodaření Obce Ždírec k 30.4.2017.

II. Zastupitelstvo obce schvaluje níže uvedené návrhy usnesení:
- Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec.
- Zastupitelstvo obce schvaluje volbu ověřovatelů zápisu: pana J. H. a pana D. L.
- Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemku a znění smlouvy o
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva
k pozemku parcelní č. 2/2 v k.ú. Ždírec u Blovic od České republiky - Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14,
301 00 Plzeň, IČO: 69797111 pro Obec Ždírec, Ždírec 34, 336 01 Blovice, IČO:
00257478.
- Zastupitelstvo obce schvaluje prodeje pozemku parcelní č. 290/52 o výměře 35 m2 v k.ú.
Smederov, který je ve vlastnictví Obce Ždírec, Ždírec 34 panu V. D. za cenu 40,- Kč za
m2, což činí při výměře 35 m2 částku 1.400,- Kč.
- Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení fitness strojů pro mládež a dospělé na dětské
hřiště ve Ždírci v částce do 60.000,- Kč.
- Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele stavby a uzavření Smlouvy o dílo na stavbu
„ŽDÍREC MÍSTNÍ KOMUNIKACE“ na pozemcích parcelní č. 159/25 a č. 159/1 v k.ú.
Ždírec u Blovic s firmu KOPESO s.r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň, IČO: 27962598 za
cenu 1 013 193,11 Kč bez DPH.
- Zastupitelstvo obce schvaluje II. úpravu rozpočtu Obce Ždírec na r. 2017. Návrh změny
rozpočtu je přílohou zápisu.
Poděkování
Chtěli bychom pochválit událost vítání občánků v naší obci. Bylo to moc dojemné, a to nejen z
důvodu milých slov ze strany pana starosty a jeho asistentky, ale také šikovných dětiček,
které krásně recitovaly. Naše dcera bude mít památku na tento den v podobě hezkých dárků.
Ve velkých městech je vše neosobní a anonymní, a proto nás rodinný přístup velmi potěšil.
Děkujeme!
Řežábkovi

Český rybářský svaz
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz, http://www.mocrszdirec.estranky.cz/
Rybáři informují:
V sobotu 27.5. se konaly rybářské závody dospělých. Do závodů se registrovalo 20 závodníků,
kteří se rozmístili dle vylosovaných čísel. Přálo nám krásné počasí a vše probíhalo bez
problémů. Aby závodníci nestrádali, fungovala i
roznášková služba s občerstvením podél řeky.
Nakonec proběhlo vyhlášení výsledků a předání
věcných cen. Pořadí na stupních vítězů je
následující:
1.místo Miroslav Krňoul st.
2.místo Jaroslav Nygrýn
3.místo Jiří Michálek
4.místo Václav Fiala
5.místo Kamil Kasl
Po oficiálním ukončení závodů se všichni
účastníci i hosté sešli v pergole u Rybárny, kde bylo připraveno pohoštění.
Fotografie z celé akce si můžete prohlédnout na našich internetových stránkách.
http://www.mocrszdirec.estranky.cz/
Nyní se již připravujeme na uspořádání dětských rybářských závodů, které se uskuteční
15.7.2017. Podrobnosti budou ještě upřesněny.
Za ČRS z.s. MO Ždírec Miroslav Krňoul
Zprávy Českého svazu žen
Ani květen se nemohl pochlubit výrazně letním počasím (zvláště v první polovině
měsíce), přeháňka střídala přeháňku a ranní mrazík 9. května završil jarní zkázu na zahradách i
zahrádkách. V ohrožení byla i naše tradiční výstavní burza zeleninových a květinových
přebytků. Naštěstí ledoví muži se už ukázali
v lepším světle, a tak 13. května jsme mohly
akci odstartovat. Díky nezměrné píli našich
aktivních členek byla i nabídka zboží široká a
v dostatečném množství, i když některé
druhy zeleniny zmizely ze stolů velice rychle.
Největší zájem byl jako vždy o veškeré druhy
zeleniny, ale také o letničky a pokojové
květiny. V nabídce nechyběly ani drobné
výrobky z naší dílny, které se rovněž velmi
líbily.
Návštěvnost byla vysoká, nicméně bychom
uvítaly větší zájem ze strany našich
spoluobčanů. Přesto děkujeme všem za účast a jsme rády, že se akce zdařila.

