Naše listy
měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
svazek 24 / číslo 7-8 /červenec-srpen 2017

Vážení spoluobčané,
dva prázdninové měsíce utekly jako voda. Počasí se vydařilo, a tak si všichni mohli dopřát
letních radovánek. Jen houbaři smutně chodí s prázdnými košíky a doufají, že ještě nějaká
houba v lese naroste. Počasí přálo i pořadatelům akcí, tak si některé krátce připomeneme.
První červencový den se konalo u hasičské zbrojnice na Smederově Dětské odpoledne na
začátku prázdnin. Pořadatelé připravili dětem pestrý program na celé odpoledne a všichni se
dobře bavili. V neděli dne 9. července 2017 se na Smederově v místní kapli zasvěcené Panně
Marii Klatovské uskutečnila, dnes již tradiční, poutní slavnost. Další úspěšnou akcí v polovině
července byly Rybářské závody pro místní děti, které uspořádali rybáři z Místní organizace
Ždírec. Děti sice musely své úlovky pustit zpět do rybníku, ale odměnou jim byl zážitek
z chytání a také hodnotné ceny, které pro ně pořadatelé připravili. Další červencovou akcí byl
turnaj v nohejbalu trojic, který se konal na hřišti TJ Úslavanu v sobotu 22. července 2017. Celý
turnaj tradičně provázela dobrá nálada a nebyla ani nouze o pěkné sportovní výkony.
Velkou sportovní a společenskou akcí byl Turnaj generací národní házené, který se
uskutečnil v sobotu 12. srpna 2017. Na
našem hřišti se sešlo několik generací
hráčů a celá akce splnila vše, co se od ní
očekávalo. Jednak se setkalo mnoho
sportovních příznivců, kteří se řadu let
neviděli a měli si o čem povídat a také
nám ukázali dříve narození, že házenou
ještě nezapomněli. Sice trochu ztratili
na rychlosti, ale všichni hráli hlavně
svým srdcem a bylo to vidět.
Nastupující generace nám zase
předvedla, co se hráči naučili. Elán a nadšení nejmladších hráčů se přeneslo i na ty dříve
narozené, kteří předváděli výkony na hranici svých možností. Turnaj generací národní házené
se prostě povedl a velké poděkování patří všem pořadatelům. Poděkování patří také všem
pořadatelům ostatních akcí, které se v červenci a srpnu uskutečnily.
V srpnu uspořádali členové Klubu hasičů Smederov velmi pěknou akci u
zrekonstruovaného rybníčku na návsi, a to Benátskou noc. K větší návštěvnosti této akce jistě
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek 15. září 2017 od 19.30 hodin ve
Ždírecké hospodě.

