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Vážení spoluobčané,
prosincové počasí spíše připomínalo začátek jara a nedočkali jsme se ani bílých vánoc. Počasí
sice zimní nebylo, ale pořádané akce ano. Na začátku měsíce dne 5. prosince se uskutečnila ve
Ždírecké hospodě Mikulášská nadílka, kterou tradičně pořádal Český svaz žen ve Ždírci, a také
již tradičně zahrálo DUO Ondruškovi. Druhý den v neděli 6. prosince se konalo před Ždíreckou
hospodou zpívání koled u vánočního stromečku. Vánoční písně nám přijely zazpívat děti
z Dětského lidového souboru ZUŠ Nepomuk „PŠENIČKY“ pobočky Kasejovice pod vedením
manželů Ondruškových. Děti nám všem připravily krásný zážitek a velké poděkování patří
zejména manželům Ondruškovým, kteří vedou děti k hudební výchově a ještě tím dělají všem
velkou radost. Na přípravě celé akce se dále podílely ženy z ČSŽ Ždírec, které prodávaly drobné
dárky pro radost a zajišťovaly občerstvení pro přítomné občany. Velký úspěch měl opět
„starostův svařáček“, který všem přítomným chutnal, a někteří účastníci akce dokonce
požadovali prozrazení tajného receptu na jeho výrobu. Ruku k dílu při přípravě a provedení
akce přiložili také hasiči a zaměstnanci OÚ. Svůj betlém na terase vystavila paní Jitka
Hoffmannová ze Žďáru. Všem občanům, kteří se podíleli na přípravě této akce, patří
poděkování. V sobotu 12. prosince se konalo ve Ždírecké hospodě setkání seniorů, na kterém
zahrála k tanci a poslechu oblíbená hudební skupina
UNGROVANKA. Senioři byli na začátku setkání přivítáni
starostou obce, který je rovněž krátce seznámil s jednáním,
které probíhalo ohledně předání pozemků, nabídky
darování žďárského kostela do majetku obce a s činností
obce v uplynulém roce. Po celou dobu setkání panovala
dobrá nálada a myslíme si, že setkání splnilo svůj účel.
Senioři si zazpívali, někteří zatančili a hlavně si popovídali.
V průběhu setkání se podávalo občerstvení a při ukončení
všichni přítomní obdrželi drobné dárky. Poděkování patří těm, kteří se setkání zúčastnili a
muzikantům v čele se Slávou Ungrem. Po skončení setkání seniorů se ve Ždírecké hospodě
konala Výroční valná hromada SDH Ždírec. Hasiči zhodnotili uplynulé období a vytýčili si úkoly
do období následujícího. Starosta obce hasičům poděkoval za jejich činnost, ujistil přítomné
hasiče a hosty o jejich podpoře ze strany zastupitelů obce a popřál jim mnoho zdaru v jejich
další práci. Výroční valné hromady SDH Smederov a Žďár se konaly následující sobotu dne 19.
prosince v klubovnách SDH. Zástupci obce poděkovali na těchto výročních valných hromadách
přítomným hasičům za jejich činnost. Hasičům na Smederově bylo ještě vysloveno poděkování
za aktivity klubu hasičů, který se stará o kulturní a společenské vyžití našich občanů pořádáním
řady kulturních a společenských akcí. Jednou z nich jsou i „Tradiční adventní neděle u šálku
svařeného vína“, které klub pořádal každou adventní neděli a o Štědrém dnu u kapličky
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
5. února 2016 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

