Naše listy
měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
svazek 28 / číslo 02 / únor 2021

Vážení spoluobčané,
v letošní zimě jsme si užili dostatek sněhu i ledu na bruslení, což se už několik let
nepovedlo. I nadále se nekonaly žádné kulturní akce. Zákazy a nařízení vlády se zatím jen
zpřísňují a já pevně doufám, že pokud je všichni budeme dodržovat, dočkáme se s
přicházejícím jarem také dlouho očekávaného rozvolňování.
V pátek 19. února se od 18.00 hodin za přísných hygienických opatření uskutečnilo
ve Ždírecké hospodě veřejné zasedání zastupitelů obce. Na programu jednání bylo mimo
jiné seznámení s přípravou podkladů pro žádost o dotaci na zachování prodejny ve Ždírci
z dotačního programu Plzeňského kraje, která bude vypsána v průběhu měsíce března.
Dále se chceme pokusit zažádat o dotaci na herní prvky pro dětská hřiště u Ždírecké
hospody a u hasičské zbrojnice na Smederově. Vypíše-li Plzeňský kraj vhodný dotační titul,
rádi bychom požádali o dotaci na další vybavení JSDHO Ždírec. Dalšími body na veřejném
zasedání zastupitelů obce bylo projednání zemědělského pachtu obecních pozemků firmě
Alimex Nezvěstice a schválení směny pozemků v místě plánované výstavby ve Ždírci. Více
informací se dozvíte uvnitř Našich listů.
Připravujeme nový Řád pohřebiště na hřbitově ve Žďáře, tak aby odpovídal
novelizaci zákona. Vyřizujeme všechna potřebná povolení pro nový obecní vrt na
Rafandě. Vzhledem k velké novelizaci zákona o odpadech začínáme připravovat a zjišťovat
všechny možnosti nové vyhlášky o nakládání s odpady. Do konce roku je nutno vybrat
nový způsob ukládání odpadů od občanů, stanovit a schválit nový ceník poplatků. V úvahu
přicházejí dvě varianty: 1. Každá domácnost by platila za odpad, který skutečně
vyprodukuje, a to buď podle objemu popelnice, nebo podle váhy odpadu. 2. Jednotný
poplatek pro všechny poplatníky může být stanoven v maximální výši až 1.200,- Kč za
poplatníka (poplatníkem je osoba s trvalým pobytem v obci a majitel nemovitosti, kde
není nikdo přihlášen k trvalému pobytu). Tímto bych chtěla apelovat na všechny, aby svojí
lhostejností nepřispívali ke zbytečnému navyšování částky až na možných 1.200,- Kč. Čím
více netříděného odpadu naše obec vyprodukuje, o to vyšší tato částka bude. Od
letošního roku se razantně zvýšil poplatek za uložení odpadu na skládce na 800,- Kč za
tunu, do budoucna se počítá s částkou až 1.800,- Kč za tunu. Přestože je v obci dostatek
sběrných míst na tříděný odpad včetně velkého za obecním úřadem, stále se v
kontejnerech na směsný odpad objevuje papír, plast, dřevo či sklo. Stává se tak hlavně v
chatových oblastech, zejména pak na Rafandě. Ke kontejneru na směsný odpad zde

v loňském roce přibyla klec na plasty a kontejner na sklo. Přestože je velký kontejner na
papír volně přístupný u obecního úřadu, vypadá „třídění“ v chatových oblastech - viz foto
níže. Při ukládání kartonových krabic do kontejneru k tomu určeného, dbejte na jejich
rozložení. K tomu, aby nedošlo k opětovnému navýšení poplatku, musí přispět všichni.
Není to nijak složité. Systém třídění znají už malé děti v MŠ. Pojďme jim tedy příkladem i
my dospělí. Pokud se situace v budoucnu nezlepší, budeme nuceni přistoupit k postihům
za netřídění. Děkuji tímto všem, kdo mají tento systém zažitý, chrání životní prostředí a
poctivě třídí. Vzhledem k platným opatřením Vlády České republiky stále nemohou být
sváženy plasty od jednotlivých nemovitostí.

