Naše listy
měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
svazek 23 / číslo 12 /prosinec 2016

Vážení spoluobčané,
zima se přihlásila o svoji vládu a po dlouhé době si můžeme užívat zimní radovánky. Přináší to i
určité problémy při údržbě našich komunikací, ale sníh a mráz k pravé zimě patří, tak se s tím
musíme vyrovnat. Poslední měsíc minulého roku přinesl kromě zimního počasí i řadu
kulturních, společenských a sportovních akcí. V neděli 11. prosince se uskutečnilo před
Ždíreckou hospodou „Zpívání koled u vánočního stromečku“, kde nám zazpívaly vánoční písně
a zarecitovaly vánoční koledy kasejovické děti z Lidové školy umění v Nepomuku pod vedením
manželů Ondruškových. Opět se jednalo o velmi příjemné setkání lidí v adventním čase, kde si
mohli přítomní občané zakoupit drobné dárky, které pro ně tradičně připravily ženy z Českého
svazu žen ve Ždírci z kroužku dovedných rukou. Součástí této akce byla také již tradiční
ochutnávka „starostova svařáčku“, který byl po celou dobu zpívání rozdáván. Je to takové malé
poděkování starosty obce za to, že drtivá většina občanů je v naší obci spokojená a snaží se
v případě potřeby pomoci. V adventním čase se rovněž konalo zpívání koled při svařáčku u
kapličky na Smederově, které pořádal klub hasičů SDH Smederov. Každé zpívání u kapličky se
neslo v přátelském duchu a nádherné předvánoční atmosféře a jsem rád, že jsem se
předvánočního zpívání na Smederově také zúčastnil. Všem pořadatelům uvedených
předvánočních akcí děkujeme za jejich práci.
Významnou kulturní událostí v naší obci byl již tradiční
Vánoční koncert ve žďárském kostele v neděli dne 25.
prosince 2016. Jednalo se již o čtvrtý vánoční koncert,
na kterém se sešlo mnoho našich občanů a návštěvníků
ze širokého okolí. Každý, kdo se koncertu zúčastnil,
určitě může potvrdit, že se jednalo o nádherný zážitek,
který nám účinkující připravili. V průběhu koncertu
zazněly vánoční písně, které zazpíval Jan Burian ze Srb
a nejmladší účastník koncertu Adam Klaus z Nepomuka. Na hudební nástroje zahráli Oldřich
Ondrušek na flétnu, Dana Ondrušková na kostelní varhany a Jana Navrátilová na housle. Milým
překvapením koncertu bylo vystoupení mladého a jistě nadějného zpěváka Adama Klause,
jehož zpěv nádherně zněl ve zdech starobylého kostela. Ke zpestření koncertu přispělo i
vystoupení houslistky Jany Navrátilové z Plzně, která byla, stejně jako ostatní účinkující,
ochotna za svoje vystoupení přijmout jen drobný dárek. Zvučný hlas Jana Buriana a
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
10. února 2017 od 19.30 hodin ve Ždírecké hospodě.