na návsi. Další kulturní a společenskou akcí v uplynulém roce byl na první svátek vánoční 25.
prosince "Malý vánoční koncert" ve žďárském kostele sv. Václava. Jednalo se v řadě již o třetí
vánoční koncert, který pořádá obec za pomoci žen ČSŽ Ždírec a pana Jiřího Kajera z Louňové,
kterému bychom chtěli touto cestou poděkovat. Kostel byl zaplněn a opět se jednalo o velmi
silný zážitek. Nádherné písně nám zazpívali a zahráli manželé Ondruškovi, pan Jan Burian ze
Srb a paní Renáta Pelouchová z Blovic viz FOTO. Podle reakce přítomných také tato akce
splnila svůj účel. Lidé se po předvánočním shonu společně setkali v kostele, popřáli si do
nového roku vše nejlepší a zastavili se při poslechu krásné hudby. Zajímavá byla také
doprovodná akce, výstava vyřezávaných betlémů, které nám na koncert zapůjčil pan Jiří Král
z Plzně. Poslední velkou sportovní a společenskou akcí byl 25. ročník Silvestrovského běhu.
Podrobnosti o běhu najdete uvnitř novin, jen bych chtěl poděkovat pořadatelům za přípravu
akce a její zdárný průběh. Silvestrovský běh je na poměry naší obce velkou akcí, která vyžaduje
dlouhodobou přípravu a zapojení velkého počtu pořadatelů. Proto jsme rádi, že kromě
závodníků a přespolních diváků přišlo na letošní ročník i mnoho diváků domácích, pro které
především tuto akci všichni připravujeme. Chceme naše občany a zejména děti zapojit do
sportovní činnosti, a to se nám v poslední době daří. Tak nezbývá jen zvolat „sportu zdar“ a
děkujeme.
Poslední veřejné zasedání zastupitelů obce se konalo v pátek 11. prosince ve Ždírecké
hospodě. Program zasedání byl bohatý a na posledním zasedání v roce se schvalovala důležitá
rozhodnutí. Jedním z nejdůležitějších bodů bylo schválení rozpočtu obce na r. 2016 a dále to
bylo schválení územního plánu obce. Rovněž byl schválen prodej a pronájem obecních
pozemků, poskytnutí dotace na činnost společenským organizacím obce a přijetí nadačního
příspěvku z programu Podpora regionů – Nadace ČEZ na projekt „Volnočasová zóna Ždírec –
Myť v částce 245.000,- Kč“. S ostatními body jednání se můžete seznámit uvnitř novin. Na
konci měsíce byla firmou SENEA spol. s r.o. dokončena stavba „Oprava vodní nádrže v obci
Ždírec, část Smederov“, na kterou obec získala finanční dotaci ve výši 240.000,- Kč z dotačního
titulu „Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2015 – Projekty obcí“.
Doufejme, že se bude většině našich občanů stavba líbit, a že bude dobře sloužit zejména
našim hasičům k zadržení vody pro hašení. Nyní nás ještě čeká slavnostní předání stavby
hasičům, o kterém vás budeme včas informovat. Vzhledem k tomu, že není v současné době
ještě jasné, jaké projekty budou podporovány z dotačních programů Plzeňského kraje a EU,
není rozhodnuto, jaké projekty zrealizujeme v roce 2016 a v letech následujících. Za
nejdůležitější projekty považujeme opravu místní komunikace na Smederově od návsi
k Rybárně, opravu vodní nádrže ve Žďáru, opravu dalších místních komunikací v obci a zlepšení
prostřední ve Ždírecké hospodě, kam jsme již na konci roku zakoupili nové židle do sálu. Pokud
máte další náměty na zlepšení prostředí a zkvalitnění života v naší obci, tak můžete přijít na
obecní úřad, případně na veřejné zasedání, které se bude konat na začátku února, a zde nás
můžete se svými nápady seznámit.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce
Výpis USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelů Obce Ždírec ze dne 11. prosince 2015
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

- Zprávu starosty obce o činnosti od posledního veřejného zasedání zastupitelů.
- Kontrolu usnesení z posledního veřejného zasedání zastupitelů obce.
- Rozbor hospodaření Obce Ždírec k 30.11.2015.

