HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Obecním úřadem ve Ždírci vyhlašuje
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
letního a zimního oblečení, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek, domácích potřeb nádobí bílé i černé, skleničky - vše jen funkční, peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek

Sbírka se uskuteční dne 8.9.2007 od 9 - 12 hod v budově obecního úřadu ve Ždírci.
Věci, které z ekologických důvodů vzít nemůžeme:
obnošené boty, kožichy, oděvy z umělých vláken, kabáty,
dále pak ledničky, televize, nábytek, počítače a dětské kočárky
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

N.O.S. – NEPOMUCKÝ ORNITOLOGICKÝ SPOLEK
N.O.S. – Nepomucký ornitologický spolek zve širokou veřejnost na tradiční podzimní „Festival ptactva“
akce se uskuteční:
v SO 29. září 2007 v Nepomuku – začátek v 9:00 na parkovišti před Poliklinikou (Na Vinici)
v NE 30. září 2007 v Blovicích – začátek v 9:00 na lávce přes Úslavu pod Lidovým domem (směr Cecima)
Součástí akce je dopolední vycházka po okolí s výkladem o pozorovaných druzích živočichů, pořadatelé Vás
seznámí s úchvatným tahem ptactva na zimoviště, předvedou Vám ukázky odchytu a kroužkování volně
žijících druhů ptáků, seznámíte se se sbírkou přírodnin a množstvím zajímavých fotografií, bude připraveno
občerstvení zdarma, shlédnete ukázky použití horolezeckého vybavení a kdo bude chtít, bude si moci lezení
vyzkoušet, samozřejmostí je i to, že dostanete odpověď na každou vaši otázku týkající se živočichů, přírody a
její ochrany a dozvíte se, jak můžete ptákům pomoci v zimě nebo jak správně vyrobit budku, co nepatří do
krmítka či jak správně pečovat o stromy.
Přijďte strávit příjemné dopoledne v podzimní přírodě.
Bližší informace na tel.: 777 900 519 nebo na e-mailu: nos@nepomuk.cz

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008
Období školního vyučování ve školním roce 2006/2007 začne ve všech základních a středních školách v
pondělí 3. září 2007. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2008. Období
školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 2008.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2007. Vánoční prázdniny budou od
soboty 22.prosince 2006 do středy 2. ledna 2008. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2008. Jednodenní
pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2008. Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro
Plzeň-město, Plzeň-sever a Plzeň-jih od 3. března 2008 do 9. března 2008. Velikonoční prázdniny připadnou
na čtvrtek 20. března a pátek 21. března 2008. Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 30. června 2008 do
neděle 31. srpna 2008. Období školního vyučování ve školním roce 2007/2008 začne v pondělí 1. září 2008.
Přejeme školákům úspěšný školní rok 2007/2008.

VÝSTAVA POD ŠIRÝM NEBEM - http://www.zemekrasnaneznama.cz/
ZEMĚ KRÁSNÁ NEZNÁMÁ - francouzský fotograf - Yann Arthus-Bertrand planeta pohledem shůry do 7. října v Křižíkových a Šafaříkových sadech v Plzni, vstup volný.
Výstava 120 velkoformátových fotografií (180 x 120 cm) představuje působivé snímky Země, které ArthusBertrand pořídil z vrtulníku. Fotografie pouštních oblastí i arktické polární krajiny, pustých částí země i
přelidněných ghett ukazují celou planetu ve všech jejích přirozených, ale i člověkem změněných podobách.
Divák se tak konfrontuje s uměleckým dílem přírody, ale zároveň ho fotograf upozorňuje na její ohrožení.

ČSŽ ŽDÍREC

Ve středu 5.9.2007 se koná schůze ČSŽ od 18 hodin ve Ždírecké hospodě.
Program: volba předsedkyně ČSŽ ZO - vítaná účast všech členek.
Za výbor ČSŽ - Jaroslava Kulová

INZERCE
Prodám zachovalý elektrický ohřívač vody na 125 l. Tel. 607 126 559.