profesionální vystoupení manželů Ondruškových na hudební nástroje nám dělá radost každý
rok a je potřeba říci, že si jejich umění velmi vážíme a děkujeme za to. Poděkování patří také
panu Jiřímu Kajerovi z Louňové, který zajistil zpřístupnění kostela na výzdobu, zkoušku a na
samotný koncert. Na výzdobě kostela se podíleli někteří zastupitelé a zaměstnanci obce, ženy
z ČSŽ Ždírec a paní Jitka Hoffmannová ze Žďáru, která přinesla pro radost všem betlém
s pletenými postavičkami. Poslední a největší sportovní akcí uplynulého roku byl 26. ročník
Silvestrovského běhu. Na startu se sešlo velké množství závodníků a zejména místních dětí,
což byl hlavní cíl této sportovní události. Závod byl opět velmi vydařený a velké poděkování
patří hlavně všem pořadatelům, závodníkům, sponzorům a divákům, kteří přišli závodníky
povzbudit. Podrobnosti o běhu najdete uvnitř novin. V prosinci se dále uskutečnily valné
hromady SDH Ždírec, Žďár a Smederov, na kterých hasiči hodnotili uplynulé období a stanovili
si úkoly na období příští. K hodnocení své činnosti přistupovali kriticky s tím, že jsou oblasti, ve
kterých je potřeba svoji činnost zlepšit, a to si myslím, že je ta nejlepší cesta, jak jít dál. Nemá
cenu si plácat po ramenou, jak jsme dobří, když je období, kdy není vše v pořádku. Důležité je,
že si to všichni uvědomují a chtějí s tím něco dělat. Tak popřejme hasičům hodně sil při jejich
náročné práci a ať se jim v budoucnu daří.
Poslední veřejné zasedání zastupitelů obce se konalo ve Ždírecké hospodě v pátek 16.
prosince 2016. Na veřejném zasedání byli přítomní občané seznámeni s činností zastupitelů
obce od posledního veřejného zasedání a s rozborem hospodaření obce k 30. listopadu 2016.
Hlavním bodem prosincového jednání bylo schválení rozpočtu obce na r. 2017 a rozpočtového
výhledu na r. 2018 a r. 2019. Velmi důležitým bodem jednání bylo projednání odkoupení
pozemků pod požární nádrží ve Žďáru od Lesů České republiky. Záměr odkoupení pozemků byl
zastupiteli schválen a tím jsme završili několikaleté úsilí o získání pozemků, aby mohlo dojít
k opravě celé nádrže a možnosti získání dotace na tuto opravu. Při jednání zastupitelů byl dále
schválen příspěvek na činnost společenských organizací naší obce, výše poplatku za odvoz
odpadu, který se pro letošní rok nezměnil a poplatek za vodné, který byl navýšen o jednu
korunu na částku 26,- Kč/m3. K uvedenému navýšení poplatku došlo v důsledku vyšších
nákladů na provoz vodovodu a z důvodu vytváření rezervy na jeho opravy a údržbu. Další body
projednávané na veřejném zasedání najdete uvnitř novin.
V následujícím období nás čeká realizace některých projektů, zejména se jedná o
zateplení a výměnu zdroje tepla budovy OÚ. Na tento projekt máme veškerou dokumentaci
včetně stavebního povolení, schválené dotace a připravujeme výběrové řízení na zhotovitele
s předpokládanou realizací v první polovině letošního roku. Další projekt s dotací připravujeme
v odpadovém hospodářství, kde máme v plánu zakoupit kontejnery na tříděný odpad a traktor
s vlekem. Na letošní rok dále připravujeme projekty na opravu vodní nádrže ve Žďáru,
revitalizaci rybníčku na Oborách, prodloužení veřejného osvětlení a opravu cesty na Oborách,
rekonstrukci veřejného osvětlení v Myti pod tratí a prodloužení veřejného osvětlení k nové
zástavbě u dětského hřiště. Z dotace od Mikroregionu Úslava máme v plánu zakoupit cvičební
prvky na dětské hřiště. Také nás čekají drobné úpravy prostoru relaxační zóny Ždírecká ZOO,

