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Vážení spoluobčané,
tak tady máme podzim. Babí léto nás trochu navnadilo a několik dnů jsme si užívali při letních
teplotách. Konec října nás však přesvědčil o tom, že na opalování to již nebude. Slunečné dny
provázely i volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které proběhly ve dnech
25. a 26. října 2013. Co bude po volbách, nikdo asi v současné době ani netuší. Doufejme jen, že
jsme zvolili správné osobnosti, které se budou snažit hájit zájmy většiny a ne své vlastní. Výsledky
voleb v naší obci najdete uvnitř novin. Jsou také zveřejněné na Internetových stránkách obce. Život
v obci pokračuje dál i po volbách, stejně jako před nimi. Začátkem měsíce října uspořádal Český
svaz žen ve Ždírci Drakiádu, která patří k oblíbeným akcím našich nejmenších. Sešlo se opět hodně
dětí s rodiči, prarodiči a dobře se všichni pobavili bez ohledu na vítr, který si opět s účastníky zahrál
na schovávanou. Začátek měsíce také patřil našim nejmenším, kdy oddíl národní házené TJ
Úslavanu Ždírec uspořádal nábor hráčů národní házené. Mladí příznivci házené se sešli na hřišti
9. října 2013 a ukázali, že by mohli udržet v naší obci házenkářskou tradici. Pořadatelům náboru
mladých hráčů patří za uspořádání této akce velké poděkování. Práce s mládeží je nedoceněná a
v dnešní době počítačů je dvojnásob potřebná. Svoji iniciativu s mládeží také projevila Místní
organizace Českého rybářského svazu, která podporuje akci „POVOLENKY ZDARMA“ pro děti od
šesti do patnácti let. Podrobnosti jsou uvedené uvnitř novin, na Internetových stránkách obce a
stránkách ČRS Západočeského územního svazu Plzeň www.crsplzen.cz. Jednou z vydařených akcí
v měsíci říjnu byl poznávací zájezd „Za krásou Moravy II“, který uspořádal SDH Ždírec. V říjnu se
nám rozezněl v pravé nedělní poledne kostelní zvon na kostele zasvěcenému sv. Václavu ve Žďáru.
O zahájení tradice poledního zvonění se zasloužil místostarosta obce pan Václav Řežábek, kterému
za jeho iniciativu děkujeme. Co předcházelo této akci, se dozvíte z krásného příběhu, který nám
napsal jeden z jeho kamarádů.
Říjen však nebyl jen měsícem kulturních a společenských akcí. Začala rekonstrukce střechy
na hřišti TJ Úslavanu Ždírec, na kterou dostali sportovci dotaci. Probíhaly přípravné práce na
zahájení přístavby hasičárny ve Ždírci a cesty u dětského hřiště. V neposlední řadě bylo provedeno
závěrečné vyhodnocení akce „Rekonstrukce obecní budovy č.p. 28 v obci Ždírec – část Žďár“, na
kterou jsme dostali dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova PK 2012“ ve výši 270.000,- Kč.
Vyhodnocení bylo provedeno po dokončení rekonstrukce a po nabytí právní moci kolaudačního
souhlasu, vydaného Odborem stavebním a dopravním Mě.Ú Blovice. Dodělali jsme tedy celou
stavbu kompletně, včetně veškeré administrativy. Nezastavila se ani práce na územním plánu obce,
kdy byl Odborem stavebním a dopravním Mě.Ú Blovice vydán NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO
PLÁNU. S tímto návrhem se můžete seznámit na úřední desce města Blovice a obce Ždírec.
Grafické podklady najdete na oficiálních stránkách města Blovice http://www.blovicemesto.cz/mestsky-urad/odbory-a-oddeleni/stavebni-odbor/zpravy-z-oddeleni-stavebniho/ a na Mě.Ú
Blovice, odbor stavební a dopravní, Masarykovo náměstí 143, Blovice, kancelář č. 35 – pořizovatel.
Poslední veřejné zasedání zastupitelů obce se konalo 11. října v klubovně SDH Smederov. Na
programu zasedání bylo schválení zřízení věcných břemen na obecní pozemky, kde vede elektrické
vedení ČEZ Distribuce a.s., dále pokácení části obecního lesu v místě zvaném „Na mýtích“ v k.ú.
Žďár u Blovic a V. úprava rozpočtu obce na r. 2013. Pokácení části lesu nebylo po projednání
návrhu usnesení schváleno, zastupitelé se rozhodli, že část nakloněných stromů zatím ponechají, jak
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
8. listopadu 2013 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