Závěrem bych vás všechny chtěla požádat o respektování všech vládou vydaných
nařízení, byť s nimi nemusíte souhlasit. Dodržujme tedy zásadu 3R - nosme roušky/
respirátory, myjme si ruce a dodržujme dostatečné rozestupy. Vzhledem k situaci zatím
není stanoveno datum dalšího veřejného zasedání. O jeho konání budete včas
informováni.
Bc. Lenka Vrátníková, starostka obce

USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 19. února 2021, 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 Bc. B V a pan J M.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zemědělském pachtu na pozemky parcelní č. 234/51 – orná
půda o výměře 1676 m2, parcelní č. 334 – orná půda o výměře 1268 m2 a parcelní č. 335 – orná půda
o výměře 860 m2 v k.ú. Žďár u Blovic, obec Ždírec, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň-jih, s firmou A N a.s., N 9, 332 04
N, za pachtovné 2000,- Kč /ha/rok.

4. Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o zvýšení pachtovného na pozemky, které jsou propachtovány
firmě A N a.s., N 9, 332 04 N, a uzavření dodatku ke Smlouvě o zemědělském pachtu na stávající
propachtované pozemky mimo pozemků uvedených v usnesení č. 3 ze dne 19.2.2021.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje souhlas se směnou obecních pozemků parc. č. 234/51 – orná půda o
výměře 1676 m2 , parc. č. 334 – orná půda o výměře 1268 m2 a parc. č. 335 – orná půda o výměře 860
m2, v k.ú. Ždár u Blovic, obec Ždírec, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň-jih, za pozemky ve vlastnictví České republiky, právo
hospodaření pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/1a, 13000 Praha – Žižkov, pozemky parc.
č. 200/41- orná půda o výměře 33 m2 a parc. č. 200/43 – orná půda o výměře 1239 m2 v k.ú. Ždírec u
Blovic, obec Ždírec, zapsané na listu vlastnictví č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
katastrální pracoviště Plzeň-jih.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost o vypracování znaleckého posudku a závazek k úhradě jeho ceny
na pozemku parc. č. 114/2, 115/31, 130/19, 152/9, 152/46,152/52, 152/60, 152/62, 289/12 a budovy
bez č.p. na st.p. 64 vše v k.ú. Smederov, obec Ždírec, od Státní statek Jeneč, s.p. v likvidaci,
Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6 za maximální cenu do 8.000,- Kč bez DPH.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č.1190900285 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí České republiky na akci „Založení zeleně při obecním úřadu ve Ždírci“ v celkové
výši podpory 64.868,- Kč.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby Ždírec, parc.č. 226/1-NN č. IV-12-0016754/1/VB mezi Obcí Ždírec a ČEZ Distribuce, a.s., IČ:
24729035, DIČ: CZ24729035, se sídlem Děčín, 405 02 Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou
INVEST TEL s.r.o., Průmyslová 824, 339 01 Klatovy II na pozemek parc. č. 226/1 v k.ú. Ždírec u Blovic,
obec Ždírec.

9. Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů na povinnosti týkající
se poplatku za ukládání odpadů na skládku s firmou Západočeské komunální služby a.s., Koterovská
522/168, 326 00 Plzeň, IČO: 25217348.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 11 ke smlouvě o poskytování služeb č. 3591000783
s firmou Západočeské komunální služby a.s., Koterovská 522/168, 326 00 Plzeň, IČO: 25217348.
11. Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Ždírec č. 1/2021 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
12. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na třídění odpadů v Obci Ždírec pro každého občana
s trvalým pobytem v Obci Ždírec od data platnosti Obecně závazné vyhlášky Obce Ždírec č. 1/2021
do 31.12.2021 ve výši 150,- Kč. Příspěvek bude odečten při platbě místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Příspěvek nelze nárokovat a nelze ho vyplatit ani v hotovosti ani převodem na BU.
13. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace a znění smlouvy o poskytnutí účelové dotace na
zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje v roce 2021 pro Plzeňský kraj se sídlem Škroupova
18, 306 13 Plzeň ve výši 25.410,- Kč.
14. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy a znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Obcí

