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Vážení spoluobčané,
letní prázdniny skončily a děti opět usedly do školních lavic. Počasí v době prázdnin bylo
proměnlivé a je dobré, že se nepotvrdily předpovědi o extrémním suchu, které nás mělo v
letošním létě postihnout. Díky tomu jsme nemuseli vyhlašovat omezení ohledně odběru vody
z obecního vodovodu a odběr vody byl srovnatelný s předchozím letním obdobím. Množství
odebrané vody z vrtu, který zásobuje obecní vodovod, kontrolujeme každých deset dní, a to ze
dvou důvodů. Jeden z důvodů je, že nám to ukládá zákon a dalším důvodem je, že máme
přehled, zda nedochází k nadměrnému odběru vody, který může být zapříčiněn poruchou na
potrubí. Přesto, že nedošlo v letních měsících k výraznému nárůstu odebrané vody, žádáme
naše odběratele, aby s vodou neplýtvali a pokud možno využívali náhradní zdroj užitkové vody
na Oborách.
V uplynulém prázdninovém období se uskutečnilo v naší obci několik akcí, které bych
vám chtěl krátce připomenout. Na Smederově členové SDH a Klubu hasičů Smederov
uspořádali v sobotu 2. července Dětské odpoledne na začátku prázdnin a v sobotu 20. srpna
2016 Benátskou noc. Další kulturní akce byly na hřišti TJ, a to 9. července taneční zábava se
skupinou Lords a 20. srpna 2016 se skupinou Víla Análka. Na hřišti TJ se rovněž uskutečnil
v sobotu 23. července 2016 tradiční nohejbalový turnaj trojic. Rybáři MO ČRS Ždírec uspořádali
v sobotu 16. července 2016 u rybárny na Smederově Dětské rybářské závody. Členové TJ pro
házenkáře z družstev přípravky a mladších žáků dále připravili ve dnech 12. a 13. srpna 2016
dvoudenní letní soustředění na hřišti TJ. Poslední prázdninovou akcí byla v sobotu 27. srpna
2016 Dětská diskotéka k ukončení prázdnin, která se konala na parketu. Podrobnosti o
jednotlivých akcích se dočtete uvnitř novin. Jak je z výše uvedeného přehledu zřejmé, léto bylo
bohaté na sportovní a kulturní akce, a proto chceme za uspořádání jednotlivých akcí velmi
poděkovat všem pořadatelům.
Poslední veřejné zasedání zastupitelů obce se konalo v pátek 22. července 2016 ve
Ždírecké hospodě. Na zasedání zastupitelé obce projednávali mimo jiné prodej a odkoupení
pozemků a smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti.
Důležitým rozhodnutím zastupitelů při zasedání bylo schválení opravy místní komunikace do
chatové osady Rafanda ve Žďáru, která byla řadu let ve špatném stavu, a její stav se nadále
zhoršoval.
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
9. září 2016 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