- Ceník služeb odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu firmou Západočeské
komunální služby a.s. Plzeň.
II. Zastupitelstvo obce schvaluje níže uvedené návrhy usnesení:
- Zastupitelstvo obce schvaluje znění kupní smlouvy a prodej pozemků:
- parcelní č. 285/1 - ostatní plocha - ostatní komunikace - o výměře 190 m2,
- parcelní č. 285/7 - ostatní plocha - ostatní komunikace - o výměře 14 m2,
- parcelní č. 177/4 - vodní plocha - vodní nádrž umělá - o výměře 141 m2,
- parcelní č. 177/7 - trvalý travní porost - o výměře 27 m2, všechny v k.ú. Smederov, obec
Ždírec, které jsou ve vlastnictví Obce Ždírec, zapsaná na listu vlastnictví č. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih, Českému rybářskému
svazu, z.s., Místní organizaci Ždírec za cenu 40,- Kč/m2.
- Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost Biskupství plzeňského, nám. Republiky 35, 301 12
Plzeň o vydání pozemků:
- parc. č. 56 – ostatní plocha – jiná plocha o výměře 317 m2,
- parc. č. 53/18 – orná půda o výměře 102 m2,
- parc. č. 57 – ostatní plocha – jiná plocha o výměře 805 m2,
- stavební č. 156 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2,
všechny v k.ú. Žďár u Blovic, zapsané na Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální
pracoviště Plzeň-jih na LV 10001 pro Obec Ždírec, Ždírec 34, 336 01 Blovice
- Zastupitelstvo obce schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a výši
finančního příspěvku na činnost společenských organizací na r. 2016:
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. 2016, umístěného ve Ždírecké
hospodě.
- 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. 2014.
b) Souhlasí se sazbou místního poplatku na r. 2016 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 2016 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 2016 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 2016 majitelům
rekreačních chat v kat. území Žďár u Blovic, obec Ždírec:

-

-

-

a) St. p. 59, b) St. p. 57, c) St. p. 164, d) zahrada 165/25, e) St. p. 147 a zahrada 165/4 a
f) zahrada 165/16.
Stanovení výše nájemného za pronájem pozemků na r. 2016 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 vydání Územního plánu Ždírec, podle ustanovení § 6 odst. 5
písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
v platném znění, v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona, za použití § 43 odst. 4
stavebního zákona a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet Obce Ždírec na rok 2016 a Rozpočtový výhled na
r. 2017 a r. 2018. Rozpočet obce je předložen a schválen jako vyrovnaný.
Zastupitelé obce schvalují přijetí nadačního příspěvku programu Podpora regionů - Nadace
ČEZ na projekt „Volnočasová zóna Ždírec – Myť“ v částce 245.000,- Kč, spoluúčast obce na
projektu je 35.000,- Kč. Celkové náklady na projekt 280.000,- Kč.
Zastupitelé obce schvalují VI. úpravu rozpočtu Obce Ždírec na r. 2015. Návrh změny
rozpočtu je přílohou zápisu

V pátek 8.1.2016 a v sobotu 9.1.2016 budou provedeny pracovníky Obecního úřadu Ždírec
odečty vodoměrů ve vašich domácnostech.
Výše místních poplatků a termíny jejich splatnosti na rok 2016:
Druh poplatku:
Výše poplatku:
Termín splatnosti:
odpady – trvale bydlící
500,- Kč/osoba
do 28.2.2016
odpady – chata, byt, dům k rekreaci
550,- Kč/objekt
do 30.4.2016
pes
50,- Kč/pes
do 30.4.2016
3
vodné
25,- Kč/m s DPH
do 30.4.2016
3
vodné pro podnikatele
29,- Kč/m s DPH
do 30.4.2016
paušál vodné
540,- Kč/přípojka
do 30.4.2016
nahlášení stavu vodoměru
do 31.1.2016
pronájem hrobového místa na 10 let
1.000,-/hrobové místo do 30.6.2016
Obyvatelé - statistika roku 2015
Přihlášení
10 osob (z toho 4 muži a 6 žen)
Odhlášení

11 osob

(z toho 6 mužů a 5 žen)

Narození

6 občánků (z toho 4 chlapci a 2 dívky)

Úmrtí

5 osob

(z toho 2 muži a 3 ženy)

Počet obyvatel v jednotlivých částech k 31.12.2015
Ždírec
139 osob
(muži 68, ženy 71)
Myť

159 osob

(muži 83, ženy 76)

Žďár

79 osob

(muži 44, ženy 35)

Smederov 78 osob

(muži 37, ženy 41)

K 31.12.2015 měla obec 455 obyvatel, z toho 232 mužů a 223 žen.