kterou se nám podařilo do konce roku dokončit, ale nepodařilo se nám z důvodu špatného
počasí připravit slavnostní otevření. Pokud nám finanční situace dovolí, tak v letošním roce
vybudujeme sociální zařízení v obecní budově u staré školy a dovybavíme kuchyň Ždírecké
hospody, kterou provozuje nový nájemce. Jsme rádi, že nedošlo k uzavření hospody, která
nám slouží jako centrum kulturního a společenského života v obci. Jak je z výše uvedeného
zřejmé, mají zastupitelé v plánu na letošní rok zrealizovat řadu projektů a pokud budete mít
další návrhy na to, co by se mělo v naší obci dále udělat, tak můžete přijít na obecní úřad, nebo
na veřejné zasedání, kde můžeme návrh prodiskutovat.
Příští veřejné zasedání zastupitelů obce se uskuteční ve Ždírecké hospodě v pátek 10.
února 2017 od 19:30 hod. Všichni jste srdečně zváni. Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce
USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 16. prosince 2016, které se
konalo ve Ždírecké hospodě
Přijatá usnesení zastupitelů Obce Ždírec
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí – bez hlasování
- Určení zapisovatele zápisu – zapisovatelem zápisu byl určen pan Václav ŘEŽÁBEK.
- Zprávu starosty obce o činnosti od posledního veřejného zasedání zastupitelů.
- Kontrolu usnesení z posledního veřejného zasedání zastupitelů obce.
- Rozbor hospodaření Obce Ždírec k 30.11.2016.
- Ceník služeb odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu firmou Západočeské
komunální služby a.s. Plzeň.
- Seznámení s jednáním Valné hromady Mikroregionu Úslava a s jeho rozpočtem na rok 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 Jana HAVLA a pan Dušana
LÁVIČKU.
- Zastupitelstvo obce schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a výši
finančního příspěvku na činnost společenských organizací na r. 2017:
a) TJ Úslavan Ždírec ve výši 15.000,- Kč.
b) Český svaz žen Ždírec ve výši 8.000,- Kč.
c) SDH Smederov ve výši 8.000,- Kč.
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje:
a) Bere na vědomí Rozúčtování skutečných nákladů za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v Obci Ždírec za
kalendářní r. 2015.
b) Schvaluje sazbu místního poplatku na r. 2017 za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v Obci Ždírec, stanovenou
v čl. 4 odst. 1) Obecně závazné vyhlášky Obce Ždírec č. 1/2012, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ze dne 14. prosince 2012.
- Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Stanovení poplatků za vodné pro občany na rok 2017 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
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kanalizacích č. 274/2001 Sb. a § 13 vyhlášky č. 428 Sb. v úplném znění, na rok 2017 ve výši
30,- Kč/m3 s DPH, paušálu za užívání vodovodu ve výši 540,- Kč za rok za odběrné místo.
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecních pozemků na rok 2017 majitelům
rekreačních chat v k.ú. Žďár u Blovic, obec Ždírec:
a) St. p. 59
výměra 24 m2
zahrada 388/3
výměra 302 m2 JB – E 258
b) St. p. 57
výměra 33 m2
zahrada 388/16
výměra 368 m2 BV – E 222
c) St. p. 164
výměra 33 m2
zahrada 165/3
výměra 364 m2 VČ – E 300
d)
zahrada 165/25
výměra 125 m2 - ER - E 434,
2
e) St. p. 147 výměra 36 m
zahrada 165/4
výměra 426 m2 JŠ – E 289,
Stanovení výše nájemného za pronájem pozemků na r. 2017 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.
Zastupitelstvo obce schvaluje znění smlouvy o zemědělském pachtu mezi Obcí Ždírec,
Ždírec 34, 336 01 Blovice, IČO: 00257478 jako „propachtovatelem“ a ALIMEXEM
NEZVĚSTICE a.s., Nezvěstice 9, 332 04 Nezvěstice, IČO: 25196049 jako „pachtýřem“ na
pozemek – pozemkovou parcelu č. 1366 o výměře 632 m2 – orná půda v k.ú. Vlčice u
Blovic, zapsané na Katastrálním úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih na
LV 335, za cenu 2.500,- Kč/ha a náhradu za daň dle platných předpisů.
Zastupitelstvo obce schvaluje znění pachtovní smlouvy o zemědělském pachtu mezi Obcí
Ždírec, Ždírec 34, 336 01 Blovice, IČO: 00257478 jako „propachtovatelem“ a VIAAVENA
spol. s.r.o., Luční 812, 336 01 Blovice, IČO: 47719672, DIČ: CZ47719672 jako „pachtýřem“
na pozemky – pozemkové parcely:
a) č. 118/13 o výměře 27 m2 - trvalý travní porost,
b) č. 130/9 o výměře 318 m2 - orná půda,
c) č. 130/22 o výměře 69 m2 - orná půda,
všechny v k.ú. Smederov, zapsané na Katastrálním úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální
pracoviště Plzeň-jih na LV 10001, za cenu 2.500,- Kč/ha.
Zastupitelstvo obce schvaluje znění Darovací smlouvy uzavřené mezi Ing. Zdeňkem
Havlem, nar. 5.6.1988, bytem Sicherova1652/7, Kyje, 198 00 Praha 9, jako „dárce“ a Obcí
Ždírec, Ždírec 34, 336 01 Blovice, IČO: 00257478, jako „obdarovaný“ na darování pozemků
– pozemkových parcel:
a) č. 28/7 o výměře 23 m2 – zahrada,
b) č. 29/3 o výměře 9 m2 – zahrada,
oba v k.ú. Žďár u Blovic, obec Ždírec.
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemků a znění Kupní smlouvy uzavřené mezi
Lesy České republiky, s. p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové, jako „prodávající“ a Obcí Ždírec, Ždírec 34, 336 01 Blovice, IČO:
00257478, jako „kupující“ na pozemky
pozemkové parcely:
a) č. 462/24 o výměře 222 m2 – vodní plocha, (za cenu 15,- Kč/m2 což je 3.330,- Kč)
b) č. 462/25 o výměře 445 m2 – vodní plocha, (za cenu 15,- Kč/m2 což je 6.675,- Kč)
stavební pozemek:
a) č. 336 o výměře 15 m2 – zastavěná plocha, (za cenu 125,- Kč/m2 což je 1.875,- Kč)
všechny v k.ú. Žďár u Blovic, obec Ždírec za celkovou částku 11.880,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemku a znění Kupní smlouvy uzavřené mezi
MŘ, jako vlastníkem pozemku a „prodávající“ a Obcí Ždírec, Ždírec 34, 336 01 Blovice,
IČO: 00257478, jako „kupující“ na pozemek pozemkovou parcelu č. 462/23 o výměře 46 m2