Podařilo se nám získat dotaci od Plzeňského kraje z dotačního programu „Podpora
jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2016“ ve výši 30.000,- Kč,
kterou zastupitelé na svém zasedání rovněž schválili. Dotaci využijeme na zakoupení nového
vybavení pro hasiče zařazené v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Ždírec, která je složena
z hasičů SDH jednotlivých obcí. V rámci podpory činnosti hasičů jednotlivých SDH zastupitelé
podpořili jejich žádost o finanční příspěvek na poznávací zájezd do Záchranné požární stanice
letiště Václava Havla v Praze a Záchranného praporu HZS Zbiroh. Jsme rádi, že hasiči
uspořádají tento poznávací zájezd, který je určen zejména pro děti, pro které bude návštěva
špičkově vybavených požárních stanic jistě velkým zážitkem. Jen doufáme, že hasiči nebudou
po návštěvě těchto stanic požadovat podobné vybavení, které tam uvidí.
Od posledního veřejného zasedání byla dokončena oprava místní komunikace na
Smederově, na kterou obec získala účelovou dotaci od Plzeňského kraje v rámci dotačního
programu Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2016 s názvem akce
„Oprava místní komunikace v obci Ždírec, část Smederov“ ve výši 250.000,- Kč. Opravu
provedla firma KOPESO s.r.o., Hřbitovní 33, Plzeň za celkovou částku s DPH 641.203,93 Kč.
Jsme rádi, že se nám podařilo za finančního přispění Plzeňského kraje cestu opravit, neboť byla
ve velmi špatném stavu. V opravách cest chceme i nadále v následujícím období pokračovat,
neboť jsou v současné době příznivé ceny, a toho chceme využít. Opravu cesty plánujeme také
na Oborách, kde jsme vybudovali hydrant, který slouží jako náhradní zdroj užitkové vody pro
naši obec.
Dalšími projekty k realizaci v naší obci jsou zateplení a výměna zdroje tepla v budově
obecního úřadu, kde jsme podali žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí a
čekáme na rozhodnutí o poskytnutí dotace. V současné době připravujeme podklady pro
podání žádosti o dotaci na komunální techniku, rovněž z Operačního programu životního
prostředí na projekt „Zkvalitnění nakládání s odpady – Ždírec“. Z této dotace chceme pořídit
nový traktor, přívěs za traktor na kontejnery, sekačku nebo mulčovač a obytnou buňku pro
obsluhu sběrného místa. Realizaci dalších projektů projednáme na veřejném zasedání
zastupitelů obce, které se bude konat v pátek 9. září 2016 od 19:30 hod. ve Ždírecké hospodě.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce

USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 22. července 2016, které se konalo ve
Ždírecké hospodě
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí – bez hlasování
- Určení zapisovatele zápisu – zapisovatelem zápisu byl určen pan Václav ŘEŽÁBEK.
- Kontrolu usnesení z posledního veřejného zasedání zastupitelů obce.
- Zprávu starosty obce o činnosti od posledního veřejného zasedání zastupitelů.
- Rozbor hospodaření Obce Ždírec k 30.6.2016.
- Seznámení s reakcí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště
Plzeň na námitky obce ohledně převodu pozemků ve vlastnictví České republiky.
- Seznámení se závěrečným účtem Mikroregionu Úslava za rok 2015.

- Seznámení s Účetní závěrkou Mikroregionu Úslava za rok 2015.
II. Zastupitelstvo obce schvaluje níže uvedené návrhy usnesení:
- Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec.
- Zastupitelstvo obce schvaluje volbu ověřovatelů zápisu: Radka SYNÁČE a Ing. Ladislava
VRÁTNÍKA.
- Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení ceny stavebních pozemků 390,- Kč/m2 o DPH, které
bude platné v době prodeje pozemku.
- Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a znění kupní smlouvy na prodej pozemku parcelní č.
18/3 - ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 48 m2 v k.ú. Ždírec u Blovic, který je ve
vlastnictví Obce Ždírec, Ždírec 34, 336 01 Blovice panu VV za cenu 40,- Kč za m2.
- Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parcelní č. 51/3 - zahrada o výměře 61 m2
v k.ú. Smederov, který je ve vlastnictví Obce Ždírec, Ždírec 34, 336 01 Blovice IK a JK za
cenu 40,- Kč za m2.
- Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemku a znění kupní smlouvy na pozemek st. č.
81/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 59 m2 v k.ú. Ždírec u Blovic, který je v SJM JM
a VM, do vlastnictví Obce Ždírec, Ždírec 34, 336 01 za cenu 40,- Kč za m2.
- Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IE-12-0005834/1 ŽDÍREC, PJ, MYŤ, KNN mezi Obcí Ždírec se
sídlem Ždírec 34, 336 01 Blovice, IČO: 00257478 (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s.
se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035
(budoucí oprávněná).
- Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do
rozpočtu Obce Ždírec, Ždírec 34, 336 01 Blovice, IČO: 00257478 z dotačního programu
„Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2016“ ve výši
30.000,- Kč.
- Zastupitelstvo obce schvaluje opravy místní komunikace do chatové osady Rafanda v části
obce Žďár na pozemku parcelní č. 453/2 v k.ú. Žďár u Blovic firmou KOPESO s.r.o.,
Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň, IČO: 27962598, DIČ: CZ27962598, za nabídkovou cenu
69.171,- Kč s DPH.
- Zastupitelstvo obce schvaluje žádost SDH Ždírec o poskytnutí finančního příspěvku ve výši
9.000,- Kč na poznávací zájezd do Záchranné požární stanice letiště Václava Havla v Praze a
Záchranného praporu HZS Zbiroh, spojenou s prohlídkou hasičského muzea.
- Zastupitelstvo obce schvaluje žádost TJ o umožnění provedení stavby opěrné zídky na
pozemku parcelní č. 440 v k.ú. Žďár u Blovic dle předložené projektové dokumentace a
schvaluje znění Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku, uzavřenou mezi
vlastníkem pozemku Obcí Ždírec, Ždírec 34, 336 01 Blovice a stavebníkem TJ.
III. Zastupitelstvo obce neschvaluje: - usnesení byla schválena.
IV. Zastupitelstvo obce ruší: - nic neruší.

