Obecní Info Září 2022
4. 9. od 8.:00 pořádá na střelnici U Mudáka na Džbánovci myslivecký spolek Březina
50. ročník SLOUPENSKÉHO POHÁRU – soutěže ve střelbě na asfaltové terče. Na
zajímavou podívanou a tradiční občerstvení – uzená kuřata, klobásy, uzené,
dršťkovou polévku a chlazené pivo Vás srdečně zvou myslivci.
9. 9. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA se uskuteční od
19 hodin na sále obecního domu ve DŽBÁNOVĚ. Občerstvení a doprava
z Voděrad budou zajištěny.
10. 9. NETRADIČNÍ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU proběhne od 13:00 na
sportovním areálu ve Džbánově. Těšit se můžete na netradiční útoky sborů z okrsku i
hostů, speciality z udírny a večerní zábavu.
15. 9. MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU bude proveden
zastávkovým způsobem na těchto stanovištích:
Džbánov – za prodejnou

16:00 – 16:10

Voděrady – hasičská zbrojnice

16:15 – 16:25

Voděrady – dolní prodejna

16:30 – 16:40

17. 9. Sbor evangelické církve ve Džbánově společně s celým seniorátem vás zve
na POPRÁZDNINOVÉ SETKÁNÍ, které se uskuteční v sobotu 17. 9. 2022.
Program začne v 10 hodin bohoslužbami v kostele, které povede farář Filip
Šimonovský. Na 11. hodinu si psycholog Jan Szutkowski připravil přednášku na
téma: Proč děti lžou. Mgr. Szutkowski působí v Centru rodinné terapie Fakultní
nemocnice Motol. Souběžně bude připraven program pro děti.
Odpoledne bude ve znamení hudby: společné zpívání, povídání, naslouchání.
Přijeďte všichni: mladí, starší, nejmladší i nejstarší!
23. 9. 14:00 – 22:00, 24. 9. 8:00 – 14:00 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
A VOLBY DO SENÁTU PČR.
Úřední hodiny obecního úřadu: každý čtvrtek 19:00 – 21:00. Paní účetní je
přítomná pouze v době od 19:00 do 19:30.
Otevírací doba knihovny ve Voděradech je každý sudý týden v pátek od 16:00
do 17:30 hodin nebo po telefonické domluvě telefonním čísle 605 083 939.
Otevírací doba knihovny ve Džbánově je každý první čtvrtek v měsíci od 18:00
do 19:00 nebo po telefonické domluvě.
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