– vodní plocha v k.ú. Žďár u Blovic, obec Ždírec za cenu 40,- Kč/m2, což je celková částka
1.840,- Kč.
- Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet Obce Ždírec na rok 2017 a Rozpočtový výhled na r.
2018 a r. 2019. Rozpočet obce je předložen a schválen jako vyrovnaný.
- Zastupitelstvo obce schvaluje V. úpravu rozpočtu Obce Ždírec na r. 2016. Návrh změny
rozpočtu je přílohou zápisu.
Výše místních poplatků a termíny jejich splatnosti na rok 2017:
Druh poplatku:
Výše poplatku:
Termín splatnosti:
odpady – trvale bydlící
500,- Kč/osoba
do 28.2.2017
odpady – chata, byt, dům k rekreaci
550,- Kč/objekt
do 30.4.2017
pes
50,- Kč/pes
do 30.4.2017
3
vodné
25,- Kč/m s DPH
do 30.4.2017
3
vodné pro podnikatele
29,- Kč/m s DPH
do 30.4.2017
paušál vodné
540,- Kč/přípojka
do 30.4.2017
nahlášení stavu vodoměru
do 31.1.2017
Obyvatelé - statistika roku 2016
Přihlášení
21 osob (z toho 10 mužů a 11 žen)
Odhlášení
17 osob (z toho 8 mužů a 9 žen)
Narození
5 občánků (z toho 3 chlapci a 2 dívky)
Úmrtí
3 osoby (z toho 2 muži a 1 žena)
Počet obyvatel v jednotlivých částech k 31.12.2016
Ždírec
141 osob
(muži 69, ženy 72)
Myť
152 osob
(muži 79, ženy 73)
Žďár
86 osob
(muži 46, ženy 40)
Smederov 82 osob
(muži 41, ženy 41)
K 31.12.2016 měla obec 461 obyvatel, z toho 235 mužů a 226 žen.
Účast zastupitelů na veřejném zasedání v roce 2016
Počet zasedání v roce 2016 byl celkem 10.
Jméno a příjmení
Bc. Bohuslav Vrátník
Václav Řežábek
Milan Mašek
Ing. Ladislav Vrátník
Radek Synáč
Vlastimil Vrátník
Jan Havel
Dušan Lávička
Dalibor Kuba