Účast zastupitelů na veřejném zasedání v roce 2015
Počet zasedání v roce 2015 byl celkem 10.
Jméno a příjmení

% účasti

přítomen

nepřítomen

Bc. Bohuslav Vrátník
Václav Řežábek
Jan Havel
Milan Mašek
Ing. Ladislav Vrátník
Dušan Lávička
Radek Synáč
Vlastimil Vrátník
Dalibor Kuba

100%
100%
90%
90%
90%
80%
70%
70%
30%

10
10
9
9
9
8
7
7
3

0
0
1
1
1
2
3
3
7

Zprávy Českého svazu žen
V minulém vydání NL jsme pro začátek prosince a s tím spojené další akce předpovídaly
příznivé počasí, a to se také vyplnilo. Nezimní zima pokračovala nejen v první polovině měsíce,
ale také v polovině druhé - zkrátka až do konce roku. Přesto ani toto počasí nic neubralo na
našich aktivitách, které odstartovaly dne 5.
prosince 2015 Mikulášskou nadílkou pro děti. Ve
Ždírecké hospodě se sešlo cca 35 dětí se svými
rodiči či prarodiči, k dobré zábavě přispěli
manželé Ondruškovi a hlavně Mikuláš se svou
družinou a jejich dárkovými balíčky.
Na následující den, tj. 6.12.2015, jsme ve
spolupráci s OÚ, starostou obce a hasiči
připravily "Adventní odpoledne" pro všechny
naše spoluobčany a další hosty. Kulturní část
zajistili manželé Ondruškovi a jejich dětský
hudební a pěvecký soubor z Kasejovic. Připravili si pro nás krásné pásmo písniček, říkanek a
vánočních koled a sklidili za to velký potlesk a
poděkování.
Poté už naplno propukl "minijarmark" s nabídkou
širokého sortimentu z dílny dovedných rukou našich
žen, k tomu byl ve vedlejším stánku připraven prodej
výborných grilovaných klobás a především nechyběl ani
"starostův svařáček" a velký hrnec dobrého čaje.
Návštěva byla velká, o setkání známých a přátel nebyla
nouze, tím také nechyběly ani debaty, ani veselé
povídání. Byly jsme rády, že jste se sešli v tak hojném

počtu a přispěli k vytvoření krásné předvánoční atmosféry. Děkujeme Vám všem!
V závěru roku se ještě několik žen podílelo na vánoční výzdobě žďárského kostela, kde
se na Boží hod vánoční uskutečnil již třetí ročník malého vánočního koncertu, který organizuje
OÚ v čele se starostou obce.
Na leden připravujeme pro naše spoluobčany exkluzivní akci, a sice cestopisnou
přednášku zaníceného cestovatele a skvělého vypravěče - Dr. Luďka Uzla. Přednáška je
plánována na sobotu dne 30. ledna 2016 ve Ždírecké hospodě se začátkem v 18:00 hodin.
Bude se týkat cest do Papui - Nové Guinei s obrazovou projekcí a ukázkou autentických
předmětů z těchto cest dovezených. Věříme, že vše dobře dopadne, a budeme se těšit jak na
zmíněného cestovatele, tak i na bohatou účast na této akci. Vše ještě potvrdíme, popř.
upřesníme prostřednictvím rozhlasového vysílání OÚ, event. informačních plakátů.
Za ČSŽ - M. Kolevová

Český rybářský svaz
MO Ždírec, e-mail: mo.crs.zdirec@seznam.cz, http://www.mocrszdirec.estranky.cz/

Rybáři informují.

Výdej povolenek proběhne v sobotu 9.1.2016 od 14,00 hod. ve Ždírecké hospodě.
Druhý termín výdeje povolenek je 19.2.2016 od 17,00 hod. ve Ždírecké hospodě.
25. ročník Silvestrovského běhu
V prosinci jsme pořádali tradiční Silvestrovský běh. Tentokrát byl výroční, již pětadvacátý. A byl
opět výjimečný, protože padaly rekordy! Sešlo se 141 závodníků, což je druhá největší účast v
historii běhu (v roce 2013 to bylo 151 běžců). Rekordní byla ovšem účast dětí, běželo jich 56! A
dalším rekordem byla absolutně největší účast domácích běžců v historii běhu. Zúčastnilo se
20 dospělých a 20 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 15:54 min. Absolutním vítězem
domácí kategorie se stal Tomáš Pekárek s časem 19:05 min. Nejrychlejší mezi mládeží byl Jan
Šindelář z Blovic s časem 8:03 min. Nejrychlejším domácím běžcem byl Michal Šmíd v čase
8:30 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“. A již nyní se rodí nové nápady na vylepšení
organizace a zkvalitnění celého závodu. Na naší výroční schůzi bych rád ještě jednou vše
zhodnotil a ocením další nápady na zlepšení akce, která se díky narůstající účasti stává rok od
roku náročnější na organizaci.
Na závěr si dovoluji pozvat celou členskou základnu na Výroční valnou hromadu TJ Úslavan
Ždírec, která se bude konat v sobotu 6. 2. 2016 ve Ždírecké hospodě od 18.00 hodin. Po
skončení schůze bude zhruba od 20.00 pokračovat volná zábava i pro širokou veřejnost,
během které se představí také náš věrný sponzor Božetěch Kraus se svojí novou hudební
skupinou.
Sportu zdar!