Pronájem Ždírecké hospody
Z důvodu ukončení činnosti stávajícího nájemce Ždírecké hospody k 30.11.2016 hledá Obecní
úřad Ždírec nového nájemce pro Ždíreckou hospodu s termínem možného pronájmu od
1.12.2016. Více informací podá starosta obce osobně nebo na telefonu 724 134 458.

Zprávy SDH Ždírec
Dne 8.10.2016 pořádá SDH Ždírec za finanční podpory obce Ždírec autobusový zájezd
na pražské Letiště Václava Havla, s exkurzí do běžně nepřístupných zón, s komentovanou
prohlídkou letištní hasičské záchranné stanice. Prohlídka letiště je postavena tak, aby zaujala
návštěvníky všech věkových kategorií. (http://www.prg.aero/cs/sluzby-cestujicim/exkurzeletiste-praha/trasy-prohlidek/trasa-6/). Při zpáteční cestě bude zastávka na oběd a poté
zavítáme do hasičského muzea ve Zbirohu, kde je expozice hasičské techniky.
(http://www.zbiroh.cz/turista/expozice-pozarni-ochrany-zbiroh). Předpokládaný odjezd je
v 6.30 hod od zastávky u Obecního úřadu Ždírec, max. počet účastníků je 44 osob.
Předběžná cena bude cca 200,- Kč za osobu, závazné rezervace s datem narození a číslem
občanského průkazu (pro potřeby ochranky letiště) zasílejte na email hahnovi@seznam.cz,
případně volejte na č.731456972 Radkovi Hahnovi.

Český rybářský svaz
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz, http://www.mocrszdirec.estranky.cz/
Rybáři informují.
V sobotu 16.července jsme uspořádali v našem
areálu u Rybárny pod Smederovem dětské
rybářské závody. Zúčastnilo se 19 závodníků a
každý během časového limitu vystřídal na
Ferdíku dvě stanoviště. Vítězem závodů se stal
Tomáš Stříbrný. V ten den bylo krásné počasí a
tak věříme, že si to všichni užili. Chtěl bych
poděkovat členům výboru za perfektně
zvládnutou organizaci. Výsledky závodů a
fotografie najdete na našich stránkách
http://www.mocrszdirec.estranky.cz .
Zpráva pro členy výboru a RK - příští výborová schůze se koná 16.9.2016 od 19,oo hod.
v Rybárně.
Za MO ČRS Ždírec , Miroslav Krňoul.
Zprávy TJ Úslavan Ždírec
V prázdninových měsících jsme
uspořádali
dvě
taneční
zábavy,
nohejbalový turnaj a Dětskou diskotéku.
Na turnaji se sešlo sedm týmů z Blovic,
Plzně, Skašova, Ždírce a blízkého okolí.
Počasí si s námi opět trochu pohrálo,
dvacetiminutovou přeháňkou, ale vše
dobře dopadlo a turnaj se dohrál. Po