si s nimi příroda poradí. Dojde zatím k odstranění padlých a poškozených stromů. Diskuse
k projednávaným bodům byla bouřlivá, méně se diskutovalo před ukončením zasedání. Účast
občanů na veřejném zasedání v klubovně byla tradičně velmi dobrá.
V následujícím období nás čeká práce na podzimním úklidu veřejných prostranství a příprava
na zimní údržbu. Připravujeme nový provozní řád Dětského hřiště ve Ždírci, aby odpovídal všem
předpisům, které provozování takového zařízení upravují. Věřte, že je jich dost. Z akcí pro naše
nejmenší je připraven Lampiónový průvod, který se bude konat v sobotu dne 2. listopadu 2013 od
17 hodin. Sraz účastníků průvodu je před Ždíreckou hospodou a ukončení tradičně v Myti na návsi,
kde bude na závěr průvodu ohňostroj. Jednou z velkých akcí našich rybářů je také výlov rybníku
Huťský, který se bude konat v sobotu 16. listopadu 2013. Myslivci MS Chejlava pořádají ve
Ždírecké hospodě v sobotu 30. listopadu 2013 Poslední leč.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Do seznamu oprávněných voličů v Obci Ždírec bylo zapsáno 374 voličů. K volbám se dostavilo
244 voličů což činí účast 65,24 %. Při volbě bylo celkem odevzdáno 243 platných hlasů.
Na prvním místě se v naší obci umístila Česká strana sociálně demokratická s počtem hlasů 69, což
činí 18,30 %. Na druhém místě se umístila Komunistický strana Čech a Moravy s počtem hlasů 54,
což činí 14,32 %. Na třetím místě se umístilo ANO2011 s počtem hlasů 48, což činí 12,73 %. Dále
se umístili: 4. Občanská demokratická strana s počtem hlasů 21, což činí 5,57 %, 5. TOP 09
s počtem hlasů 19, což činí 5,03 %, 6. Úsvit přímé demokracie Tomio Okamury s počtem hlasů 12,
což činí 3,18 %, 7. Strana svobodných občanů s počtem hlasů 6, což činí 1,59 %, 8. Dělnická strana
sociální spravedlnosti s počtem hlasů 4, což činí 1,06 %, 9. Česká pirátská strana s počtem hlasů 3,
což činí 0,79 %, 10. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová a LEV 21 –
Národní socialisté s počtem hlasů 2, což činí 0,53 %, 11. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI a
Politické hnutí změna s počtem hlasů 1, což činí 0,26 %. Ostatní politické strany a politická hnutí
neobdrželi od voličů žádný hlas.

Splněný slib
Před nedávnem jsme se s naším kamarádem a sousedem Václavem Řežábkem, toho času
místostarostou obce, toulali po naší vlasti. Obdivovali jsme se krásám jižních Čech a Moravy, jejich
kouzlu a klidu. Jednou, byla neděle, jsme se zastavili v malebné jihočeské vesnici. Byla to vesnice
krásná, upravená, ale o nic hezčí než ta naše. A přesto tam bylo něco, co nás upoutalo. Bylo to ticho,
takový vesnický klid, který si pamatuji ze svého dětství, žádné sekačky, motorové pily, křovinořezy,
jen slepice kdákaly. Najednou se z malého kostelíka nade vsí ozval zvon. Zmlkli jsme také a až po
dlouhé době jsme se rozpovídali. Naše vesnice je přece také krásná, možná ještě hezčí, a co
dominanta našich obcí, kostel sv. Václava ve Ždáru? A v ten moment mne napadlo, proč by i u nás
nemohl v neděli v poledne znít zvon. Zvědavě jsem se podíval na Václava. Chvilku mlčel a pak
povídá. Pokusím se to prosadit na zastupitelstvu. To bylo vše.
Od té doby uteklo v Úslavě trochu vody. Na náš rozhovor už jsem skoro zapomněl. A až najednou,
krásná slunečná říjnová neděle, říkám si to je ticho, takové zvláštní, nikdo neseče a najednou
zvonění ze ždárského kostela, jako v pohádce. V duchu si říkám, kdopak asi zemřel a radost z toho
okamžiku střídá pocit stísněnosti.
Nikdo nezemřel, dověděl jsem se odpoledne na házené. To jen můj kamarád Václav splnil slib.
Každou neděli v poledne uslyšíme z našeho kostela zvon, který nám bude připomínat sváteční
poledne.
A tak doufám, že tento hlas zvonu ze žďárského kostela připomene některým našim spoluobčanům,
že je čas odložit sekačky, motorové pily a křovinořezy a dopřát nám ostatním chvíli svátečního
poledne. Věřím, že je potřeba připomenout, že v srdci našich obcí stojí od nepaměti nádherný kostel
sv. Václava a kolem něho spí věčným spánkem naši blízcí.
Děkuji Ti, Václave.
Míra Krňoul

