Naše listy
měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
svazek 22 / číslo 1 / leden 2015

Vážení spoluobčané,
je za námi první měsíc nového roku. Zima je zatím mírná a sněhová nadílka je příznivá zejména
pro cestáře, kteří jen občas musí provětrat svoji techniku na odstraňování sněhu. Uplynulý
měsíc nebyl bohatý na společenské akce v naší obci, ale to neznamená, že jsme usnuli na
vavřínech. Leden je bohatý zejména na hlášení, která se každoročně na začátku roku zasílají na
různé instituce. První měsíc v roce je také obdobím přípravy žádostí o dotace, zejména
od Plzeňského kraje, které se podávají každoročně již v únoru. Máme připraveno několik
projektů a nyní zvažujeme, jakou investici zařadíme do žádostí o dotace. Kritéria žádosti
splňuje vyčištění a oprava požární nádrže na Smederově, kde chceme požádat o dotaci
z „Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2015“. Dalším projektem
připraveným k realizaci je celková oprava místní komunikace na Smederově od kapličky ve
směru k Rybárně. V minulosti opravě bránila poškozená kanalizace pod cestou, kterou jsme
v loňském roce nechali opravit. V roce 2013 jsme na opravu cesty neúspěšně žádali o dotaci.
Letos máme v plánu zažádat o dotaci Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který je
akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a
národních zdrojů. V minulosti bylo možné na podobné projekty o dotaci z tohoto fondu žádat,
a proto předpokládáme, že tomu bude i v letošním roce. Dalším plánovaným projektem je
vyčištění a oprava požární nádrže ve Žďáru. Na uvedený projekt není zatím možné čerpat
dotace z důvodu nevyjasněných vlastnických práv, ale náklady na vyčištění a opravu nádrže by
bylo možné zajistit z vlastních finančních zdrojů. Ostatní projekty, které chtějí zastupitelé
v budoucnu zrealizovat, postupně zveřejníme po jejich projednání na veřejných zasedáních.
Výše uvedené projekty jsou aktuální a je předpoklad, že by mohlo dojít k jejich realizaci
v letošním roce.
Vzhledem k tomu, že se veřejné zasedání zastupitelů obce v lednu nekonalo a
zastupitelé se sešli jen na pracovní schůzce, ještě se vrátím k veřejnému zasedání, které se
konalo dne 12. prosince 2014. Na veřejném zasedání mimo jiné zaznělo, že byla úspěšně
dokončena přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice ve Ždírci, kde byla jako zhotovitel
firma KLAUS Timber a.s., Kladrubce 1. Na zasedání bylo zastupiteli schváleno navýšení
rozpočtu na uvedenou stavbu o 513.660,- Kč. Navýšení rozpočtu vzniklo tím, že se zastupitelé
s hasiči v průběhu stavby dohodli na některých změnách, které v původním projektu nebyly.
Zejména se jednalo o výměnu obloukových oken za plastová, instalování výsuvných vrat místo
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
13. února 2015 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