tuhém boji zvítězilo trio Hahn R., Vrátník B. st., Havel J. Na taneční zábavy nám počasí přálo,
ale s návštěvností to bylo jako na houpačce. Zatímco na Vílu Análku přišlo 100 návštěvníků, na
Lords jen 60. Obě zábavy se ale vydařily. Již tradiční Dětská diskotéka k zakončení prázdnin se
nesla v duchu tématu ZOO. Děti přišly v maskách zvířátek a opět si užily židličkovanou a různé
hrátky s míčem, o které se postaral Míra Krňoul st., kterému za to touto cestou děkuji. Dále
pak děkuji všem pořadatelům, kteří se na zmiňovaných akcích jakkoli podíleli.
Nyní již všechna naše družstva rozehrála podzimní části svých soutěží. Muži začali v
Hromnicích prohrou 14 : 19. Mladší žáci si nejdříve 28.8. zahráli přátelák s žačkami Blovic, kde
vyhráli 29 : 16 a 4.9. jeli hrát do Štěnovic. Tam se ale soupeř nedostavil a dohra zápasu je v
jednání. Nohejbalisté začali výhrou na půdě Čižic s tamním béčkem 4 : 2.
Na víkend od 12. do 14. srpna měli hráči družstva přípravky a mladších žáků
naplánováno soustředění na hřišti TJ Úslavan Ždírec. Děti měly na hřišti spát pod stany a
v průběhu celého víkendu se měly
zdokonalovat v házené a také se navzájem
lépe poznat. Vzhledem k nepříznivému
počasí, kdy teploty v noci padaly až ke 4 ˚C
a celý týden vytrvale pršelo, se trenéři
s rodiči dohodli, že se všichni sejdeme
v pátek a v sobotu po celý den, ale spát
bude každý doma. Nakonec se na hřišti
sešlo celkem 14 dětí a celé dva dny hrály
házenou, fotbal a jiné míčové hry.
V sobotu dopoledne vyrazily na pěší výlet
na Žákovu skálu a celé odpoledne opět
strávily na hřišti. Chtěli bychom touto cestou poděkovat Obecnímu úřadu ve Ždírci a hlavně
panu starostovi Bohuslavu Vrátníkovi za finanční příspěvek na celou akci, trenérům manželům
Pospiszylovým a také všem rodičům, kteří se na přípravě soustředění podíleli.
Jan Havel, předseda TJ Úslavan Ždírec

Zprávy Českého svazu žen
Český svaz žen Ždírec pořádá v neděli 25. září 2016 zájezd do pražského divadla
Broadway na muzikál Mýdlový princ. Na zájezd se mohou přihlásit naši občané, nejen ženy,
v autobusu je ještě volných několik míst. Podrobné informace získáte na obecním úřadu nebo
na telefonu č. 728 545 722.

Poutní slavnost ve Žďáru
Mše svatá bude slavena v místním chrámu Páně zasvěceném sv. Václavovi
ve středu 28. září 2016 v 1000 hodin