přispělo i uzavření Ždírecké hospody a jak se říká, všechno zlé je i k něčemu dobré. Někteří lidé
z okolních obcí tak poznali, jak se smederovští občané baví. Akce byla velmi kladně hodnocena
a zde rovněž patří poděkování pořadatelům za jejich práci.
Také Ždírecká ZOO nezahálela. V srpnu se zde uskutečnily dvě přednášky „O lese v lese“.
Bylo to vyprávění pana Ing. Milana Kotlana, pracovníka Lesů České republiky, který přišel mezi
nás a poutavě vyprávěl o krásné přírodě, která je okolo nás a někdy si to ani neuvědomujeme.
Přednášky byly úspěšné a v budoucnu se je pokusíme zopakovat.
V uplynulém období se konala dvě veřejná zasedání zastupitelů obce, nejprve to bylo 14.
července 2017, kdy hlavními body zasedání bylo schválení příspěvku na vybavení Jednotky
sboru dobrovolných hasičů, odkoupení E-domku od firmy ASEKOL, prodej obecního pozemku
v k.ú. Žďár u Blovic a uzavření dohody o ukončení nájmu bytu a Ždírecké hospody. V srpnu se
uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelů v pátek 11. srpna 2017. Hlavními body srpnového
zasedání bylo schválení nového nájemce bytu a Ždírecké hospody a nákup traktoru,
stranového mulčovače a nosiče kontejnerů. Nový nájemce Ždírecké hospody byl schválen
s tím, že zahájí svoji činnost od 1. září 2017, neboť byla uzavřena dohoda s původním
nájemcem o ukončení činnosti k 31. srpnu 2017. Původní nájemce dohodu nedodržel a
provozovnu uzavřel již 13. srpna 2017, ale s tím se již nedalo nic dělat. Důležité je, že nový
nájemce hospodu zprovoznil v pátek 1. září 2017 a hospoda bude dále otevřena. Tak si jen
přejme, aby se u nás novému nájemci líbilo a vydržel zde co nejdéle. Pro nákup traktoru a
dalšího zařízení se zastupitelé rozhodli z důvodu potřeby této komunální techniky k údržbě
obecního lesa a k lepší úpravě naší obce. V současné době je problematické zajistit brigádníky
na letní údržbu zeleně a nejen to, je problém i zajistit potřebnou techniku. Proto se zastupitelé
dohodli, že koupíme svoje vybavení. Nyní ještě potřebujeme vybrat místo, kde zakoupenou
techniku uložíme. V současné době také pokračujeme s přípravou rekonstrukce požární nádrže
ve Žďáru, kde jsme si vyžádali stanoviska příslušných orgánů a v nebližších dnech požádáme o
stavební povolení. Současně probíhá jednání ohledně legalizace rybníčku na Oborách a
příprava opravy cesty na Oborách.
Závěrem bych se chtěl jen krátce zmínit o opravě cesty z Vlčic k novému mostu u naší
obce, která proběhla v první polovině července letošního roku. Jsme rádi, že se nám podařilo
po několika jednáních s generálním ředitelem Správy a údržby silnic Plzeňského kraje docílit
této opravy, která byla financována z peněz Krajského úřadu, určených na zimní údržbu.
Pomohla nám tedy i mírná zima a ochota pracovníků SÚS Plzeňského kraje, kteří uznali, že je
stav komunikace špatný a zařadili ji do plánu oprav, za což bych jim chtěl touto cestou
poděkovat.
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat ve Ždírecké hospodě v pátek 15. září
2017, všichni jste srdečně zváni, a pokud budete mít dobrý nápad na zlepšení naší práce nebo
zlepšení prostředí pro naše občany, tak se jistě rádi s vašimi nápady seznámíme a
podiskutujeme o nich.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce

USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 14. července 2017, které se konalo ve
Ždírecké hospodě
Přijatá usnesení zastupitelů Obce Ždírec
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí – bez hlasování
1. Určení zapisovatele zápisu – zapisovatelem zápisu byl určen pan V. Ř.
2. Zprávu starosty obce o činnosti od posledního veřejného zasedání zastupitelů.
3. Kontrolu usnesení z posledního veřejného zasedání zastupitelů obce.
4. Rozbor hospodaření Obce Ždírec k 30.6.2017.
5. Osvědčení o úspoře emisí, vydaným společností EKO-KOM, a.s. a certifikát
environmentálního vyúčtování od společnosti ASEKOL a.s.
6. Oznámením o ukončení trvání Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení, a
výpověď Smlouvy o výpůjčce klecových kontejnerů a Smlouvy o výpůjčce přístřešku na
zpětný odběr elektrozařízení od společnosti ASEKOL a.s.
7. Informaci o řízením České inspekce životního prostředí Plzeň ve věci poškození 8 ks lip na
pozemku parcelní č. 2/24 a č. 2/2 v k.ú. Ždírec u Blovic.
8. Usnesením Rady Plzeňského kraje č. 626/17 ze dne 22.5.2017 o zařazení stavební akce
opravy silnice III/11745 Vlčice – Ždírec k realizaci v roce 2017.
9. Seznámení se stavem žádosti o poskytnutí příspěvku na věcné vybavení JSDHO Ždírec
z dotačního programu „Podpora JSDHO Plzeňského kraje v roce 2017“.
10. Seznámení s jednáním o poskytnutí nadačního příspěvku od Nadace ČEZ na „Rozvoj
volnočasové zóny Ždírecká ZOO“.
II. 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 M. M. a pan V. V.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků
parcelní č. 2/6, 2/14 a 2/16 v k.ú. Ždírec u Blovic s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Územní pracoviště Plzeň.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje podání dotace na neinvestiční výdaje Jednotek sboru
dobrovolných hasičů obce v roce 2017 od HZS Plzeňského kraje a schvaluje zakoupení
vybavení JSDHO Ždírec pro rok 2017 ve výši do 60.000,- Kč.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení unifikovaného uzamykatelného přístřešku určeného
k odevzdávání použitých vyřazených elektrozařízení ke zpětnému odběru E-domku od
společnosti ASEKOL a.s., IČ: 27373231, se sídlem Československého exilu 2062/8, 143 00
Praha 4 za částku 35.000,- Kč bez DPH.
6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek výběrového řízení projektu „Zateplení a
výměna zdroje tepla – OÚ Ždírec“ a schvaluje vypsání opakovaného výběrového řízení na
projekt „Zateplení a výměna zdroje tepla – OÚ Ždírec“.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a znění smlouvy na prodej stavebního pozemku č. 338
o výměře 3 m2 v k.ú. Žďár u Blovic, který je ve vlastnictví Obce Ždírec, Ždírec 34 panu T.
J. za cenu 40,- Kč za m2 bez DPH, což činí při výměře 3 m2 částku 145,- Kč s DPH.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody a znění Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu
nebytového prostoru Ždírecké hospody v budově čp. 49, umístěné na pozemku parcelní č.
151/1 v k.ú. Ždírec u Blovic, obec Ždírec a uzavření dohody a znění Dohody o ukončení
smlouvy o nájmu bytu č. 1 2 + KK o podlahové výměře 46,75 m2, který je součástí stavby
Ždírecké hospody, Ždírec 49, která je umístěná na pozemku parcelní č. 151/1 v k.ú. Ždírec u
Blovic, obec Ždírec s nájemcem panem Z. T. ke dni 31. srpna 2017.

9. Zastupitelstvo obce schvaluje III. úpravu rozpočtu Obce Ždírec na r. 2017. Návrh změny
rozpočtu je přílohou zápisu.
USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 11. srpna 2017, které se konalo ve
Ždírecké hospodě
Přijatá usnesení zastupitelů Obce Ždírec
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí – bez hlasování
1. Určení zapisovatele zápisu – zapisovatelem zápisu byl určen pan V. Ř.
2. Zprávu starosty obce o činnosti od posledního veřejného zasedání zastupitelů.
3. Kontrolu usnesení z posledního veřejného zasedání zastupitelů obce.
4. Rozbor hospodaření Obce Ždírec k 31.7.2017.
II. 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 R. S. a pan Ing. L. V.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele traktoru, mulčovače a nosiče kontejnerů firmu
Agrowest a.s. se sídlem Božkovská 397/15, 326 00 Plzeň – Východní předměstí, IČ:
27961958, DIČ: CZ27961958 a schvaluje znění Kupní smlouvy na dodávku: a) Traktoru
kolového Zetor Major CL 80 za cenu 774.928,15 Kč b) Mulčovače MASCHIO GIRAFFA SI
160 za cenu 135.000,- Kč c) Nosiče kontejnerů TN CTS 05-32-K za cenu 360.180,- Kč
4. Zastupitelstvo obce schvaluje znění nájemní smlouvy a pronájem Ždírecké hospody, Ždírec
č.p.49 za částku 1.500,- Kč měsíčně a znění nájemní smlouvy a pronájem bytu č. 1 - 2 + KK
o podlahové výměře 46,75 m2, který je součástí stavby občanské vybavenosti na adrese
Ždírec č.p. 49, 336 01 Blovice, která je součástí pozemku stavební parcely č. 151/1 v k.ú.
Ždírec u Blovic, obec Ždírec, zapsané na LV č. 10001 v katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň-jihu, za částku 1.500,- Kč měsíčně a
uzavření nájemních smluv s paní J.T..