Ždírec, Ždírec 34, 336 01 Blovice, jako poskytovatel, firmě Storgé, z.s., Lučiště 17, 335 61 Spálené Poříčí,
jako příjemce, ve výši 5.000,- Kč na provoz Víceúčelového zařízení Borovno – útulku pro psy.

15. Zastupitelstvo obce schvaluje „Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn za rok 2020“.
16. Zastupitelstvo obce schvaluje I. úpravu rozpočtu Obce Ždírec na r. 2021. Návrh změny rozpočtu je
přílohou zápisu.
17. Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení a následné přijmutí nového pracovníka pro
údržbu obce.

INFORMACE PRO OBČANY:
Vzhledem k Usnesení Vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 216, o přijetí
krizového opatření, s účinností ode dne 1. března 2021 do odvolání
Uzavření všech dětských hřišť a Ždírecké ZOO - uzavíráme prostory veškerých dětských
hřišť na území obce Ždírec a prostory Ždírecké ZOO. Prosíme o dodržování zákazu pobytu
v prostoru hřišť.
Prodloužení lhůty splatnosti místních poplatků - prodlužujeme splatnost místních
poplatků za svoz odpadů pro rekreační objekty a odběr pitné vody a paušálu za vodovodní
přípojky všech poplatníků do 31.5.2021.
Omezení úředních hodin Obecního úřadu Ždírec - žádáme všechny občany o
upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním ve
všech případech, kdy je to možné. Před osobní návštěvou úřadu je třeba se telefonicky
objednat, z důvodu vykonávání práce našich zaměstnanců z domova. Při osobním styku
se zaměstnanci úřadu je třeba dbát zvýšených hygienických opatření a použít respirátor.
Kontakty na Obecní úřad Ždírec: e-mail info@obec-zdirec.cz nebo podatelna@obeczdirec.cz nebo na telefonní čísla 724 134 458 – starostka, 728 545 722 – pevná linka.

ZPČ konzumní družstvo oznamuje
Na základě informace od Západočeského konzumního družstva Plzeň oznamujeme
všem občanům, že prodejna ve Ždírci bude od 1.3.2021 až do odvolání uzavřena. Dodávku
pečiva je možno předem objednat ve Ždírecké hospodě u personálu Ždírecké hospody.
Dále platí i nabídka zajištění nákupů přes OÚ ve Ždírci na telefonu 778 251 712.

Kam s ním...
Po sněhu ani památky, tráva se začíná pozvolna zelenat, sem tam se objevují
hlavičky sněženek. A mezi nimi se v určitých lokalitách ve velkém množství opět objevují
i psí exkrementy. (Aktuálně úsek ve Smederově v lipové aleji kolem valu u bývalého
statku, v kaštanové aleji pod kostelem.) Majitelé psů jistě potvrdí, že ať už je pes velký či
malý, dokáže vytvořit nevábně vypadající „hromádku“, kterou nikdo z nás (ani majitel
psa!) nechce vyšlápnout či rozjet sekačkou. A tím spíše, aby si o ně naše děti (potažmo
děti majitele psa!) ušpinily třeba ruce. Na druhé straně je třeba pochválit ty pejskaře, pro
které je samozřejmostí po svých miláčcích poctivě uklízet. Ve svém okolí jich znám
několik.
Za důležité považuji zmínit zdravotní rizika, která jsou spojena s nevábným
„pozdravem“ na veřejných prostranstvích, kde se pohybují nejen dospělí, ale právě i malé