Týden nato byla uspořádána Obecním
úřadem v čele se starostou významná akce, kterou
bylo oficiální otevření a zahájení provozu "Ždírecké
ZOO" ve Ždírci "Na Oborách". I zde se uplatnila
řada členek při obsluze ve stáncích a podávání
občerstvení, popř. účastí při soutěžích pro děti.
Akce byla skvělá a podpořilo ji i příznivé počasí.
Poslední květnový den se ještě řada našich
členek zúčastnila brigády při úklidu hřiště TJ
Úslavan a okolí, aby oslava Dětského dne proběhla
v hezkém prostředí.
Český svaz žen Ždírec by rád uspořádal v případě dostatečného počtu zájemců zájezd na
výstavu květin do Čimelic v termínu 24.8.2017. Případní zájemci se mohou nahlásit na
Obecním úřadu ve Ždírci do konce června 2017.
Za ČSŽ - M. Kolevová
Zprávy TJ Úslavan Ždírec
V měsíci květnu pokračovaly obě soutěže v Národní házené. Družstvo mladších žáků
nejprve v pátek 12.5. vyrazilo do Litic. Do útoku jsme měli jen 2 hráče, tak musel vypomoct
obránce Míra Krňoul. Utkání Litice – Ždírec skončilo remízou 14:14 (poločas 7:9). Branky dávali:
Martin Pospiszyl – 10, Míra Krňoul – 3 a Adam Kohout – 1.
Další utkání, tentokrát na domácím hřišti, bylo s družstvem Božkova. Skončilo prohrou 7:26
(poločas 4:14). Branky: Martin Pospiszyl – 2, Vojta Vrátník – 5.
Poslední květnový zápas mladších žáků se odehrál na hřišti Litohlav a opět skončil prohrou
27:19 (poločas 16:10). Branky: Martin Pospiszyl – 3, Míša Šmíd – 4, Vojta Vrátník - 11 a Adam
Kohout - 1.
Družstvo mužů vyhrálo nad družstvem Dobříva těsně 20:19. Na utkání do Chudenic naše
družstvo neodjelo, tak bylo utkání zkontumováno výsledkem 10:0 pro Chudenice.

Oznámení
Od 24.7. do 31.7.2017 přijímám objednávky na brambory rané a na obilí. Pytle s sebou, hlavně
popsané a kolik objednáváte. Od 20.9. do konce září objednávám brambory na uskladnění a
krmné. Na krmné brambory přineste pytle.
Děkuji. Stanislav Ungr, Myť 30, tel. 724 079 329

Inzerce:
PRODEJ P.B. PLYNU
Miroslava Brázdová, Dvorec – Kadeřnictví Prima, tel. 777 935 186
Miroslav Sedláček, Louňová 32, tel. 603 201 444
Po telefonické dohodě dovezu zdarma, 2 kg – 80,- Kč, 10 kg – 310,- Kč

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s
ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm.
d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:
dne : 21.06.2017 od : 12:00 hod do : 15:00 hod.
v lokalitě: Ždírec - část obce: Žďár
na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
část obce: Žďár
č.p.:/č.orient. bez ulic : 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24,
26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 201, 202, 425, 427, 429/227, 436
dne : 22.06.2017 od : 13:00 hod do : 15:00 hod.
v lokalitě: Ždírec - část obce: Ždírec
na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
část obce: Ždírec
č.p.:/č.orient. bez ulic : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 25, 29, 30, 31, 37, 39/39, 40, 41, 42, 44,
48, 56, 57, 59, 62, 63, 64, 65, 101, 116, 118, 121
dne : 22.06.2017 od : 10:00 hod do : 12:00 hod.
v lokalitě: Ždírec - část obce: Myť, Ždírec
na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
část obce: Myť
č.p.:/č.orient. bez ulic : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 65, 68/112, 69, 70, 104/104, 105/105, 106/106,
107/107, 108/108, 110/110, 111/111, 114, 115, 423/423, 428/428
část obce: Ždírec
č.p.:/č.orient. bez ulic : 4, 15, 27, 30, 32, 33, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52/53, 53, 54, 55,
58, 59, 60, 62, 67, 109, 111, 120
dne : 22.06.2017 od : 07:30 hod do : 09:30 hod.
v lokalitě: Ždírec - část obce: Ždírec
na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
část obce: Ždírec
č.p.:/č.orient. bez ulic : 1, 2, 3, 5, 16, 17, 18, 19, 28, 34, 35, 36
Upozorňujeme, že tato informace nenahrazuje legislativní povinnost provozovatele
distribuční soustavy oznamovat plánované odstávky v souladu s ustanoveními § 25
zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, ale má pouze informativní charakter.
Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou
dobu.