Jan Havel, předseda TJ Úslavan Ždírec

Zprávy SDH Ždírec
V pátek dne 29.1.2016 se od 19.00 hodin koná porada výboru SDH Ždírec, kde budou rovněž
vybírány členské příspěvky od všech členů. Členské příspěvky je také možné zaplatit u
pokladníka pana Václava Kuchyňky.
Dne 30.11.2015 se narodil
rodičům Dušanovi a Haně
Lávičkovým ze Žďáru 24
syn Dan.
Vítáme Daníka do života a
přejeme jen to nejlepší!

Dne 30.11.2015 se narodil
rodičům Petrovi a Kristýně
Trojánkovým z Myti 42
syn Petr.
Vítáme Petříka do života a
přejeme jen to nejlepší!

Dne 8.12.2015 se narodila
rodičům Bohuslavu Vrátníkovi a
Silvii Dietlové ze Ždírce 54
dcera Natálie.
Vítáme Natálku do života a
přejeme jen to nejlepší!

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
91 let
79 let
78 let
74 let
74 let
71 let
71 let
70 let
69 let
65 let
64 let
63 let
61 let

PROSINEC 2015
Vlasta
Eva
Josef
Albína
Daniela
Jiří
Jaroslava
Jaroslava
Václav
Jaroslava
Jana
Jaroslava
Ludmila

†
DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

NOVÁ
KREJSOVÁ
SKŘIVAN
MATOUŠKOVÁ
KUNEŠOVÁ
SYNÁČ
BÍLÁ
SYNÁČOVÁ
KUCHYŇKA
KULOVÁ
ŠREJLOVÁ
SYNÁČOVÁ
ŠKARDOVÁ

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

14
3
4
37
53
2
41
32
4
55
427
6
27

Dne 22.12.2015 zemřela
ve věku nedožitých 83 let
paní Božena SILOVSKÁ
z Myti 28.
Čest její památce!
30.1. – 18.00 – ČSŽ – Přednáška Dr. Luďka Uzla - cesta do Papui
- Nové Guinee
13.2. – 20.00 – SDH Ždírec – Hasičský maškarní bál – hraje
Ungrovanka
14.2. – 14.00 – SDH Ždírec – Dětský maškarní bál

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Hradiště 1
Výstavy:Muzeum otevřeno:úterý-sobota 9-15 hod
do 31.12. – Jak si kdo ustele, Velké prádlo našich
babiček, Staré časy našich dětí
3.12-24.1. – Medové Vánoce aneb Kde se bere med
3.12.-14.2. – Obrazy a kresby Bohumila Krse
Lidový dům
15.1. – 20.00 - Rybářský ples – hraje Dance Band
22.1. – 20.00 - Hasičský ples – hraje Asfalt
24.1 – 14.00 – Dětský maškarní bál
30.1 – 20.00 - Motoristický ples – hraje Sekvence

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

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

Nepomuk
14.1. – 19.00 - Příběh Coco Chanel – divadelní
představení – hotel U Zeleného stromu
23.1. – 10.00 – Pohádka O milostném psaníčku – pro
děti – Aula ZŠ
23.1. – 20.00 – Ples SDH Dvorec a SDH Vrčeň – hotel
Dvorec – hraje Minimax
Spálené Poříčí
8.1. – 20.30 – Lords oldtime rock – Music Club Sklep
22.1. – 19.00 – Sklepfes – Dilated, Aligátor, Cvokhaus,
In Motion – Music Club Sklep
23.1. – 9.00-12.00 – Dětský bazárek – budova ZŠ

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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