VÝVOZ ODPADŮ V DOBĚ VÁNOČNÍCH A NOVOROČNÍCH SVÁTKŮ
V 1. týdnu roku 2008 dojde k posunu svozového dne o 1 den a tudíž se
bude vyvážet místo ve čtvrtek v pátek. 1.1.2008 budou mít všichni zaměstnanci,
včetně popelářů volno.
Od 2. týdne roku 2008 bude vše probíhat dle běžného harmonogramu.
MŠE V KOSTELE SV. VÁCLAVA VE ŽĎÁRU
Dne 25.12.2007 se koná slavnostní mše svatá od 11.45 hod. v kostele sv.Václava ve Žďáru.

PODĚKOVÁNÍ
Zákazníci Konzumu v Louňové děkují paní Golčákové za poskytování dlouholetých služeb v tomto
obchodě a přejí ji do dalších let pevné zdraví a hodně úspěchů v osobním životě.

MUZEUM JIŽNÍHO PLZEŇSKA
Muzeum jižního Plzeňska si dovoluje oznámit, že vydalo publikaci Blovice očima pamětníků - 1. díl,
která obsahuje 52 stran vzpomínek pamětníků, doplněné dobovými fotografiemi za cenu 20,- Kč.
Muzeum Vám dále nabízí nové číslo historicko vlastivědného sborníku Jižní Plzeňsko V/2007.
Sborník obsahuje 8 příspěvků na 96-ti stranách za cenu 105,- Kč.
Obě publikace je možno objednat na adrese:
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, zámek Hradiště 1, 336 01 , Blovice, mailem na adrese
podrouzkova@muzeum-blovice.cz, telefonem na čísle 371 522 208 nebo přímo v pokladně muzea.

INZERCE - KOUPĚ
Koupím domek s menší zahradou na trase Nepomuk - Plzeň, do 1,2 - 1,3 mil. Kč.
Nabídky volejte na tel.č. 603 116 019.

MC SLUNEČNICE
MC Slunečnice spolu se Svazem žen pořádalo dne 2.12.2007 MIKULÁŠKOU ZÁBAVU
"nejen" pro děti. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na uskutečnění a
dobrý průběh této akce a dobrou zábavu. Díky kapele Ungrovanka a všem, kteří
nemálo sponzorsky přispěli na tuto akci. MC Slunečnice oznamuje, že zahájí svou
činnost v bytě nad hospodou dnem 9.1.2008, zároveň se omlouvá, že do tohoto data se díky
stíženým podmínkám a rekonstrukci nic nepořádalo. Plány do roku 2008 jsou veliké a pevně
věříme, že se naplní. Budeme se těšit.
Dále bychom vám všem rádi popřáli krásné prožití vánočních svátků v pohodě, lásce, klidu a do
nového roku pevné zdraví a jen to nejlepší. Dětem bohatého Ježíška, hodně dárečků a radosti.

MC Slunečnice a Svaz žen

SDH SMEDEROV
15. prosince se sešli v hasičském klubu ve Smederově členové SDH Smederov na valné hromadě.
Hodnotil se rok, který se nesl ve znamení oslav 60 let trvání sboru. Družstvo se zúčastnilo dvou
soutěží. Okrskové ve Ždírci a o pohár starosty ve Střížovicích. Konalo se šest kulturních akcí.
Na údržbě výzbroje a výstroje, úklidu hasičské zbrojnice a okolí bylo odpracováno 150 hodin.
SDH Smederov zve do hasičského klubu všechny spoluobčany na oslavu Silvestra a přivítání
Nového roku. Dále přeje všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti v Novém roce všem
spoluobčanům a lidem dobré vůle.

Za SDH Smederov - Václav Dolejš, jednatel