Český rybářský svaz
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz, http://www.mocrszdirec.estranky.cz/
Rybáři informují:
V sobotu 15. července jsme uspořádali v našem areálu u
Rybárny pod Smederovem dětské rybářské závody. Zúčastnilo
se 11 závodníků a každý během časového limitu vystřídal na
Ferdíku dvě stanoviště. Vítězem závodů se stal Tomáš Stříbrný.
Poděkování patří členům výboru za perfektně zvládnutou
organizaci. Výsledky závodů a fotografie najdete na našich
stránkách http://www.mocrszdirec.estranky.cz .

Pořadí bodovaných míst:
1. místo
Tomáš Stříbrný 229 bodů
2. místo
Martin Redlich
142 bodů
3. místo
Michal Fremr
129 bodů
4. místo
Filip Michálek
109 bodů
5. místo
Jakub Nygrýn
106 bodů
6. místo
Aneta Škardová
80 bodů
7. místo
Hana Ungrová
79 bodů
8. místo
Tereza Ungrová
28 bodů
9. místo
Veronika Škardová 5 bodů
Petr Nekolný
Pavel Bárta
Zpráva pro členy výboru a RK. Příští výborová schůze se koná 22.9.2017 od 19,oo hod.
v Rybárně.
Za MO Ždírec , Miroslav Krňoul.
Zprávy TJ Úslavan Ždírec - Oslavy 75 let tělovýchovné jednoty ve Ždírci
V sobotu 12.8. 2017 se na hřišti Úslavanu uskutečnil Turnaj generací 2017 - jak jsme tento
turnaj nazvali. Byl sehrán hlavně jako připomínka na 75. výročí založení tělovýchovné jednoty
ve Ždírci.
Na samém začátku turnaje nastoupila družstva k slavnostnímu zahájení. Minutou ticha jsme
uctili památku našich zesnulých
bývalých hráčů, fukcionářů a kamarádů,
bylo též, vzpomenuto těžkých začátků
tělovýchovné jednoty, ale také elánu se
kterým se hrálo a pracovalo.
V krátkém shrnutí jsme pak připomněli
budovatelské a hráčské činnosti za
uplynulých 75 let, poděkovali za dobře
odvedenou práci a šlo se na hru.
Do turnaje nastoupilo celkem 5
družstev, z toho 2 družstva našich žáků
a 3 družstva mužů - současný tým Úslavanu, Retro tým našich bývalých hráčů a tým staré
gardy. Hrálo se 2x10 min, každý s každým. Zajímavá byla utkání našich žáků s muži, v nichž
naši mladí nebojácně ukazovali, že za pár let budou našimi důstojnými nástupci. Snad nebyly
ani tak důležité výsledky tohoto turnaje, ale přátelská setkání, posezení a vzpomínky na léta
v Úslavanu. Proto nás také velmi potěšila hojná účast našich bývalých hráčů a členů a snad
nám tím vyjádřili ocenění za naši práci. Při slavnostním vyhlášení výsledků pak i tito bývalí
házenkáři obdrželi malou upomínku na 75. let Úslavanu.
S pohledem do budoucna nás velmi potěšila účast dvou našich žákovských družstev, s jejich
elánem a ctižádostí se snad i nadále nemusíme bát o osud národní házené ve Ždírci.

