Žďárský zpravodaj
Obecní úřad Žďár nad Metují
úřední hodiny
Pondělí 8 – 11:30 a 13 - 17 hod.
Středa 8 – 11:30 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 hod.
sobota: 9 – 11 hod.

Volby do
zastupitelstva obce
Volby do zastupitelstva naší
obce proběhnou na přelomu
září a října 2014. Konkrétní
datum voleb vyhlásí prezident
ČR. Poslední veřejné zasedání
stávajícího zastupitelstva se
uskuteční v srpnu. Ustavující
schůze ZO se pak uskuteční po
volbách na přelomu října a
listopadu.
V naší obci budou občané volit
9 členů zastupitelstva, kteří
následně mezi sebou zvolí
starostu, místostarostu a další
funkce.
Kandidovat
do
zastupitelstva obce může každý
volič, který má zájem o dění
v obci, o její rozvoj, je zapojen
do činnosti místních spolků a
apod. Bližší informace k podání
kandidátních listin jsou na
vyžádání v kanceláři OÚ Žďár
nad Metují. Kandidátní listiny
se musí podat v průběhu
července.
Jitka Pohnerová
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Čarodějnický průvod
Průvod čarodějnic ve Žďáru nad Metují
Již tradičně proběhl ve Žďáru nad Metují čarodějnický rej. Jako obvykle se
uskutečnil 30.4.2014 a průvod čarodějnic, bubáků a dalších masek prošel
z místního hřiště, přes novou část obce až na náves. Malé čarodějnice a
začínající bubáci museli splnit několik úkolů, aby mohli být pasováni mezi
strašidla vyšší kategorie a mohli řádit po celou noc.
A protože jde o tradici, rádi bychom na tomto místě připomněli její historii.
Pálení ohňů v poslední dubnovou noc se konalo na Ostaši a později na cestě
pod Ostašem. Na místě samotném, ale často nebylo dostatečné zázemí pro
aktivity s dětmi, pro setkávání ani pro občerstvení. Pálení ohně na úzké
cestě nedovolovalo ani dostatečné shromažďování kolem něj a kladlo
nároky také na kontrolu dohořívání a hašení spáleniště. I náves v době
pálení čarodějnic zela prázdnotou a hlídání májky bylo záležitostí několika
osamělých nadšenců.
A byla to snad hec, nebo inspirace z jiné obce, která nás přiměla obléci se
do masek a uspořádat rej čarodějnic jinak – po našem – na návsi – a
s průvodem obcí ze hřiště. První průvod se vedl v roce 2007 (pokud to
nebylo již o rok dříve) a byl hojně obsazen maskami nejrůznějších bab,
čarodějnic, kouzelnic a smrťáků – byla to dosud nejvyšší účast
maskovaných dospělých. Od té doby počet aktivních dospělých v průvodu
kolísá, ale o to více se šíří maskování mezi dětmi.
Letošní svátek čarodějnic je za námi. Dospělým čarodějnicím děkujeme za
účast a odvahu, dětem za nasazení při plnění úkolů, rodičům za zhotovení
kostýmů a doprovod v průvodu a všem ostatním za pomoc při organizaci,
postavení lavic, stolů a zázemí. Obci Žďár nad Metují děkujeme za finanční
příspěvek na buřty a nezbytné rekvizity. Sokolu a hasičům za postavení
májky a podporu průvodu. A co si odnášíme? Inspiraci k obohacení
programu, příslib na rozšíření počtu maskovaných dospělých, předsevzetí
ke zlepšení služeb občerstvení a naději, že si to v příštím roce zase všichni
užijeme.
Jitka Pohnerová

Sjezd řeky Metuje
V sobotu 7.6.2014 se uskutečnil další ročník Sjezdu řeky Metuje, kterým
naši hasiči tradičně zdolávají nástrahy na pohled klidného vodního toku.
V letošním roce bylo připraveno téměř deset plavidel vlastní výroby
s posádkou nejrůznějších bytostí. Pat a Mat pohodlně usazeni na kanapíčku
u televize, Králíci z klobouku, Včelka Mája, Bezdomovec a další se snažili
úspěšně zdolat jez a doplout do cíle. Tento úkol byl splněn také díky
mohutné podpoře přihlížejících diváků a krásnému počasí.
Posádkám všech plavidel, jejich realizačním týmům a celému spolku SDH
Žďár nad Metují tímto děkujeme a smekáme před jejich odvahou a výkony.
Udržování této krásné tradice jistě stojí mnoho úsilí, přípravy a nezištné
obětavé práce, která se zúročí pouze ve spokojenosti diváků. ……
A spokojeni jsme byli, a moc. Děkujeme!!!

Zpravodajec z řad obecenstva J.P.

Připravujeme

Obec Žďár nad Metují
ve spolupráci se spolky a občany

Volnočasová
aktivita pro děti
V návaznosti na uzavření MŠ
Žďár nad Metují v době letních
prázdnin, připravujeme
v měsíci červenci
volnočasovou aktivitu pro děti
ve věku 3,5 – 8 let.
Přihlášku odevzdejte, co
nejdříve do kanceláře
obecního úřadu.
Bližší informace získáte
v kanceláři o.ú.,
nebo na telefonu:
491 541 142

MAS Stolové hory
Místní akční skupina
Stolové hory
zve všechny
občany našich obcí a měst na
plánovaná veřejná projednání,
která se uskuteční:
- 16. 6. 2014 v Polici n.M.
v Pellyho domech
- 18. 6. 2014 v Hronově na
sále Josefa Čapka
Více informací na plakátech,
nebo www.mas-stolovehory.cz

EVIDENCE OBYVATEL
K 31.12.2013 jsme v naší
obci evidovali 655 trvale
žijících obyvatel, z toho 332
žen a 323 mužů.
V roce 2013 se narodilo
celkem 6 občánků (4 dívky a
2 chlapci), zemřeli 3 občané.
Své „ano“ si řeklo 5 párů
novomanželů.
Jana Lecnarová

________________________________

Zpravodaj č.4/2014 vychází 12.6.2014
V nákladu 250 kusů.
Připravuje J .Tomanová

Vás srdečně zvou na

Svatojánský jarmark
v sobotu 21.června 2014 od 9:00
na návsi obce, na „Rovinkách“, u staré kovárny, u hasičské zbrojnice

program:

10:00 vystoupení dětí ZŠ Žďár n.M. – na návsi
11:00 divadlo pro děti (Divadlo „na káře“) – na sále
dopoledne mobilní FLAŠINET – různá místa v obci
14:30 pohádka (Divadlo „na káře“) – u hasičárny
od 15:00 hudba Chorus Chrudim – pódium na návsi
v průběhu odpoledne a večera na návsi:
ukázky bojových umění (cca 17:00)
ohňová show (po setmění)
bubenická show
hudba k tanci i posezení
Změna programu vyhrazena!

výstava staré zemědělské techniky
za kovárnou
Program u kovárny:
Ukázky řemeslné výroby
hrnčíři, kováři, řezbáři a další …
občerstvení
posezení s hudbou Kamarádi osady 5/ Polická pětka
Na bývalém koupališti opékání ryb.

DĚTSKÝ ŘEMESLNÝ DEN
U HASIČSKÉ ZBROJNICE 10:30 – 15:00 hod
- tvůrčí dílny – řemeslné práce pro děti
- soutěže zručnosti
- úkoly zdatnosti
Posezení s občerstvením.

