Žďárský zpravodaj
Obecní úřad Žďár nad Metují

2/2013

Podpora cykloturistiky

úřední hodiny

Pondělí 8 – 11 a 13 – 17 hod
Středa 8 – 11 a 13 - 17 hod
Kontakty: tlf.č. 491 541 142

obec.zdarnm@tiscali.cz

www.zdarnadmetuji.cz
č.ú. Komerční banka: 9024551 / 0100

SBĚRNÝ DVŮR
v provozu
středa: 16:30-18:30 (od 24.4.)
sobota: 9 – 11 hod

Prodej
živých
pstruhů
na bývalém
koupališti
ve Žďáru nad Metují
bude probíhat v sobotu
od 8:00 do 11:00 hodin
v termínech:

20.04., 4.5., 18.5., 1.6.,
15.6., 29.6., 13.7.
Rozvoz obědů
Žďárská hospůdka
nabízí

ZDARMA ROZVOZ OBĚDŮ
v obci Žďár N.M.
Od pondělí do pátku
výběr ze 4 druhů jídel.
Cena od 65-70Kč
Zájemci se mohou hlásit přímo
v hospůdce nebo na tel:
606 652 124

V rámci akce „Podpora aktivní cykloturistiky v přeshraničním regionu
Policko-Radkovsko- Broumovsko“, vznikne v katastru obce několik
nových „odpočívadel“, která budou osazena lavičkami, odpadkovými
koši, stojany na kola a orientačními tabulemi s cyklo mapou. Bude se
jednat o místa na cyklotrase, která obcí prochází od zastávky ČD
k Ostaši. S instalací nového mobiliáře se započne během měsíce dubna
až května (dle počasí).
V rámci akce proběhne na vybavené cyklostezce společné setkání žáků
základních škol ze Žďáru nad Metují a Radkova. Výlet a závod na kolech
bude zakončen na Ostaši.
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím
Euroregionu Glacensis.

Zápis do Mateřské školy Žďár nad Metují
Mateřská škola, Žďár nad Metují vyhlašuje
Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2013-2014
14.5.2013 – 24.5.2013: Vyzvednutí žádostí – v odpoledních hodinách
14.5.2013 – Den otevřených dveří od 15,00 do 15:45 hod,. si
můžete prostředí školky prohlédnout.
Vyplněné žádosti prosím předejte osobně v době provozu MŠ (6,30 –
15,30 hod), nebo prostřednictvím pošty (doporučeným dopisem) na
adresu mateřské školy do 24.5.2013, kdy termín zápisu končí.
Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
obdržíte doporučeným dopisem do 30.dnů od ukončení zápisu.
 Přijímají se děti ve věku 3-6 let
 Žádost se podává i pro dítě, které nastoupí až v průběhu
školního roku, tj. od. 2.9.2013 – 30.6.2014.
Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy
ve Žďáře nad Metují pro školní rok 2013-2014 jsou projednána a
schválena zřizovatelem MŠ. (starostou obce).

Žďárská knihovna
Obecní knihovna upozorňuje svoje čtenáře, že bude od května 2013 po
dobu rekonstrukce nových prostor uzavřena. Půjčování knih
zajistíme spolu s obecním úřadem rozvozem knih po předchozí
domluvě se čtenáři každou poslední středu v měsíci, tj. 29.5.2013,
26.6.2013, 31.7.2013, 28.8.2013, 25.9.2013. Naposledy bude
v prostorách staré knihovny otevřeno ve středu 24.4.2013 v době
od 17 hod. do 19 hod.
Děkuji za pochopení a přeju hezké jaro.
Dáša Ducháčová.
Tel: 603 959 129

Připravujeme
TJ Sokol připravuje
tradiční

REJ

ČARODĚJNIC
30.4.2013
od 18,00 hod s průvodem na
náves
Bližší informace na plakátech.

SDH Žďár nad Metují
Sbor dobrovolných hasičů ve Žďáru nad Metují tímto zve širokou
veřejnost na OKRSKOVOU SOUTĚŽ A SOUTĚŽ O ŽĎÁRSKOU
PROUDNICI, které se budou konat v sobotu 25.května 2013 od

13:00 hodin na louce u hřiště ve Žďáru nad Metují.