Zprávy Českého svazu žen ve Ždírci
Na 5. října byla naplánována Drakiáda a počasí předešlých dnů nasvědčovalo úspěšnému "leteckému
dni", leč nebylo tomu tak. Ještě dopoledne vítr foukal, ale úderem 13. hodiny se rozhodl ignorovat přání
všech zúčastněných na této akci a nezafoukal a nezafoukal. A tak draci a dráčci jen tak polehávaly, tu a
tam trochu povyskočily a jen málokterý z nich se zdvihl do výšky. Nicméně odpolední program
pokračoval podle plánu, pekly se špekáčky, rozdávaly bonbony a popíjel teplý čaj, který opět připravily
Anča se Zdenou. Nálada přítomných se nepokazila, a tak i přes tuto malichernost lze akci hodnotit jako
úspěšnou. Účast 50 dětí a nejméně stovky dospělých toto jen potvrzuje.
Děkujeme všem za hojnou účast a zároveň touto cestou zveme všechny děti a jejich rodiče i prarodiče
na další oblíbenou akci - Lampiónový průvod - který se uskuteční v sobotu 2. listopadu 2013.
Sraz všech účastníků bude v 17:00 hodin u Ždírecké hospody, odkud vyjde průvod po známé trase do
Ždírce a Myti, kde bude závěr průvodu korunován oblíbeným ohňostrojem. Po celé trase budou na děti
čekat další všelijaká překvapení a občerstvení. Budeme doufat, že předpovídané přeháňky na sobotu
budou jen mírné nebo zcela žádné - náladu nám to určitě nepokazí.
Český svaz žen se těší na Vás na všechny.
Za ČSŽ - M. Kolevová

Český rybářský svaz
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz

Rybáři informují
Zveme naše občany na tradiční výlov rybníku Huťský, který provedeme v sobotu
dne 16.11.2013. Připraven je prodej kvalitních ryb na hrázi, taktéž občerstvení je zajištěno.
Petrův Zdar.
M.Krňoul, jednatel MO ČRS Ždírec
PRO ZAČÍNAJÍCÍ DĚTSKÉ RYBÁŘE – POVOLENKA ZDARMA
Pro získání povolenky kontaktujte některou z místních organizací RS nebo přímo některý z
dětských rybářských kroužků v Západočeském územním svazu. Účast v kroužku sice není podmínkou
pro získání povolenky zdarma, má však své výhody – v kroužku najdeš nové kamarády, spolu s nimi a
svým vedoucím, zkušeným rybářem, budeš chodit k vodě a do přírody, naučíš se chytat ryby na udici,
rozeznat jednotlivé druhy ryb, poznávat živočichy a rostliny kolem vody a mnoho dalšího. Získáš i
možnost účastnit se dětských a mládežnických rybářských soutěží, letních táborů či setkání s rybářským
zaměřením. Pokud nechceš navštěvovat rybářský kroužek, můžeš se o členství v ČRS a o získání své
povolenky postarat sám, případně s pomocí svých rodičů.
Poděkování
Chtěli bychom poděkovat starostovi SDH Ždírec panu Ladislavu Vrátníkovi ml. za zorganizování
zájezdu na Moravu s prohlídkou hradu Špilberk a posezením ve vinném sklípku v obci Kobylí. Byli
jsme s dvoudenním výletem velmi spokojeni. Ještě jednou děkujeme.
Řežábkovi, Maškovi a Synáčovi.
Zprávy z TJ Úslavan Ždírec
V měsíci říjnu se odehráli poslední tři kola z podzimní části soutěže
v házené a nás může těšit, že naši borci v nich získali čtyři body za
vítězství na půdě Tymákova C
(23:30) a Všenic B (23:26).
Věřím, že je to příslib dobrých
výsledků v jarní části a předzvěst lepšího umístění v konečné
tabulce. Na poslední dva domácí zápasy jsme již měli elektronický
ukazatel skóre, který nám zatím štěstí nepřinesl, tak snad na jaře!
V sobotu 26. 10. jsme začali realizovat akci generální opravy
střechy na šatnách a instalaci ukazatele skóre. Velmi mě potěšila
účast našich členů, kterým bych chtěl touto cestou poděkovat. Nyní již probíhá výměna krytiny, montáž
okapů a rekonstrukce krovu nad terasou. V průběhu listopadu bude vše hotovo a začnou přípravy na
23. ročník Silvestrovského běhu. O tom ale až v příštích listech.
Jan Havel předseda TJ.