dvoukřídlých, rekonstrukce celé podlahy ve stávající části zbrojnice, odtokové žlaby před vraty
a úprava cesty před zbrojnicí škrabanou asfaltovou směsí. Přístavba byla z důvodu čerpání
dotací rozdělena na dvě etapy. První etapa výstavby znamenala stavbu hrubé stavby včetně
zastřešení a celkové náklady na tuto etapu činily 1.429.010,- Kč. Na první etapu jsme čerpali
dotaci ve výši 300.000,- Kč od Plzeňského kraje z programu „Dotace na havarijní stavy a
naléhavé potřeby v roce 2013“. Celkové náklady na druhou etapu výstavby, která spočívala v
dokončení stavby, činily 1.120.940,- Kč. Na druhou etapu výstavby hasičské zbrojnice jsme
čerpali dotaci ve výši 230.000,- Kč z dotačního programu „Program stabilizace a obnovy
venkova Plzeňského kraje 2014“. Celkové náklady na přístavbu a stavební úpravy hasičské
zbrojnice ve Ždírci činily 2.549.950,- Kč. Další dokončenou stavbou v loňském roce byla
„Výstavba obytného souboru v obci Ždírec – komunikace“. Uvedená stavba byla dokončena,
nedošlo však ještě k předání díla a k zaplacení práce na komunikaci. Zhotovitel nedodal
potřebné doklady k převzetí díla, proto nebylo dílo převzato a doplaceno. Do současné doby
došlo k uhrazení části provedených prací na stavbě ve výši 1.085.913,- Kč a zbývá doplatit
částku 297.420,- Kč. Uvedená částka bude doplacena po předložení potřebné dokumentace a
převzetí díla. Původní rozpočet na stavbu komunikace a chodníku byl 899.009,- Kč. Z důvodu
špatného podloží komunikace, které bylo zjištěno na základě výsledku hutní zkoušky, muselo
dojít k úpravě pláně, která si vyžádala navýšení rozpočtu o 484.325,- Kč. Technologie opravy
pláně byla dohodnuta na základě jednání obce, zhotovitele, stavebního dozoru a projektanta,
který navrhl řešení, které bylo zhotovitelem zrealizováno. Výstavba komunikace a chodníků
byla naplánována bez konečných povrchů, tedy bez asfaltu a zámkové dlažby a to ze dvou
důvodů. Prvním důvodem bylo to, že v daném místě probíhá výstavba rodinných domků a
těžké stavební stroje by povrchy poškodily. Druhým a závažnějším důvodem bylo to, že by
obec neměla na dokončení peníze. Před zahájením stavby obec žádala na výstavbu
komunikace o dotaci od SZIF, kterou se nám však nepodařilo získat. Projekt výstavby
komunikace jsme dotáhli po dlouhém a úporném vyjednávání do druhého kola, kde však bylo
rozhodnuto, že dotaci nezískáme. Z uvedeného je zřejmé, že výstavba komunikace a chodníků
byla realizována z vlastních prostředků obce proto, že obec v dané lokalitě v roce 2010 prodala
pozemky na výstavbu rodinných domů a kupujícím slíbila, že vybuduje inženýrské sítě. Kdy
dojde k výstavbě konečných povrchů na komunikaci a chodníku není zatím stanoveno a
výstavba bude zřejmě závislá na finančních možnostech obce, případně možnosti čerpání
dotace na dokončení díla. Smlouvy o dílo na přístavbu a stavební úpravy hasičské zbrojnice ve
Ždírci a na výstavbu komunikace a chodníků jsou zveřejněné na internetových stránkách obce
ve složce Veřejné zakázky Obce Ždírec (http://www.obec-zdirec.cz/obecni-urad/urednideska/), kde budeme v budoucnu veřejné zakázky obce, které nám nově ukládá zákon o
veřejných zakázkách, pravidelně zveřejňovat. Vzhledem k tomu, že se v poslední době množí
dotazy na zveřejňování usnesení z veřejných zasedání zastupitelů obce, rozhodli jsme se,
usnesení publikovat v našich novinách. V minulosti jsme výsledky hlasování zastupitelů nijak
netajili. Přesto, že nám zveřejňování usnesení neukládá žádný zákon, všechna usnesení byla
vždy po zasedání zveřejněna na úřední desce a na internetových stránkách obce, na adrese,

