Firma REMA informuje: ODEVZDEJTE ELEKTROODPAD
Seznam drobného elektrošrotu, který patří do boxů u konzumu a v chodbě obecního úřadu se rozšířil a
čítá např. tyto položky:
DROBNÉ DOMÁCÍ ELEKTROSPOTŘEBIČE:
Žehličky, fény, holící strojky, hodinky, budíky, váhy, zubní kartáčky.
KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA:
Klávesnice + myš, kalkulačka, počítačové komponenty, notebooky.
ELEKTRONIKA:
Rádio, videokamera, mobilní telefon, fotoaparát.
LÉKAŘSKÉ PŘÍSTROJE:
Teploměr, tlakoměr atd.
DROBNÉ KUCHYŇSKÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE
Rychlovarná konvice, ruční mixer, fritovací hrnec, toustovač.
VYBAVENÍ PRO SPORT A VOLNÝ ČAS
Tachometr, GPS navigace.
NÁŘADÍ
Vrtačka, pila, bruska.
HRAČKY
Elektronický vláček, autíčko, videohra
BATERIE
Pozn, obecního úřadu. Mimo baterií do aut a moto. Ty patří přímo na sběrný dvůr.

OMLUVA :
V březnovém čísle Našich Listů vyšel článek od POLICIE ČR kde jsme udělali
2
překlepy a sice místo slova starší bylo napsáno starí a také mailová adresa pro
informaci POLICIE měla být správně : pispj@mvcr.cz.
Na základě stížnosti 1 občana u POLICIE ČR jsme byli POLICIÍ ČR na toto
upozorněni a tak přijměte omluvu naší redakce za tento nechtěný omyl.
starosta obce Vlastimil Vrátník

Pálení biologického materiálu
V současném období sucha se zvyšuje riziko požáru. Opatrnosti není nikdy na škodu ani
v naší obci i když se situace s vypalováním trávy podstatně zlepšila oproti jiným obcím.
Za nedodržení zákazu vypalování trávy hrozí viníkovi pokuta až do výše 25 tisíc Kč.
Pálení většího množství materiálu hlaste starostovi obce nebo veliteli SDH Ždírec
p. M. Synáčovi. Díky tomuto kroku se tak předejde případným zbytečným výjezdům hasičů
k domnělým požárům. Ohlášení pálení dřevin se také výrazně zlepšilo. Děkuji.
starosta obce
Zásady při pálení biologického odpadu
- při silném větru oheň vůbec nerozdělávejte
- ohniště důkladně ohraničte, oddělte od okolí (např. kameny), při spalování mějte
dostatek vody či jiné hasební látky
- při rozdělávání ohně nepoužívejte vysoce hořlavé látky (např. benzín)
- oheň po celou dobu pozorně hlídejte, aby se nevymkl kontrole
- ohniště důkladně uhaste, i ve zdánlivě vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky,
které může vítr rozdmýchat
- spalování odpadů by mělo probíhat na bezpečném místě a v dostatečné vzdálenosti od
objektů, lesa, stohů, seníků, polí
- zakázáno je rozdělávat oheň na místech se vzrostlým porostem (i na louce či strništi)
s výjimkou vyhrazených tábořišť také v lese.

BUDEME

VOLIT DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Ve dnech 5. a 6. června 2009 se konají již 2 volby tohoto typu v naší zemi. Časy jsou obvyklé.
V pátek 14:00 hod. až 22:00 hod. a v sobotu od 8:00 hod. do 14: 00 hod. Hlasovací lístky vám
doručíme domů. S hlasovací schránkou navštívíme i voliče, kteří nemohou ze zdravotních důvodů přijít
osobně do volební místnosti na našem obecním úřadu ve Ždírci.
starosta obce Vlastimil Vrátník
Ve Smederově se i letos slavilo MDŽ
V místní hasičárně se 7.3. sešli členové SDH, aby květinou a sladkostí obdarovali místní ženy. Tentokrát
nepřišli zkrátka ani oni, jelikož pro ně bylo přichystáno malé překvapení. Na závěr posezení byl uspořádán
turnaj v šipkách, který vydařenou akci skvěle zakončil.
Jako vždy bychom touto cestou chtěli poděkovat p. Skřivanovi a pí. Havířové za obsluhu
a p. Pondělíkovi za výborné perníky.
Šárka Synáčová
Firma Regiontrans, s.r.o.,
Nabízí následující služby: Kompletní realizace vodovodních a kanalizačních přípojek, realizace výkopových
prací minibagrem, dopravu materiálu kontejnerem, přepravu všeho druhu vlekem 3,5 tuny, úklidové práce
vozem.
Kontakt: Martin Krejčí – tel.777 340 939, e-mail:Regiontrans@seznam.cz
Dům realit s.r.o., realitní, bytová a dražební kancelář specializovaná pro zajištění veškerých služeb v oblasti
nemovitostí, si dovoluje oznámit, že dne 17.3.2009 zřizuje a otvírá svoji pobočku v Blovicích, ulice
Hradišťská 271 (vedle finančního úřadu).
Úřední hodiny: úterý: 8.30 – 14.00 hod
čtvrtek: 8.30 – 14.00 hod, ostatní dny kdykoliv po předchozí domluvě.
Oznámení o otevření pobočky advokátní kanceláře
JUDr. Pavel Kosnar si dovoluje oznámit, že dne 18.3.2009 otevírá pobočku v Blovicích, Hradišťská 271
(vedle finančního úřadu). Specializace: Obchodní právo, občanské právo, řešení pohledávek a zastupování
v soudním i rozhodčím řízení.
Úřední hodiny: středa: 12.30 – 17.30 hod
Pátek: 8.00 – 14.30 hod, ostatní dny po předchozí domluvě.
AUTO-MOTO BURZA – antik & sběratelská
Letiště PŘEŠŤOVICE u Strakonic
ve dnech 13.6., 15.8. a 10.10.2009

TJ ÚSLAVAN ŽDÍREC
Výsledky utkání muži:
5.4.2009 TJ Úslavan Ždírec - Osek B
12.4.2009 TJ S. Žerovice - TJ Úslavan Ždírec
19.4.2009 TJ S. Hromnice - TJ Úslavan Ždírec
26.4.2009 TJ Úslavan Ždírec – Kyšice B

18:16
21:13
15:15
14:18

(11:6)
(9:5)
(8:9)
(7:12)

Utkání v květnu:
10.5.2009 Všenice B - TJ Úslavan Ždírec
od 13.00 hod
17.5.2009 TJ Úslavan Ždírec – Dobřív
od 15.00 hod
24.5.2009 Nezvěstice C - TJ Úslavan Ždírec od 11.00 hod
31.5.2009 TJ Úslavan Ždírec - Vřeskovice od 15.00 hod