Slovo opozice
Nejprve o nadpisu tohoto příspěvku . Nelíbil se jednomu mému kolegovi v zastupitelstvu obce
a tak jsem navrhl , že přestaneme mluvit o opozici a budeme spolu kandidovat do dalších
obecních voleb . V tu chvíli si kolega uvědomil , že to tak snadno nepůjde a zůstal v opozici
. Alespoň zatím . Ať chceme či nechceme slovo opozice ve světě politiky zůstává a zůstane
. Mohli bychom se , ale možná vyjadřovat jen o názorovém střetu . Tak tedy v názorových
střetech se objevily různé údaje z nichž ještě některé uvedu na pravou míru , ale jedno je
zajímavé . Jak má pan starosta u akcí před r. 2011 přehledná čísla a nyní se dozvídáme
v Našich Listech jen kusé informace o tom kolik jsme utratili a za co . Někdy se takové
údaje i docela liší . V Našich Listech č. 10/2011 jsme se dočetli , že megalomanský projekt
na Multifunkční dům za 25 miliónů nemá smysl realizovat . Já tímto sděluji , že tento
projekt obsahoval také nové zázemí pro hasiče za 3.500.000 ,- Kč a mohl být realizován
postupně , tedy právě nejdříve výstavbou špičkových garáží hasičárny . Pan starosta proti
tomu postavil přístavbu stávající hasičárny za 1.000.000,- Kč . Projekt však ocenil přístavbu
na 2.300.000,- Kč. Příležitost na Multifunkční dům se již v obci bude těžko opakovat .
Navrhoval jsem také ještě v době před podpisem smlouvy na současnou přístavbu hasičárny
ve Ždírci , využít pro auta a další techniku , nabídku prodeje původní části zemědělského
dvora ve Ždírci . Nebylo také přijato . Zase prý potřeba hodně peněz . Ale také hodně práce
třeba právě pro firmu , kterou jsme nyní vybrali . Já bych se toho nebál . První dotaci pro
obec jsem totiž již zajistil v r. 1988 a to na výstavbu krytého stanoviště pro střelce . Dnes
to slouží jako kryté podium pro kapely v areálu TJ Úslavan Ždírec . Bylo to tehdy 10000,Kč , což bylo docela dost . Neznamená to ale , že když se neshodne v investicích bývalý a
současný starosta obce , že to nejde s jinými členy jeho kandidátky . Kam jít a jak začít se
získáním dotace z Evropských fondů jsem sdělil současnému předsedovi TJ Úslavan Ždírec
p. Janu Havlovi , který už dotaci na střechu šaten TJ Úslavan zajistil a neřešil kdo je z jaké
kandidátky . Závěrem sděluji , že tímto článkem pomáhám naplnit program kandidátky
současného pana starosty , kde se psalo o průhlednosti a otevřenosti nynější činnosti zdejší
radnice . A také tím plním funkci člena kontrolního výboru , do které jsem byl po volbách
2010 zvolen , ale od té doby nezván k činnosti tohoto výboru .
Vlastimil Vrátník zastupitel obce Ždírec
Reakce na článek zastupitele obce pana Vlastimila Vrátník
Mám skutečně trochu problém s tím, jak odpovědět na argumenty, které nám předkládá zastupitel
pan Vlastimil Vrátník v našich novinách. Především potvrdil, že se skutečně cítí jako opozice.
Nevím, proti komu bojuje a komu to prospěje. Pokud tím chce prosadit své zájmy proti zájmům
zastupitelů a našich občanů, tak to jistě voliči neocení. Naše činnost by měla směřovat k jejich
spokojenosti a ne je utvrzovat v tom, že netáhneme všichni za jeden provaz, jak jsme jim slíbili na
začátku volebního období. Zastavil bych se u poznámky, že se naši občané v Našich listech
dozvídají jen kusé informace o tom, kolik jsme utratili a za co. Pisatel chce zřejmě vyvolat dojem, že
obec zatajuje nějaké údaje o svém financování. Pravda je však jiná, neboť na každém veřejném
zasedání jsou občané podrobně informováni o stavu obecních financí, jaké finanční prostředky
máme na účtu, jaké máme v pokladně, za co obec vydala finance a za co je dostala. Rozbor
hospodaření obce je zveřejněn na internetových stránkách obce a po každém zveřejnění těchto
informací vyzývám občany k možnosti předložení hospodaření na obecním úřadu, pokud někdo má
o předložené zprávě nějaké pochybnosti, nebo něčemu nerozumí. To platí i pro zastupitele, kteří jsou
také našimi občany. Hospodaření obce je mimo jiné pod kontrolou finančního výboru obce, auditorů
Krajského úřadu Plzeňského kraje a Finančního úřadu Blovice, který nám hospodaření pravidelně
kontroluje z důvodu toho, že jsme se stali plátci DPH. Není mi tedy jasné, v čem se nějaké údaje liší,
jak naznačuje pisatel. Dále se hovoří o „megalomanském projektu na Multifunkční dům“.
Neuvědomuji si, že bych v souvislosti s tímto projektem použil slovo „megalomanský“, ale pravdou