která je uvedena výše. Dále pravidelně na internetových stránkách zveřejňujeme schválené
úpravy rozpočtu obce, rozpočet obce na příslušný rok či rozpočtový výhled na příští období.
Všechny rozpočtové změny, všechny investiční výdaje jsou podrobně projednávané na
veřejných zasedáních obce, kde se k nim všichni přítomní, to znamená jak zastupitelé obce, tak
přítomní občané mohou před jejich schválením vyjádřit. Je škoda, že někteří občané na
veřejné zasedání nechodí a projevují zájem o dění v obci jen tím, že zpochybňují některé kroky
zastupitelů obce na základě zaručených zpráv „jedna paní povídala“. Takové jednání ničemu
nepřispěje, jen nám někdy trochu kazí dobrý pocit z dobře odvedené práce. Při naší
každodenní činnosti se snažíme získávat další prostředky na zlepšení kvality života našich
občanů, mnozí občané to ocení a ti co pochybují, mohou přijít a vyslovit svůj názor třeba na
veřejném zasedání zastupitelů obce, nebo při osobním jednání. Rádi přijmeme jiný názor a
budeme rádi, pokud nám někdo další v naší práci pomůže, třeba jen radou a konstruktivní
kritika, ta nás může posunout dál.
V následujícím období nás nečeká jen práce, ale také trochu zábavy. Ždírečtí hasiči
připravili na únor dvě akce. Nejprve to bude v sobotu 14. února od 20.00 hodin Hasičský bál ve
Ždírecké hospodě, kde zahraje oblíbená hudební skupina Ungrovanka a druhou akcí bude
Dětský maškarní bál, který se bude konat rovněž ve Ždírecké hospodě v neděli 15. února od
14.00 hodin. Další akcí, kterou pro naše občany plánuje Ždírecká hospoda, budou Vepřové
hody, které se budou konat v sobotu 28. února od 10 hodin. Pokud se týká kulturních,
společenských a sportovních akcí, tak v současné době připravujeme ve spolupráci s místními
spolky Plán akcí na rok 2015. Plán po jeho zpracování obvyklým způsobem zveřejníme.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta
Obyvatelé - statistika roku 2014
Přihlášení
20 osob (z toho 10 mužů a 10 žen)
Odhlášení

11 osob (z toho 6 mužů a 5 žen)

Narození

3 občánci (z toho 2 chlapci a 1 dívka)

Úmrtí

7 osoby (z toho 3 muži a 4 žena)

Počet obyvatel v jednotlivých částech k 31.12.2014
Ždírec
143 osob
(muži 71, ženy 72)
Myť

158 osob

(muži 82, ženy 76)

Žďár

78 osob

(muži 43, ženy 35)

Smederov 76 osob

(muži 36, ženy 40)

K 31.12.2014 měla obec 455 obyvatel, z toho 232 mužů a 223 žen.

Výpis USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 12. prosince 2014, které se konalo ve
Ždírecké hospodě
- Zastupitelstvo obce schvaluje znění smlouvy a uzavření smlouvy o provozování pouťových

atrakcí v Obci Ždírec na období r. 2015 – r. 2018 s Václavem TŘÍSKOU, bytem Nové Mitrovice
38, provozovatelem pouťových atrakcí.
- Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek na činnost na r. 2015:
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 schvaluje žádost firmy REALITY GAMES a.s., Rubešova 29, 326 00 Plzeň o
povolení k provozu výherního hracího přístroje na r. 2015, umístěného ve Ždírecké hospodě.
- Zastupitelstvo obce schvaluje určení místa konání slavnostních obřadů v Obci Ždírec, které
bude v zasedací místnosti Obecního úřadu Ždírec, na adrese Ždírec 34, 336 01 Blovice.
- Zastupitelstvo obce schvaluje Jednací řád zastupitelstva Obce Ždírec pro volební období r.
2014 – r. 2018.
- 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. 2013.
b) Souhlasí se sazbou místního poplatku na r. 2015 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 2015 ve výši 25,- Kč/m3 s DPH, paušálu za
užívání vodovodu ve výši 540,- Kč 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
kanalizacích č. 274/2001 Sb. a § 13 vyhlášky č. 428 Sb. v úplném znění, na rok 2015 ve výši
29,- Kč/m3 s DPH, paušálu za užívání vodovodu ve výši 540,- Kč za odběrné místo.
- Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecních pozemků na rok 2015 majitelům
rekreačních chat v kat. území Žďár u Blovic, obec Ždírec:
a) St. p. 59

výměra 24 m2

b) St. p. 57

2

výměra 33 m

c) St. p. 164

výměra 33 m2

d)
e) St. p. 147
f)