děti, které jsou nejvíce ohroženou skupinou. Exkrementy totiž obsahují desítky parazitů,
které se přenáší na člověka a jiná zvířata přímým kontaktem, či vdechnutím po jejich
vyschnutí. V pískovišti či v půdě někteří parazité vydrží i několik let. Zdravotní potíže se
mohou objevit až po letech, kdy člověk ani netuší, že v sobě nějakého parazita má. Mezi
nejčastější patří nadýmání, zácpy, cysty, ekzémy nebo jiné alergické reakce kůže, ale také
třeba syndrom chronické únavy. Například larvy škrkavek se mohou dostat do různých
vnitřních orgánů (plic, jater a dalších), které ničí nebo do očí, kde můžou způsobit i
oslepnutí. Podle České parazitologické společnosti je více jak pětina lidí v ČR nakažena
psími a kočičími škrkavkami. Opravdu jsme tak lhostejní nejen ke svému zdraví, ale i ke
zdraví svých dětí?
Vrcholem jsou pak jedinci, kteří svého psa po vykonané potřebě otřou papírovým
kapesníkem, který k tomuto „pozdravu“ ještě pohodí – viz foto níže. Proto bychom
všechny majitele čtyřnohých miláčků chtěli informovat, že papírové pytlíky na
exkrementy obecní úřad rád poskytne, stačí si pro ně jen zajít. Popelnice nebo koše s
pytlíky pro tyto účely, které byly instalovány loni v naší obci po cestě najde každý. Na
závěr jedno výstižné heslo, kterého by se měli všichni majitelé psů držet: Můj pes – moje
radost. Jeho výkal – moje starost!

Mgr. Petra Řežábková

Anketa MAS Aktivios
Vážení, jak se vám žije ve vaší obci? Co se vám tu líbí a co naopak
postrádáte? Vyjádřete prosím svůj názor prostřednictvím ankety, kterou
naleznete na webových stránkách obce. Cílem je zjistit, jak se žije lidem v
obcích MAS Aktivios-na Blovicku, Přešticku, Staroplzenecku a Mirošovsku.
Anketu můžete vyplnit a nejpozději do 31.3. 2021 odevzdat na obecní úřad
obce, kde žijete nebo vhodit do poštovní schránky svého úřadu nebo poslat
poštou na MAS Aktivios, z.s., Nezdice 46, 334 01 Přeštice nebo anketu naskenovat a
poslat e-mailem nainfo@mas-aktivios.cz. Vyplnit ji lze také elektronicky na webu MAS

Aktivios (www.mas-aktivios.cz). Výstupy z ankety budou využity při tvorbě Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje MAS Aktivios 2021-2027 (SCLLD), která je
základním předpokladem pro to, aby MAS Aktivios mohla i v příštích sedmi letech
finančně podporovat projekty obcí, NNO i podnikatelů z regionu. Více informací naleznete
na výše uvedeném webu. Děkujeme za váš názor a za spolupráci.
Ing. Petr Brandl, předseda výboru spolku MAS Aktivios, z.s.
a Ing. Hana Bouchnerová, manažerka MAS Aktivios, z.s.

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce, a. s., si vás dovoluje informovat o přerušení dodávky elektřiny dne
18.03.2021 od 08:00 do 16:00 hodin. Odstávka se týká nemovitostí ve Ždírci s č.p. 1, 2, 3,
5, 16, 17, 18, 19, 28, 34, 35 a 36. Z tohoto důvodu bude také Obecní úřad v tento den
uzavřen.