je, že projekt má rozpočet se současným DPH 26.815.000,- Kč. Samostatný projekt na špičkové
garáže (za 3.500.000,- Kč) neexistuje, projekt je koncipován jako celek. Pokud by chtěl někdo tyto
garáže z projektu vyjmout, musel by být zpracován projekt zcela nový. Projekt Multifunkčního
domu včetně finančního propočtu je uložen na obecním úřadu, proto se může každý přijít podívat a
ověřit si pravdivost našeho tvrzení. K ostatním bodům článku se vyjadřovat nebudu, neboť jsou naši
občané o aktivitách obecního úřadu pravidelně informováni a každý si musí udělat svůj úsudek.
Zastupitelé obce se snaží slibovat jen to, co jsou schopni za stávajících podmínek pro občany udělat.
Tím však nechci říci, že tomu bylo u pisatele článku jinak. Měla by platit zásada, že by se měl každý
zamyslet nad svým jednáním a pak poukazovat na druhé. Pokud projekt obce schválí 8 zastupitelů
z 9, tak je to schválení většinou a když má na věc někdo jiný názor, není to možné brát jako výmysl
pana starosty, ale rozhodnutí většiny. S tím je potřeba se smířit a přijmout většinový názor. Nikomu
tím není upíráno právo na jiný názor.
Nejsem skutečně asi ten „pravý kovaný politik“, často se spoléhám na selský rozum a činnost
obce se snažím ve spolupráci se zastupiteli směrovat na pomoc našim občanů při řešení jejich
každodenních problémů, které se nám někdy mohou zdát malicherné, ale pro určitého člověka jsou
podstatné. Tato každodenní práce pro občany, při které spolupracuje většina zastupitelů obce, se
určitě vyplácí, a to nemyslím, že by z toho byl nějaký finanční zisk, ale máme radost, že jsme
v rámci svých možností udělali něco pro lidi, že se nám něco povedlo a drtivá většina našich občanů
to hodnotí kladně. To je hlavním cílem naší společné práce. Nepotřebujeme tedy, aby nám někdo z
donucení pomáhal naplnit program kandidátky a udělal něco konkrétního pro naše občany, když
nechce. Naší činnost vykonáváme transparentně a podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Pevně
doufám, že je to cílem všech zvolených zastupitelů naší obce bez ohledu na „kandidátku“. Kdykoliv
může každý náš občan přijít na obecní úřad a požádat o předložení hospodaření obce, případně o
přepočítání peněz v obecní pokladně, zda v ní nějaké nechybí.
Omlouvám se všem našim občanům za reakci na článek zastupitele pana Vlastimila Vrátníka,
který se mi nepsal snadno, ale reagovat jsem musel. Velmi mne to mrzí a hodně to poškozuje dobrou
práci nás všech, kteří se snažíme svojí prací zkvalitnit život v naší obci. Určitě není všechno bez
chyby, možná, že by se měly některé věci dělat jinak a lépe, uznávám, ale řešení problémů nevidím
v pošťuchování se přes noviny. K řešení přispěje otevřená konstruktivní diskuse o aktuálních
věcech. Tak to zkusme.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce
Tělocvičná jednota Sokol Blovice pořádá ve spolupráci s Muzeem jižního Plzeňska v Blovicích
v neděli 17. listopadu 2013 v zámeckém parku Hradiště.