_____________________________________________________________________________
Dne 18. 5. 2017 zemřela
ve věku nedožitých 93 let
paní Božena PANUŠKOVÁ
ze Myti č.54.
Čest její památce!
.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
90 let
82 let
79 let
71 let
71 let
70 let
68 let
68 let
67 let
65 let
65 let
65 let
62 let
61 let
61 let
60 let

KVĚTEN 2017
Blažena
Marie
Danuše
Marie
Stanislava
Anna
Věra
Anna
Josef
Jaroslav
Jana
Jarmila
Dalibor
Ladislava
Jaroslava
Ladislav

KRŇOULOVÁ
MRÁZOVÁ
BOUČKOVÁ
KOLEVOVÁ
LANGOVÁ
PILOUSOVÁ
MICHÁLKOVÁ
VÍTKOVÁ
BUŠEK
NYGRÝN
KLAUSOVÁ
BOUČKOVÁ
KUBA
KRŇOULOVÁ
ZOCHOVÁ
ŠRÁMEK

Ždírec
Smederov
Žďár
Ždírec
Myť
Myť
Ždírec
Ždírec
Smederov
Žďár
Myť
Žďár
Smederov
Ždírec
Myť
Žďár

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

31
22
425
28
29
20
35
53
14
38
52
16
30
56
15
252

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda
Rybárna na Smederově

19.5. – 19.00 – ČRS MO Ždírec – výborová schůze

Klubovna SDH Smederov

1.7. – 14.00 – Dětské odpoledne začátek prázdnin – SDH Smederov

Hřiště TJ Úslavan Ždírec

10.6. – Okrsková soutěž – SDH Ždírec a Žďár
24.6.- 20.00 – LORDS – zábava – TJ Úslavan Ždírec

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Blovice - Hradiště 1
Výstavy:Muzeum otevřeno:úterý-neděle 10-17 hod
20.4.-31.10. – Paličkovaná krajka – procházka
s Karlem IV.
1.6.-20.8. – Egypt – dar Nilu
1.5.-10.9. – Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti
jižního Plzeňska na území plzeňské diecéze
do 31.12. – Jak si kdo ustele, Velké prádlo našich
babiček, Staré časy našich dětí
Lidový dům Blovice

Nepomuk
9.6. – 20.00 – Saturnin – divadlo – Malá let.scéna
9.6. – Noc kostelů, koncert ZUŠ Nepomuk
10.6. – 8.00-12.00 – Nepomucké farmářské a
řemeslné trhy s živou hudbou a pohádkou
10.6. – 10.00 – Ovčí pohádka – Malá let.scéna
16.6. – 20.00 – Ester Kočičková a Moody Cat Band –
jazz, šanson – Malá let.scéna
21.6. – 19.00 – Svatojánský hudební festival
23.6. – 20.00 – Odyssea Classic – Malá let.scéna
25.6. – 10.30 – Slavnostní odhalení oltáře zámku
30.6. – 20.00 – Poitín – irská hudba – Malá let.scéna
Spálené Poříčí
7.6. – 17.00 – Akademie kroužků
9.6. – Noc kostelů
12.6. – 15.30 – Žákovský koncert ZUŠ Starý Plzenec
12.6. – 19.00 – Evropské dny hudby – Sentiment
22.6. – Rebelové – Sokolovna
29.6.-2.7. - Basinfirefest

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
NAŠE LISTY – vydává a tiskne Obecní úřad Ždírec – IČO 00257478 – http://www.obec-zdirec.cz/ – tel.: 728 545 722, 724 134 458
E-mail: podatelna@obec-zdirec.cz (obec - úřední záležitosti), info@obec-zdirec.cz (starosta)
Redakční rada: Bc. Bohuslav Vrátník, Václav Řežábek, Bc. Lenka Vrátníková
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