Seznamte se s výsledky ankety
Od září do poloviny listopadu minulého roku mohli lidé vyplňovat
anketu „Pomozte zlepšit sociální služby na Blovicku“. I když anketu moc lidí
nevyplnilo, jak už to u anket se sociální tématikou bývá, vyhodnocení
odpovědí přineslo řadu zajímavých poznatků. Například, že ne všichni
občané vědí, kde by se o sociálních službách dozvěděli nebo kam by se v případě nenadálé
či nepříznivé situace mohli obrátit o radu či pomoc. Úplné vyhodnocení ankety je
k dispozici na webových stránkách města Blovice a Spáleného Poříčí, pod záložkou
„sociální služby“. V tištěné podobě se můžete s výsledky seznámit na odboru sociálních
věcí a zdravotnictví na Městském úřadu v Blovicích, ve vestibulu Městského úřadu ve
Spáleném Poříčí nebo na obecních úřadech ostatních obcí na Blovicku. Výstupy z ankety
budou jedním z důležitých podkladů pro společná setkávání zástupců obcí, sociálních
služeb a veřejnosti v tzv. pracovních skupinách. Ty plánujeme uskutečnit od března,
samozřejmě pokud se zlepší či zcela pominou omezení vydaná vládou v souvislosti
s pandemií.
Bude-li mít kdokoliv z veřejnosti zájem se setkávání zúčastnit, může už nyní
kontaktovat koordinátorku projektu Blanku Kohoutovou, a to na č. 607 158 192 nebo emailem na adresu blanka.kohoutova@cpkp.cz. Těmto zájemcům budou e-mailem
zasílány nejen pozvánky na setkávání, ale i další materiály, což budou v nejbližší době
socio-demografická analýza Blovicka a analýza poskytovatelů sociálních služeb.
Kontaktovat koordinátorku můžete i s dalšími podněty či návrhy.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Obec Ždírec
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo
pracovník pro údržbu a správu veřejných prostranství a majetku obce
Místo výkonu práce: Obec Ždírec (Myť, Smederov, Ždírec, Žďár)
Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 64/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách, platová třída 4. – 5., platový stupeň dle praxe a věku uchazeče
Zaměstnanecké výhody:
- 25 dní dovolené
- příspěvek na obědy
Předpokládaný nástup: ihned, případně dle dohody
Doba trvání pracovního poměru: pracovní poměr na dobu určitou – 1 rok s tříměsíční
zkušební dobou, následně možnost změny pracovního poměru na dobu neurčitou
Pracovní doba: 40 hodin týdně
Stručná náplň práce:
- provádění drobných oprav a péče o majetek obce v rámci základních řemeslných
dovedností
- provádění údržby místních komunikací po celý rok včetně zimní údržby
- provádění pravidelné údržby vymezené veřejné zeleně v majetku obce, provádění
likvidace odpadu z veřejných odpadových nádob, úklid kolem kontejnerových
stání, služby na sběrném místě
- péče o veřejný vodovod v majetku obce
- péče o svěřené dopravní prostředky a pracovní stroje
- ostatní práce pojené s údržbou a opravami movitého i nemovitého majetku obce
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- státní občan ČR, nebo cizí státní občan, který má v České republice trvalý pobyt
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
Požadavky kladené na zájemce o uvedenou pozici:
- minimální vzdělání: vyučen v oboru technického směru
- svědomitost, pečlivost, řemeslná zručnost, chuť do práce
- řidičský průkaz skupiny B, řidičský průkaz skupiny T (traktor) výhodou, řidičský
průkaz skupiny T je možné dodělat během zaměstnání

Písemná přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul zájemce
b) datum a místo narození zájemce
c) státní příslušnost zájemce
d) místo trvalého pobytu zájemce
e) číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis zájemce (uveďte též telefonní spojení z důvodu pozvání k osobnímu
pohovoru).
K přihlášce se připojí tyto doklady:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných
znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
c) kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
d) informace o případných průkazech odborných znalostí (svářečský průkaz, apod.)
Písemné přihlášky s požadovanými doklady zašlete do 10. 3. 2021 do 14:00 hodin na
adresu: Obec Ždírec 34, 33601 Blovice, nebo předejte osobně v podatelně OÚ.
Zalepenou obálku označte nápisem „Výběrové řízení – pracovník pro údržbu“. Kontaktní
osoba: Bc. Lenka Vrátníková, tel. 724 134 458 nebo 728 545 722.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