I. Ročník běhu 17. listopadu
Místo: Blovice, zámek Hradiště - zámecký park
Prezence: 8:30 - 30 minut před startem kategorie
Trať: od 180 m do 6000 m - dle rozpisu kategorií
Start: zámek Hradiště 10:00 hod.
Věk: 0 – 99 let
Přihlášky: e-mail:kprokopec@seznam.cz; tel. 725 190 737
nebo na startu 8:30 - 30 minut před startem
Startovné: dospělí a dorost 50 Kč, ostatní zdarma
Ceny: věcné odměny, diplomy, medaile (jen pro žákovské kategorie)
Občerstvení: pro účastníky běhu a návštěvníky akce zajištěno
Informace: Prokopec Karel, tel: 725 190 737
Závodníci se účastní na vlastní nebezpečí.
U příležitosti této sportovní akce bude zpřístupněn zámecký park pro veřejnost v otevírací době
muzea. Muzeum bude otevřeno 17.11.2013 od 9 do 15 hodin.
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Úmrtí

Dne 25.9.2013 zemřel
ve věku 70 let
pan Ján OBERTÍK
ze Ždírce 12.
Čest jeho památce!

DOMÁCÍ UDÁLOSTI

Myť
Myť
Ždírec
Žďár
Myť
Žďár
Myť
Ždírec

Dne 13.10.2013 zemřela
ve věku 70 let
paní Katarina ŠTEFANOVÁ
ze Žďáru 39.
Čest její památce!

†

2.11.2013 – 17.00 – Lampionový průvod
15.11.2013 – 18.00 – Rybáři – výborová schůze
29.11.2013 – 19.00 – SDH Ždírec – výborová schůze
30.11.2013 – Poslední leč – MS Chejlava
7.12.2013 – 19.00 – SDH Ždírec – Výroční valná hromada

Podrobný rozpis kulturních a sportovních akcí v Obci Ždírec na celý rok 2013 naleznete na www.obec-zdirec.cz

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Hradiště 1 (tel. 371 522 208)
Výstavy: Muzeum otevřeno: úterý - pátek 9-15 hod.
do 31.12. – Jak si kdo ustele, Velké prádlo našich
babiček
5.10.-3.1. – Origami – japonské umění z papíru
5.10.-3.1. – Práce konzervátora
11.11.-3.1. – Historické cukrárny
30.11. – 14.00 – 18.00 – Dobré jídlo, dobré pití
prodlužuje živobytí – Nepomucké kuchařinky a
Václav Malovický – komponovaný pořad nejen o
vánočním cukroví
21.11. – 19.00 – Koncert z vlastních zdrojů

Nepomuk

Spálené Poříčí:

2.11. – Koncert k 200.výročí narození G.Verdiho
9.11. – 19.00 – Trouba na večeři – Sokolovna,
divadelní představení
14.11. – 18.00 – Muzikálové melodie – zámek
16.11. – 20.00 – DOGA + hosté
17.11. – 16.00 – Koncert a setkání u Lípy svobody –
zámek
21.-23.11. – Mezinárodní festival outdorových filmů
29.11. – 19.00 – Tančírna – Sokolovna

14.11. – 19.00 – S operetou kolem světa – sál hotelu
U Zeleného stromu
16.11. – 8.00-12.00 – Farmářský trh

Důležitá telefonní čísla:
Policie: 158
Hasiči: 150
Záchranná služba: 155

Policie Blovice: 371 522 008
Velitel SDH Miroslav Synáč st.: 728 957 917
Záchranná služba Vlčice: 371 523 255, 377 672 111
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