Všem pořadatelům patří velké poděkování za přípravu a průběh celé akce. Zejména pak
Jardovi Ptáčníkovi za perfektní řízení celého turnaje, Mírovi Krňoulovi za skvělý slovní
doprovod turnajem, Oldovi Ondruškovi za ozvučení a v neposlední řadě také divákům, kteří
svou přítomností orámovali význam této akce.
Dále je třeba poděkovat našim sponzorům, kterými byli: KLAUS Timber a.s., MAS Aktivios,z.s.,
Plzeňský kraj a OÚ Ždírec.
Sportu zdar.
Jan Havel, předseda TJ
Zprávy ze Smederova
V sobotu 1.7.2017 se konalo v okolí hasičské zbrojnice Smederova zábavné odpoledne k
začátku prázdnin. Na programu byly soutěže pro děti, malování na obličej či výroba mýdel. Pro
všechny soutěžící děti byla připravena odměna.
Občerstvení po celé odpoledne zajišťovala Dana
Pondělíková a Alena Škardová. Ženy také
předvedly taneční kreace na píseň „BOKY JAKO
SKŘÍŇ“. Za organizaci zábavného odpoledne,
vtipně namalovaných triček a obrázků patří
poděkování Ludmile Škardové. Po této kreaci byl
připraven RETRO ÚTOK místních hasičů ve
složení: Alena Škardová, Miroslav Škarda ml.,
Miroslav Škarda st., Josef Bušek pod velením
Pavla Pondělíka st. Pro všechny účastníky zábavného odpoledne připravila Alena Škardová
sladkou pochoutku v podobě ČLOVĚČE, NEZLOB SE, následoval dětský ohňostroj. Jako zlatý
hřeb tohoto odpoledne byl nenadálý skok trojice odvážných hasičů do místního rybníka,
odvážnou trojici tvořili Pavel Pondělík st., Pavel Pondělík ml., Miroslav Škarda ml. a jako
odvážná dívka Smederova Aneta Škardová, která
hasiče
následovala.
V sobotu dne 19.8.2017 se konala v
klubovně SDH Smederov "BENÁTSKÁ NOC".
Hrála skupina Plzeňský expres V + V. Pro velkou
účast byly postaveny dva venkovní stany. Bohaté
občerstvení bylo poskytnuto jako vždy od
místních občanů. Po setmění následovala
projížďka " GONDOLOU" s lucernou, jako
gondoliér byl opět Pavel Pondělík st.. Celý rybník
byl barevně osvětlen lucerničkami. K této projížďce pro děti hrála hudba ze slunné Itálie. Obě
akce byly velice vydařené. Poděkování patří všem, kteří se na této akci aktivně podílejí.
Děkujeme též za občerstvení Miroslavu a Aleně Škardové, Markétě Stehlíkové.
Foto a text zaslal Pondělík Pavel st.