Podrobnosti k pořádaným soutěžím budou včas zveřejněny na plakátech.
Starostka SDH, by touto cestou ráda oslovila
případné zájemce, kteří by měli chuť a zájem stát
se členy sboru. Případně se účastnit soutěží a
nebo výpomoci při organizaci akcí, jež SDH
pořádá. Zájemci se mohou dostavit v neděli 21.4.
nebo 19.5. do místní hasičárny, kde dostanou
podrobnější informace. Věk zájemců není
rozhodující, uvítáme kohokoli, kdo bude mít
zájem podílet se na aktivitách místního dobrovolného sboru.

V případě Vašeho zájmu se můžete obracet přímo na Radku
Dubišarovou Svatoňovou na tel. čísle 733 795 148.

Svatojánský jarmark
I pro letošní rok připravujeme Svatojánský jarmark, který bude spojen
s ukázky původních řemesel, stánkovým prodejem tradičních výrobků, ale
také s pečením „vola“ . Akce se bude konat v sobotu 22.června 2013 a
jako tradičně bude probíhat po celý den. Připraven je bohatý doprovodný
program, který oproti tomu loňskému zpestříme o několik novinek. (např.
vystoupení šermířského souboru, večerní zábavu se skupinou Zelenáči,
aj.) Mysleli jsem také na dětské návštěvníky, kteří budou moci shlédnout
představení loutkového divadla, či vyzkoušet tradiční řemesla. Doufáme,
že se nám letos podaří zajistit více řemeslníků i stánkařů. Jako tradičně
bude tato akce probíhat na několik a místech po celé obci.

Nabídka sociální pomoci

Inzerce:
 Hodinový řemeslník Robert
Packo nabízí své služby v oblasti
stavebních a údržbářských prací.
Tel: 732 360 361
Email:stavby-packo@seznam.cz
Web: hodinoveremeslo.wz.cz
 Prodám okna zdvojená
80x119 (2ks), dvoukřídlá, nová,
nezasklená. Cena dohodou.
Tel: 491 543 748
 Nabízíme zájemcům zasílání
hlášení
místního
rozhlasu
v elektronické podobě. O tuto službu
můžete
požádat
na
e-mailu:
obec.zdarnm@tiscali.cz
Do předmětu zprávy vyplňte:
„Hlášení místního rozhlasu“
Zpravodaj č.2/2013 vychází 16.4.2013
V nákladu 260 kusů.
Připravuje R.Freibergerová

Potřebujete pomoci s řešením Vaší životní situace?
Nabízíme Vám i Vašim blízkým starším 15-ti let pomoc v těchto oblastech:
 Bydlení: vyřizování příspěvků na bydlení, pomoc při orientaci
v možnostech bydlení
 Dluhy: sestavení žádosti o splátkový kalendář, sloučení půjček,
specializované poradenství
 Práce: pomoc při hledání pracovního místa, sestavování životopisu,
příprava na pohovor
 Dávky: poradenství a pomoc při vyřizování
 Návykové látky: základní poradentství, doporučení special. služeb
 Komunikace s úřady: pomoc při vyřizování úředních záležitostí,
porozumění úřední korespondenci, základní poradenství
Podmínkou pro poskytnutí služeb je ochota ke spolupráci při řešení Vašich
obtíží. Služby terénních sociálních pracovníků jsou poskytovány zdarma.
Telefonní čísla pracovníků pro Náchodsko: 731 281 922, 739 630 225
Pracovníci jsou na telefonu k dispozici v pracovní dny od 9-18 hod.

Chatová osada Ostaš

Petr Malík Občerstvení – Ostaš

provozní doby v měsíci květen - červen
OBČERSTVENÍ
RESTAURACE
PO – ČT 10:00 – 19:00
PO – ČT
zavřeno
PÁ
10:00 – 24:00
PÁ
17:00 – 24:00
SO
09:00 – 24:00
SO
11:00 – 24:00
NE
09:00 – 20:00
NE
11:00 – 19:00