Zprávy SDH Smederov
V sobotu 2.července 2016 se konalo od
14,00 hodin v hasičské klubovně na Smederově
zábavné dětské odpoledne k začátku prázdnin. Na
programu tohoto odpoledne čekalo spousta
zábavy, soutěží a malé překvapení v podobě
předtančení místních dívek a žen, kde zvláštní
poděkování patří mladé a nadějné cvičitelce Anetě
Škardové za nacvičení skladby: JSME KOČKY. Po
zakončení her a soutěží byl připraven dětský
ohňostroj. Jako první děkujeme hlavní organizátorce
Ludmile Škardové za skutečně velice úspěšnou akci,
která se konala již po několikáté a vždy se vydařila.
Další poděkování patří starostovi obce Ždírec Bc
Bohuslavu Vrátníkovi, firmám: Jan Pondělík-pekařství a
cukrářství Dvorec s.r.o., Unibrick, pracovnicím COOP
Ždírec, Gábině a Harrymu van Ruiten, Macháčkové,
Golčákovi, Radové, Lindové, Pilousové, manželům
Aleně a Miroslavovi Škardovým a Daně Pondělíkové za
vzornou a příjemnou celodenní obsluhu a všem, kteří
se na této akci podíleli.
V sobotu 20.srpna 2016 ve 20,00 hodin
přilákala již několikrát konaná Benátská noc obyvatele
Smederova a okolních obcí. Na zahájení zahrály dívky
a ženy rodiny Škardových a Pavel Stehlík za
doprovodu hudby estrádu v námořnickém stylu. Ve
22,00 hodin gondoliér v zastoupení Pavla Pondělíka
proplul s GONDOLOU několikrát s dětmi po osvětlené
hladině místní vodní nádrže. Všem přítomným hrála
do ouška italská hudba, která k této noci
neodmyslitelně patří. Na závěr této plavby překvapil
nádherný ohňostroj. Po celou Benátskou noc všem vyhrávala skupina DUO MAMBO. Poděkování patří
všem, kteří tuto akci svoji aktivitou podpořili.
Foto a text zaslal Pavel Pondělík.

Seminář na kotlíkové dotace
Krajský úřad Plzeňského kraje ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR a s ORP
v Plzeňském kraji připravil pro občany informační semináře ke kotlíkovým dotacím.
Program semináře:
1. základní podmínky připravovaného dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v
domácnostech I/1"
2. založení uživatelského účtu v aplikaci eDotace, který bude pro podání žádosti nezbytný,
a podání žádosti
V rámci tohoto semináře budou poskytnuty i základní informace k programu "Nová zelená
úsporám". Zájemci se mohou na seminář dostavit bez předchozího přihlašování. Seminář je
bezplatný.
Harmonogram seminářů:
Datum

Místo konání

ORP

čas

SFŽP/KÚPK

Plzeň

16:00

SFŽP+KÚ

Přeštice

16:00

KÚ

Dobřany

16:00

KÚ

Kulturní a informační centrum (městské muzeum),
Nepomuk
Náměstí Augustina Němejce 126

16:00

KÚ

8.9.2016 Jednací sál ZPK, místnost č. 174, Škroupova 18
12.9.2016

Kulturní a komunitní centrum (velký sál), Masarykovo
náměstí 311

13.9.2016 Kino Káčko, Sokolovská 1011
14.9.2016

Přijďte se bavit s dětmi na ITEP 2016!
Odpočívat lze ve wellness i aktivně. Cyklistika, pěší turistika, objevování krás přírody,
poznávání historie při návštěvách turistických cílů, hradů a zámků. Kdo by se na to vše netěšil s
příchodem turistické sezóny a ještě lépe s příchodem léta. Ovšem s koncem léta nemusí nutně
skončit cesty za zábavou ani samotné chvíle rozptýlení. Přijďte načerpat informace z oblasti
dějin, zeměpisu, nechte se inspirovat pestrou nabídkou možností turistiky, tipů na výlety.
Zastavte se pro novou brožuru „Bavte se s dětmi v Plzeňském kraji“ s více než 100 turistickými
cíli v regionu. Program bude připraven jak pro ty nejmenší, tak i pro starší žáky základních škol
a studenty středních škol, kteří navštíví veletrh v rámci výuky. Přijďte si hrát, soutěžit a trhnout
rekordy nejen ve skládání kelímků, ve vědomostních a paměťových turnajích, kdo dřív vymydlí
mejdlíčko, kdo sní v nejkratším čase šneka ITEPáka, těšte se na kouzelníka, zacvičte si dětskou
jógu, usaďte se u divadelního představení pana Šrédla, žasněte pod hvězdnou oblohou
v nafukovacím planetáriu, nahlédněte do přírody v expozici Národního parku Šumava, do
Chodska, Muzea Loutek, Zoo Plzeň, pokoušejte přírodní zákony s Techmánií, těšte se na
protagonisty ze seriálu Policie Modrava, slavné osobnosti fotbalového klubu FC Viktroria Plzeň
a čeká vás mnohem více. Přijďte na ITEP 2016!