Poděkování
Chtěli bychom poděkovat všem „smederovským“, kteří připravili v sobotu 19. srpna báječnou
Benátskou noc! Od perfektní výzdoby, díky které jsme se přenesli na mořskou pláž, přes
báječné pohoštění - slané i sladké, parádní obsluhu, skvělou hudbu až po obdivuhodný výkon
převozníka v podání Pavla Pondělíka na osvětleném a vyzdobeném rybníčku. Od začátku až do
konce zde panovala dobrá nálada a nikdo nešetřil úsměvy! Celou slavnost korunoval tichý
ohňostroj, za který bychom chtěli obzvlášť poděkovat. Byl nádherný a všichni z něj byli
nadšení! Hlavně děti a všechna zvířata v okolí. Doufejme, že brzy nahradí klasické hlučné
ohňostroje, které přivádějí naše domácí zvířecí kamarády, ale i zvěř ve volné přírodě, na
kterou jsme tady tak pyšní, k šílenství. Ještě jednou velký dík všem ze Smederova, kteří se na
tak povedené akci podíleli. Rádi přijdeme znovu!
Renáta a Jan Havlovi ze Ždírce
Ždírecká ZOO
V sobotu 9.9. a v neděli 10.9. se vždy od 9 hodin můžete ve Ždírecké ZOO těšit na
přesunutou ukázku vyřezávání dřevěných soch.
Mistr řezbář Jiří Janočko z Města Albrechtice
během víkendu vyřeže dvě sochy zvířat, která rovnou
zůstanou v naší ZOO.
V sobotu od 11 hodin a v neděli ve stejný čas se
pak můžete těšit na výklad o řezbařině.
Po celou dobu si vy i vaše děti můžete vyzkoušet co to
řezbařina je a pod vedením mistra Janočky mu
pomůžete sochy dokončit!
Těšíme se na vás ve Ždírecké ZOO! www.facebook.com/zdireckazoo
Ždírecká hospoda
Dne 1.9.2017 byla znovu otevřena Ždírecká hospoda. Během několika příštích dnů si budete
moci objednat dovoz poledního menu až domů. Občanům nad 65 let bude Obec Ždírec na
obědy přispívat. Více informací se dozvíte na našich vývěskách a na internetových stránkách
obce www.obec-zdirec.cz . Každý čtvrtek bude také v nabídce dršťková polévka.

Dne 18.7.2017 se narodila
rodičům Zdeňce Vrátníkové a Jiřímu
Mošnovi ze Ždírce 54
dcera Adéla.
Vítáme Adélku do života a přejeme
jen to nejlepší!

Dne 19.7.2017 se narodila
rodičům Věře Škardové a Jaroslavu
Samkovi ze Smederova 27
dcera Hana.
Vítáme Haničku do života a přejeme
jen to nejlepší!

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
83 let
75 let
74 let
71 let
68 let
67 let
65 let
63 let
62 let
61 let
86 let
66 let
65 let
63 let
61 let
60 let

ČERVENEC - SRPEN 2017
Václav
Josef
Václav
Stanislav
Jindra
Jaroslav
Dagmar
Jitka
Josef
Danuše
Vlasta
Jana
Václav
Petr
Emilie
Bohuslav

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

Dne 10. 7. 2017 zemřela
ve věku nedožitých 77 let
paní Věra VRÁTNÍKOVÁ
ze Ždírce č.45.
Čest její památce!
.

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda
Rybárna na Smederově
Klubovna SDH Smederov
Ždírecká ZOO

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

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

312
32
17
30
43
32
4
34
25
31
48
40
15
20
2
54

Dne 16. 7. 2017 zemřel
ve věku 68 let
pan Jiří TESAŘ
z Myti č.46.
Čest jeho památce!
.

30.9. – 20.00 – Posvícenská zábava – MS Ždírec - hraje Orient
22.9. – 19.00 – ČRS MO Ždírec – výborová schůze
30.9. – Posvícenské posezení – SDH Smederov
9.-10.9. – od 9.00 – Vyřezávání zvířat ve Ždírecké ZOO

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.
1.5.-10.9. – Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti
jižního Plzeňska na území plzeňské diecéze
1.9.-27.1. – Dvě století Rukopisů zelenohorského a
královédvorského
21.9.-18.11. – Lucie Halová I. na plátně i v prostoru
Stálé expozice – Jak si kdo ustele, Stará škola aneb
škamna, kalamář a rákoska, Z tvorby Milana
Knížáka
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Nepomuk
16.9. – 8.00-12.00 – Nepomucké farmářské a
řemeslné trhy s živou hudbou a pohádkou
16.9. – 10.00 – Podzimní pohádka – Malá letní scéna
22.9. – 19.00 – Co kamera nevidí - beseda se
Zuzanou Bubílkovou – Sokolovna
25.9. – 17.00 – Rukopis zelenohorský z hlediska
historie – Městské muzeum a galerie
30.9. – 14.00-23.00 – Zelenohorské vinobraní - hrají
– BJB, St. Johnny, Tabasker, TING

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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