2

výměra 36 m

výměra 302 m2

pro JB – E 258,

zahrada 388/16

2

výměra 368 m

pro SS – E 222,

zahrada 165/3

výměra 364 m2

pro FČ – E 300,

zahrada 165/25
zahrada 165/4

2

výměra 125 m
výměra 426 m2

pro ER – E 434,
pro JŠ – E 289,

zahrada 165/16

výměra 648 m2

pro VS – E 291.

zahrada 388/3

Stanovení výše nájemného za pronájem pozemků na r. 2015 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.
- Zastupitelé obce schvalují prodej a znění kupní smlouvy s předkupním právem pozemku,
parcelní č. 189/17 – orná půda o výměře 771 m2 v k.ú. Ždírec u Blovic, obec Ždírec, který je ve
vlastnictví Obce Ždírec pro L a DK za cenu 390,- Kč za m2.
- Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení nákladů za vícepráce dle cenové nabídky firmy KLAUS
Timber a.s., Kladrubce 1, 335 44 Kasejovice, IČO: 27989313, DIČ: CZ27989313 na „Přístavbu a
stavební úpravy hasičské zbrojnice ve Ždírci – II. etapa“. Navýšení nákladů se týká víceprací
na přístavbě a stavebních úpravách hasičské zbrojnice dle dodacího listu na základě
požadavků investora. Navýšení nákladů je o celkovou částku 513.660,- Kč.
- Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet Obce Ždírec na rok 2015 a Rozpočtový výhled na r.
2016 a r. 2017. Rozpočet obce je předložen a schválen jako vyrovnaný.
- Zastupitelstvo obce schvaluje IX. úpravu rozpočtu Obce Ždírec na r. 2014. Návrh změny
rozpočtu je přílohou zápisu.
Starosta Obce Ždírec Bc. Bohuslav VRÁTNÍK
Zprávy Českého svazu žen
První měsíc nového roku je za námi a zatím nic nenasvědčuje tomu, že se jednalo o měsíc
zimní. Počasí téměř kopírovalo mírný průběh zimy předchozí - tzn. ani velké mrazy a ani žádný
velký sníh. Přesto to nemělo žádný vliv na naše aktivity a hned od počátku roku se rozeběhly
práce v našem kroužku ručních prací. Je zapotřebí zajistit hladký průběh jarních akcí, jako bude
oslava Mezinárodního dne žen, či další ročník prodejní výstavy zeleninových a květinových
přebytků a výpěstků.
A kde je práce, tam by měla být i nějaká ta zábava, a proto jsme opět po delší odmlce
navštívily divadlo PLUTO v Plzni a shlédly představení "Hrajeme tuš! Pro Nituš!" - variaci na
známou operetu "Mam'zelle Nitouche". Sešlo se nás celkem dvacet a všem se představení
velmi líbilo. Teď už se budeme s chutí připravovat na oslavy MDŽ, které jsou předběžně
stanoveny na 7. event. 8. března - termín bude upřesněn v příštím čísle Našich listů.
Za ČSŽ - M. Kolevová

Česká spořitelna, a.s. informuje
Česká spořitelna, a.s. informuje, že od pondělí 9. února 2015 (od 10:00 hod.) můžete využívat
nabídku jejích produktů a služeb ve zmodernizovaných prostorách pobočky v Blovicích
(Blovice, Masarykovo náměstí 90).
Z důvodu přepojení na novou datovou a silovou síť bude v pátek 6. února 2015 přerušen
provoz bankomatu. Děkujeme za pochopení a trpělivost po dobu modernizace pobočky a
těšíme se na Vaši návštěvu.

