Pozor vypnutí elektrické energie :
8. 6. 2009 - pondělí - celá obec od 8:00 do 15:00 hod.
nebude tudíž fungovat ani internet, omezen bude provoz vodovodu.
Ždírecká hospoda – provoz neomezen a provoz v konzumu ve Ždírci bude upřesněn
informací na dveřích této provozovny.
starosta obce Vlastimil Vrátník

Dětský den
ČSŽ Ždírec pořádá v sobotu 30.května od 14.00 hodin DĚTSKÝ DEN na hřišti. Soutěže,
ukázka místního požárního družstva, opékání špekáčků. Srdečně zvou pořadatelé.

Sběr šrotu
SDH Ždírec pořádá 30. května od 8.00 hod sběr železného šrotu. Žádáme občany, aby šrot
připravili za vrata. Děkujeme.

AUTO-MOTO BURZA – antik & sběratelská
Letiště PŘEŠŤOVICE u Strakonic
ve dnech 13.6., 15.8. a 10.10.2009

Ukončení školního roku
SDH Smederov zve všechny děti dne 28.6.2009 od 14.00 hod. na oslavu k ukončení
školního roku.

TJ ÚSLAVAN ŽDÍREC

Reklama
Hubnutí řízené počítačem – 16 programů pro krásné tělo. CONTOUR UP řeší požadavek na
ideální postavu několika způsoby: posilování svalstva, redukci podkožního tuku, odstraňování
celulitidy, zpevnění prsou. Nově v provozovně POMNĚNKA – EVA FREMROVÁ, Pod
Rybníčkem 705, Blovice. Tel.: 608 717 453

Výsledky utkání muži:
3.5.2009 TJ Úslavan Ždírec – Nová hospoda
10.5.2009 Všenice B - TJ Úslavan Ždírec
17.5.2009 TJ Úslavan Ždírec – Dobřív
24.5.2009 Nezvěstice C - TJ Úslavan Ždírec

19:12
12:23
24:19
21:26

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti –
materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org

31.5.2009 TJ Úslavan Ždírec - Vřeskovice

od 15.00 hod

VYHLAŠUJE

HUMANITÁRNÍ







BUDEME

SBÍRKU

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Veškerou nepoškozenou obuv

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektromiku – z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
V otevírací hodiny na našem OÚ Ždírec a ukončení bude v sobotu 13. 6. 2009
od 8 – 12 hod.

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 224 316 800, 224 317 203

(7:7)
(6:7)
(12:9)
(10:15)

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 jsme vám
již doručili domů. V případě, že jste je neobrželi, náhradní dostanete přímo ve volební místnosti.
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

Dnes vám přinášíme snímek , jak jsme letos křístali ve Smederově .