% účasti
100%
100%
90%
90%
90%
90%
80%
80%
50%

přítomen
10
10
9
9
9
9
8
8
5

Všichni nepřítomní zastupitelé byli řádně omluveni.

nepřítomen
0
0
1
1
1
1
2
2
5

Zprávy Českého svazu žen
Poslední měsíc roku potvrdil, že je měsícem zimním, i když prozatím bez sněhové
nadílky. Chladné dny střídaly dny větrné i deštivé - zkrátka taková prosincová všehochuť.
Velikým plusem měsíce bylo znovuotevření Ždírecké hospody a tím i možnost pokračování
všech společenských, kulturních i sportovních událostí.
Poslední velkou prosincovou akcí bylo Adventní odpoledne pořádané Obecním úřadem
v čele se starostou obce a ve spolupráci s Českým
svazem žen, dobrovolnými hasiči i zaměstnanci
OÚ, které proběhlo v neděli 11. prosince. Díky
příznivému počasí byla i poměrně vysoká účast
místních i přespolních včetně dětí. O kulturní
náplň se opět postarali manželé Ondruškovi a
jejich dětský sbor "Pšeničky" z Nepomuka a
Kasejovic. Skvěle předvedené pásmo říkanek, písní
i vánočních koled bylo velice milé a oprávněně
bylo odměněno velkým potleskem všech
přítomných. Pak už byl na programu vánoční
minijarmark s drobnými výrobky z naší dílny dovedných rukou, prodej grilovaných klobás a
podávání "starostova svařáčku" pro dospělé i čaje pro děti.
V závěru roku, konkrétně na Boží hod vánoční, zorganizoval OÚ v pořadí již 4. ročník
"Vánočního koncertu" v kostele sv. Václava ve Žďáru, kde se několik našich členek postaralo o
vánoční výzdobu interiéru i instalaci ručně háčkovaného betlému, který vyrobila a zapůjčila
paní Jitka Hoffmannová.
V lednu sice nechystáme žádnou velkou akci, přesto už dnes pokračujeme v přípravách
na další společenské akce pro ženy i děti, které se uskuteční v dalších měsících a o kterých vás
budeme včas informovat.
Za ČSŽ - M. Kolevová

Český rybářský svaz
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz, http://www.mocrszdirec.estranky.cz/
Rybáři informují:
Druhý termín výdeje povolenek je 17.2.2017 od 17,00 hodin ve Ždírecké hospodě.
Výroční členská schůze se koná 25.3.2017 ve Ždírecké hospodě. Začátek výroční schůze je letos
nově od 17,00 hodin.
Inzerce
Prodám jehňata kamerunských ovcí z registrovaného chovu. Odběr dle dohody. Dušan Lávička
- telefon 608221211.
Zprávy SDH Ždírec
SDH Ždírec pořádá v sobotu 18.2.2017 od 20.00 hodin tradiční Hasičský bál. K tanci a
poslechu zahraje kapela Ungrovanka. Všichni jste srdečně zváni.