TJ Úslavan Ždírec
Přestože venku vládne paní Zima, naši
nejmenší házenkáři nezahálejí. Každý
pátek odpoledne se schází v tělocvičně
ZŠ Blovice na tréninku. Co nového se
naučili a jak se zlepšili, si jeli vyzkoušet na
Zimní halové poháry. Na první turnaj
vyrazili hráči mladších žáků v neděli
25.1.2015 do Přeštic. Do turnaje byly
přihlášeny 4 družstva a jen při pouhém
pohledu na rozpis bylo jasné, že budeme
mít hodně těžké soupeře. To se také
vyplnilo, první dva zápasy prohráli
s družstvem Přeštice A 23:2 a s družstvem Plzeň – Újezd 21:1. Nicméně do posledního zápasu
s družstvem Přeštice B naši chlapci nastoupili s velkou chutí tento zápas vyhrát. Jediné toto
družstvo bylo pro nás přibližně stejně silným soupeřem. Celý zápas se oba týmy přetahovaly o
vedení, až do posledních minut byl zápas naprosto vyrovnaný. Bohužel našemu týmu došly ke
konci síly a i tento zápas jsme prohráli 15:12. Na tomto turnaji skončilo družstvo našich
mladších žáků na posledním, čtvrtém, místě.
O týden později, v neděli 1.2.2015, vyrazila na turnaj naše přípravka. Turnaj se konal
v nafukovací hale v Plzni – Bolevci. Přihlášeno bylo celkem 9 družstev a my doufali, že se ani
naše družstvo na tomto turnaji neztratí. Družstva byla rozdělena na 2 skupiny, kde hrál každý
s každým a poté podle pořadí ve
skupině se odehrály zápasy o konečné
pořadí. Naši hráči přípravky v základní
skupině dva zápasy prohráli a dva
zápasy vyhráli. Ve své skupině skončili
tedy 3. Poté se dostali do skupiny o 5.9. místo, kde svým skvělým výkonem
jedné remízy a třech výher obsadili
nakonec skvělé 5. místo. Od
pořadatelů všichni malí sportovci
dostali sladkou odměnu. Závěrem bych
chtěla poděkovat trenérům manželům
Pospiszylovým za jejich obrovskou
trpělivost, všem hráčům za bojovnost a
nasazení a rodičům hráčů za jejich podporu.

Rybáři informují.
MO Ždírec oznamuje svým členům, že druhý termín výdeje povolenek je
20.2.2015 od 18,00 hodin ve Ždírecké hospodě.
Pozvánka SDH Ždírec
SDH Ždírec pořádá v sobotu 14.2.2015 od 20.00 hodin ve Ždírecké hospodě Maškarní hasičský
bál. K tanci a poslechu zahraje Ungovanka. Připraveny jsou slosovatelné vstupenky a
vyhodnocení nejlepších masek. V neděli 15.2.2015 od 14.00 hodin se pak uskuteční Dětský
maškarní bál.
SDH Ždírec si Vás dále dovoluje pozvat na kulturní akci " Morava za námi III",
která se uskuteční v sobotu dne 21.3.2015 od 15.00 hodin ve Ždírecké
hospodě. Své výrobky bude prezentovat vinařství Víno Kňourek, Petr Kňourek,
Březí u Mikulova. Po ukončení ochutnávky bude následovat hudební produkce.
Občerstvení v průběhu odpoledne a večera zajištěno. Případné dotazy a
rezervace stolů můžete směřovat na email sdhzdirec@seznam.cz. Jste srdečně
zváni.
Za SDH Ždírec starosta sboru Ing. Ladislav Vrátník
Maškarní bál v Louňové
V sobotu dne 21.2.2015 se od 15.00 hodin koná v hospodě v Louňové Dětský maškarní bál.
Od 20.00 hodin se pak tamtéž koná maškarní bál pro dospělé. K tanci a poslechu zahraje
skupina Vlídnej kravál.
Střípky z naší historie
Zaniklé vesnice - Šimín
Další zaniklá vesnice Šimín stávala západně ve výběžku lesa při stejnojmenném potůčku. Ves je
jako pustá připomínána r. 1545 při panství Hradiště. Na staré mapě je v severní části lesa
Šimína zakreslena budova, označená „schafschupfen“ (kolna pro ovce) a na jižním konci louky
rybníček. V jejich okolí je vepsáno pomístní jméno „Ráje“. Podle názvu „Na starejch Rájích“ zde
později vznikl dvůr Ráje, obhospodařující zřejmě pastviny na půdě odlesněné pro výrobu
dřevěného uhlí do blízkých hutí. Dvůr Ráje byl zřízen tedy patrně proto, aby byla využita
odlesněná půda a možná k němu byly připojeny i bývalé šimínské pozemky. Na mapě z konce
19. století uložené v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích je pomístními jmény „Horní a Dolní
Simina“ označen výběžek lesa z polesí Chýlava do prostoru mezi Vlčice a Ždírec. V roce 1717
užívaly některé pozemky Šimína sedláci z Vlčic. R. 1775 byl dvůr již zpustlý. Nový dvůr byl
zřízen hlouběji v dnešním lese „V Ráji“ a zůstaly z něj výrazné zříceniny budov obklopující
čtvercový dvůr, vedle byla ohrada pro dobytek. Dvůr byl kryt prejzy, které je zde možno nalézt.
Dvůr byl r. 1813 zrušen a pozemky zalesněny.
(Zdroj: Zaniklé vesnice jižního Plzeňska – Petr Rožmberský)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
92 let
74 let
69 let
66 let
66 let
66 let
66 let
65 let
63 let
63 let
60 let