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 1.299,- kg drobného elektra. Snaha obyvatel obce
recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela
certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitoru, ale také o
velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky
environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého
elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových
plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti
ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší
obce v loňském roce uspořili 31,50 MWh elektřiny, 2 237,92 litrů ropy, 120,29 m3 vody a 0,58
tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 5,79 tun CO2 ekv., a
produkci nebezpečných odpadů o 24,94 tun. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají
k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Městské slavnosti Blovice
9. září 2016 – 21.00 – 1.00 – Kraví tma (EX BARBUS) – náměstí (zahrada)
10. září 2016 – 9.30 – 13.00 – Doprovodný program členů TJ Sokol Blovice – areál Sokolovny
- 14.00-22.00 – náměstí (zahrada) - 14.00 – příchod Karla IV. – zahájení slavností,
14.15 – rytířský souboj, 14.35 – hraje kapela Evergreen, 15.30 – chůdaři, 16.00 – Štěpánčino
divadélko – pro nejmenší, 17.00 – kejklíři, 18.20 – rytířský souboj, 18.45 – chůdaři, 19.00 –
soutěžní blok, 19.15 – kejklíři, 19.30 – hraje kapela Evergreen, 21.00 – MICHAL DAVID
REVIVAL, 22.00 – OHŇOSTROJ. Doprovodné aktivity: 3D střelnice, historický stan se zbraněmi,
historický kolotoč, kovář, šperkař, řezbář, 10. a 11. září po celý den na náměstí POUŤOVÉ
ATRAKCE

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda
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Klub hasičů Smederov

ČERVENEC A SRPEN 2016
Václav
Josef
Václav
Stanislav
Jindra
Jaroslav
Dagmar
Jitka
Josef
Danuše
Rita
Vlasta
Věra
Jana
Václav
Petr
Emilie

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

Čp.
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
18
48
45
40
15
20
2

1.10. – 20.00 – Posvícenská zábava – MS Ždírec – hraje Orient
16.9. – 19.00 – Rybáři – Výborová schůze
1.10. – Posvícenské posezení

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Blovice - Hradiště 1
Výstavy:Muzeum otevřeno:úterý-neděle 10-17 hod
do 31.12. – Jak si kdo ustele, Velké prádlo našich
babiček, Staré časy našich dětí
1.6.-30.9. – Kdo si hraje, nezlobí III. Autíčka, kam se
podíváš
23.6.-30.9. – Kouzlo českého parfémového a
bižuterního skla
do 30.9. – Karel IV. a my
Lidový dům Blovice
7.9. – 17.00 – Veselá trojka – koncert
10.9. – 14.00 – Městské slavnosti
10.-11.9. – Blovická pouť
13.9. – 17.00 – Muzeum – Zámecký literární večer I.
21.9. – 19.00 – Liga proti nevěře – divadelní
komedie
29.9. – 16.00 – Taneční podvečer s Václavem
Žákovcem a Aničkou Volínovou

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

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

Nepomuk
17.9. – 8.00-12.00 – Farmářský trh
17.9. – 10.00 – Pohádka z paloučku – Malá letní
scéna
17.9. – Běh Nepomukem - Unibrick
22.9. – 19.00 – Úsměvy Iva Šmoldase – sokolovna
24.9. – 11.00 – Nepomucký Sokol – pétanque
24.9. - 14.00-22.00 – Zelenohorské vinobraní
30.9. – 17.00 – Pátrání po předcích – sestavování
rodokmenu
Spálené Poříčí
10.9. – 18.00 – Cimbálová muzika Milana Broučka –
zámek
11.9. – Pohádkový les skřítka Fabiána
16.9. – 19.00 – Český varhanní festival
17.9. – Ne každá houba je prašivka
17.9. – Cyklisticky za zážitky
17.9. – 17.00 – Koncert komorního ženského sboru
NASHIRA

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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