26. ročník Silvestrovského běhu
V prosinci jsme pořádali již tradiční Silvestrovský běh. Na startu se sešlo 108 závodníků,
70 dospělých a 38 dětí. Rekordem byla absolutně největší účast domácích běžců v historii
běhu. Zúčastnilo se 21 dospělých a 22 dětí. Počasí nám také přálo. Terén byl tvrdý a suchý, pro
běh ideální. Svítilo sluníčko a teplota byla těsně pod bodem mrazu, což zase vyhovovalo
divákům, kteří se zahřívali připraveným svařáčkem, o který se postaral vždy usměvavý a
obětavý Kamil Kasl. K dobré náladě opět velkou měrou přispěl skvělý výkon moderátora
celého dopoledne Míry Krňoula staršího. Všechny nás potěšila i aktivní účast našeho
nejvěrnějšího sponzora Marcela Klause.
Absolutním vítězem se stal Pavel Štěpáník z TJ Sušice v čase 16:25 min. Absolutním
vítězem domácí kategorie se stal Jan Jánský s časem 19:12 min. Nejrychlejší mezi mládeží byl
domácí běžec Michal Šmíd s časem 8:17 min. Podrobné výsledky jsou zveřejněny na našich
internetových stránkách.

Rád bych také touto cestou poděkoval za finanční i morální podporu Obecnímu úřadu
Ždírec a všem našim sponzorům, bez kterých bychom se jen těžko obešli. Velký dík patří všem
běžcům naší TJ, kteří příkladně reprezentovali náš sportovní klub! V neposlední řadě děkuji
všem pořadatelům, kteří přispěli svojí prací k bezchybnému průběhu celého závodu. Odměnou
nám všem je zajisté vždy radost všech malých i velkých závodníků, ale také fanoušků a
příznivců této akce. Jsem rád, že i tentokrát vše „klaplo“.

Na závěr si dovoluji pozvat celou členskou základnu na Výroční valnou hromadu TJ
Úslavan Ždírec, která se bude konat v sobotu 11. 2. 2017 ve Ždírecké hospodě od 18.00 hodin.
Po skončení schůze bude zhruba od 19.30 pokračovat volná zábava i pro širokou veřejnost,
během které se představí DUO Ondruškovi.
Sportu zdar!

Jan Havel, předseda TJ Úslavan Ždírec

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
92 let
79 let
75 let
75 let
72 let
72 let
71 let
70 let
66 let
65 let
64 let
62 let
60 let
60 let

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

PROSINEC 2016
Vlasta
Josef
Albína
Daniela
Jiří
Jaroslava
Jaroslava
Václav
Jaroslava
Jana
Jaroslava
Ludmila
Eva
Rudolf

NOVÁ
SKŘIVAN
MATOUŠKOVÁ
KUNEŠOVÁ
SYNÁČ
BÍLÁ
SYNÁČOVÁ
KUCHYŇKA
KULOVÁ
ŠREJLOVÁ
SYNÁČOVÁ
ŠKARDOVÁ
VOLÁK
KOLEŠ

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

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

14
4
37
53
2
41
32
4
55
427
6
27
5
21

11.2. – 18.00 – Výroční valná hromada TJ Úslavan Ždírec, z.s.
18.2. – 20.00 – Hasičský bál – SDH Ždírec

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Blovice - Hradiště 1
Výstavy:Muzeum otevřeno:úterý-sobota 9-15 hod
27.10.-28.2. – KELTOVÉ V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH
15.12.-21.1. – O čase nejen vánočním
Lidový dům Blovice
13.1. – 20.00 – Rybářský ples – hraje Dance band
20.1. – 20.00 – Maturitní ples Gymnázia Blovice
26.1. – 16.00 – Taneční podvečer s Václavem
Žákovcem a Aničkou Volínovou
27.1. – 20.00 – Hasičský bál – hraje Asfalt
29.1. – 14.00 – Dětský maškarní bál – pořádá Sokol
Blovice

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Nepomuk
6.1.-17.2. – Zajímavé krajiny ze světa i z otčiny,
obrazy Vladimíra Poppa
6.-8.1 – Tříkrálová sbírka
17.1. – Predátoři a plameňáci – Umění v „reálném
kapitalismu“, přednáška

Spálené Poříčí
20.1. – 20.00 – Guns´n Roses (tribut band Slovakia) –
Music Sklep
27.-28.1. – Zimní Basinfirefest 2017 – Music Sklep
3.2. – 19.00 – Sklepfest 3 – Music Sklep

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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