LEDEN 2015
Růžena
Jana
Jiří
Vladimír
Josef
František
Věra
Marie
Vladimír
Miroslav
Ladislav

PELEŠKOVÁ
HRABAČKOVÁ
MICHÁLEK
KULE
BÁRTA
LÁVIČKA
VRÁTNÍKOVÁ
GUŘANOVÁ
SOKOLÍK
ŠKARDA
VRÁTNÍK

Ždírec
Ždírec
Ždírec
Ždírec
Smederov
Žďár
Žďár
Myť
Smederov
Smederov
Myť

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

22
6
35
55
46
24
21
59
5
27
2

Dne 22. 1. 2015 zemřel
ve věku 65 let
pan Milan VRÁTNÍK
ze Ždírce 31.
Čest jeho památce!

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

Klub hasičů Smederov
Louňová

14.2. – 20.00 – SDH Ždírec – Maškarní hasičský bál
15.2. – 14.00 – SDH Ždírec – Dětský maškarní bál
20.2. – 19.00 – Rybáři – Výborová schůze
28.2. – 10.00 – Vlastimil Kubík – Ždírec. hospoda – Vepřové hody
7.3. – 14.00 – ČSŽ Ždírec – Oslava MDŽ
7.3. – Oslava MDŽ
21.2. – 15.00 – Dětský maškarní bál
21.2. – 20.00 – Maškarní bál – hraje Vlídnej kravál

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Hradiště 1
(tel. 371 522 208)
Výstavy: Muzeum otevřeno: úterý-sobota 9-15 hod.
17.11.-6.4. – Připijme si vesele aneb K počátkům
slavností
19.2.-23.4. – Živá historie – putování za památnými
stromy jižního Plzeňska
do 31.12. – Jak si kdo ustele, Velké prádlo našich
babiček, Staré časy našich dětí
Lidový dům
20.2. – 20.00 – Ples unie rodičů a přátel školy –
hraje ORION
27.2. – 20.00 – Sportovní ples – hraje KT BAND

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Nepomuk
7.2. – 20.00 – Sportovní a podnikatelský ples – hraje
Orion, KD Klášter
8.2. – 10.00 – aula ZŠ – Princezna je hloupá Madla –
pohádka
14.2. – 14.00 – Dětský maškarní bál – Sokolovna
14.2. – Průvod masek obcí Dvorec
17.2. – 17.00 – Záhada brdských lesů – přednáška
21.2. – Malý pietní akt – 71. výročí sestřelení
amerického bombardéru B24 Liberator
21.2. – 14.00 – Maškarní ples pro děti – Dvorec
21.2. – 20.00 – Maškarní ples pro dospělé – Dvorec
21.2. – 20.00 – Hasičský bál SDH Nepomuk –
Sokolovna
27.2. – 19.00 – Tančírna – divadelní představení ZŠ
Nepomuk - Sokolovna

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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