Kompostéry do domácností Mikroregionu Úslava
Mikroregion Úslava se rozhodl na jaře loňského roku
zažádat o podporu na nákup kompostérů pro obyvatele členských
obcí. Tomuto rozhodnutí předcházela anketa mezi obcemi
potažmo jejich obyvateli, kdo by měl o kompostér umístěný na
vlastním pozemku zájem.
Z této náročné přípravy vyplynul požadavek na celkem 1 600 kusů kompostérů o
objemu 1 100 – 1 200 litrů. Vedení mikroregionu se rozhodlo požádat o finanční podporu
na nákup kompostérů do Operačního programu životní prostředí. Vzhledem k náročnosti
administrativy bylo rozhodnuto, že kompletní žádost se všemi podklady zpracuje a podá
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, která tyto služby dlouhodobě zajišťuje
pro města a obce Plzeňského kraje.
Žádost byla ve stanoveném termínu podána a na konci loňského roku
poskytovatelem podpory schválena. Jedná se o unikátní projekt, jehož administrace bude
opravdu náročná. Zajistit distribuci 1 600 kusů kompostérů a k tomu potřebné smlouvy a
doklady bude logisticky velmi náročné. A ještě náročnější bude řádné vyúčtování projektu
a jeho pětiletá udržitelnost dle pravidel poskytovatele podpory.
Předpokládané celkové náklady projektu jsou ve výši 6 997 430 Kč, schválená výše
podpory je 85 % uznatelných nákladů, což je 5 947 815 Kč. Tyto částky budou ještě před
realizací upraveny na základě výběrového řízení na dodavatele kompostérů. Vzhledem k
nákladům projektu bude vypsáno výběrové řízení otevřené, což představuje zase větší
časovou i administrativní náročnost.
Rádi bychom realizaci projektu dokončili tak, aby občané našich obcí, které se
zapojily do projektu, mohli již na podzim letošního roku kompostéry využívat. Dle
vyjádření p. Šlajsové z Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje bylo v Plzeňském
kraji realizováno již mnoho (cca 24) projektů se zaměřením na nákup kompostérů, ale
žádný nebyl takto rozsáhlý.
Ing. Lenka Šrámková, manažerka Mikroregionu Úslava

Dne 21. 02. 2021 zemřel
ve věku dožitých 74 let
pan Josef SEDLÁČEK
ze Ždírce.
Čest jeho památce!

Dne 18. 02. 2021 zemřel
ve věku dožitých 86 let
pan Václav BOHŮNEK
ze Smederova.
Čest jeho památce!

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ÚNOR 2021
Blahopřejeme!

V měsíci únoru se významného životního jubilea dožívají tito naši občané:
Josef FIALA
Jaroslava FIALOVÁ
Josef SVÁŠEK
Karel SLUKA
Václav DOLEJŠ
Zdeněk TUPÝ
Helena ZEMANOVÁ
Bohumila TESAŘOVÁ
Věra KOTOUŠOVÁ
Libor VOZKA
Antonín TIC

86 let
85 let
84 let
81 let
79 let
78 let
75 let
69 let
65 let
64 let
61 let

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek s.r.o. prodává slepičky snáškových plemen - Tetra (hnědá)
Dominant (černý, modrý, žlutý, bílý a kropenatý) Green Shell – typu Araukana, Dark
Shell
Stáří 15 - 19 týdnů
Prodej se uskuteční:

Cena 195,- až 230,-Kč/ks

Ve středu 3. března 2021
Ve středu 28. dubna 2021
Ždírec – u aut. zastávky u pily – v 14,30 hod.
Žďár – u autobusové zastávky – v 14,40 hod.

Slepičky si objednejte na níže uvedených telefonních číslech:
Tel: 601576270, 728605840

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

www.drubezcervenyhradek.cz

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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