Žďárský zpravodaj

3/2014

Obecní úřad Žďár nad Metují

Významný žďárský rodák

úřední hodiny
Pondělí 8 – 11:30 a 13 - 17 hod.
Středa 8 – 11:30 a 13 - 17 hod.

Dne 9. května uplynulo 100 let od narození významného žďárského
rodáka pana Augustina Meiera.
Jako pilot čs. armády odešel po německé okupaci Československa,
přes Polsko, do Ruska, kde byl spolu s dalšími vojáky internován. Začátkem
roku 1941 odjel s čs. transportem přes Turecko a sev. Afriku do Anglie. Zde
byl po přeškolení na stíhací letoun Spitfire zařazen k 310. čs. stihací peruti.
Zahynul při návratu z operačního letu v květnu 1944.
Byl vyznamenán Čs. medailí Za chrabrost a Čs. válečným křížem in
memoriam.
Čest jeho památce !
Jindřiška Holubová – neteř

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.

Vývěsní tabule
Do obce byly pořízeny dvě
nové vývěsní tabule. Vývěsní
tabule jednostranná je zavěšena
na skladu sběrného dvora. Druhá
tabule bude umístěna v nové
části obce. Tabule nenahrazují
úřední desku. Úřední deska obce
Žďár n.M. je umístěna pouze na
návsi (elektronická úřední deska:
www.zdarnadmetuji.cz). Plakáty
k vyvěšení se doručují do
kanceláře OÚ.

Kontejnery na trávu
Od konce dubna bude v obci
pravidelně umisťován kontejner
na posečenou trávu. Kontejner
bude nejčastěji k dispozici od
čtvrtka do soboty do cca 16,00
hod. na kruhové křižovatce
v nové části obce.
Umístění kontejneru je ve
zkušebním provozu.
Upozorňujeme občany, že do
kontejneru je zákaz vhazování
větviček stromů, keřů, drnů apod.
Kontejner je pouze na trávu.

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Volby se konají v pátek 23.5. a v sobotu 24.5.2014 ve volební místnosti:
velký sál místního pohostinství.
Volební místnost je přístupná pro voliče v pátek od 14:00 hod. do 22:00
hod. a v sobotu od 8:00 hod. do 14:00 hod. Hlasovací lístky budou
doručeny voličům do schránek nejpozději 23.5.2014.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let. Volič po příchodu do volební místnosti
prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, anebo cestovním
průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽĎÁR NAD METUJÍ
549 55 ŽĎÁR NAD METUJÍ ČP.146
VYHLAŠUJE
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2014 – 2015
12.5.2014 – 23.5.2014
Vyzvednutí žádostí:
–
v mateřské škole 12.5.2014 od 15,15 hod. do 16,00 hodin.
–
v dalších dnech v odpoledních hodinách 14,30 – 15,30 hodin.
12.5.2014 „ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ od 15,15 do 16,00 hod.
Vyplněné žádosti
–
předejte -prosím- osobně /6,30 – 10,00 hod. , 13,00 - 15,30 hod./
–
nebo prostřednictvím pošty /doporučeným dopisem na výše uvedenou
adresu mateřské školy/ do 23.5.2014 – 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 v daném termínu i pro dítě, které nastoupí v průběhu
školního roku.

Připravujeme

Výstava obrazů
Výstava obrazů

JANA KOUSALA
u příležitosti nedožitých
90. narozenin
se uskuteční ve dnech

8. - 10. května 2014
ve Žďáru nad Metují ve velkém
sále místního pohostinství
denně od 10 do 17 hodin.
(Vstupné dobrovolné)

Veřejné zasedání
Zastupitelé obce Žďár n.M.
Vás zvou na
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO
v pátek
16. května 2014
od 18:00 hod
v místní restauraci

_________________________________

SDH Žďár nad Metují

připravuje
Hasičskou soutěž
a zábavu na louce u hřiště

24. května 2014
Hraje skupina „Hydra“
Občerstvení zajištěno.
Podrobnosti budou oznámeny na plakátech.

________________________
Svatojánský jarmark a
pečení vola

21.6.2014
od 9:00 hodin
 na návsi- stánkový prodej
s tradičními výrobky
 na bývalém koupališti výlov
a opékání ryb
u hasičárny – občerstvení,
program pro děti

________________________________
Zpravodaj č.3/2014 vychází 2.5.2014
V nákladu 250 kusů.
Připravuje J .Tomanová

Ze Sokola …..
DĚTSKÝ KARNEVAL
Dne 16.3.2014 se konal na sále místní hospůdky dětský karneval. O
odpoledne plné písniček, tancování a soutěží se postarali manželé Kuldovi
z náchodské hudební školy „Brnkačka“, kteří sebou přivezli velmi bohatý
program. Děti v maskách udělaly přehlídku, takže jsme si mohli
prohlédnout nápaditost ve výběru a výrobě masek.
Děkuji sponzorům ZD Ostaš za finanční příspěvek 2000,- Kč,
Kvíčerovské pekárně za koláče, na kterých si děti moc pochutnaly a
paní Věře Týfové za věcné ceny do soutěží.
Florbalové turnaje
Náš tým florbalistů pod vedením trenérů L.Boušky a J.Meiera se zúčastnil
dvou turnajů pořádaných v tělocvičně polické základní školy.
22.3.2014 turnaj žáků základních škol, kde naši kluci byli nejmladším
týmem. Přesto se drželi a bojovali až do konce. V celkovém pořadí byli na
desátém místě. Náš brankář Ladislav Kriegler získal titul nejlepšího
brankáře turnaje.
12.4. turnaj žáků základních škol do páté třídy, kde si kluci už mnohem víc
zahráli se sobě rovnými soupeři. Hráli výborně a za celkové šesté místo si
přivezli pohár.
Děkuji sponzoru florbalového týmu firmě F-Financial Consulting s.r.o.
za zakoupení florbalových branek a brankářských výzbrojí v celkové
hodnotě 11 000,- Kč.
Kašparová Petra

Jarní dny v naší školce
Jaro se plně představuje ve své kráse. Jen malé ohlédnutí za zimním
obdobím, se kterým jsme se rozloučili besídkou pro rodiče. Program
naplněný písničkami, říkankami a pohádkou „O zimní královně“, kterou
sehráli předškoláci.
S přicházejícím jarem jsme poznávali první kytičky, pozorovali jsme
rozkvétající keře i stromy. Nahlédli jsme do hospodářství a ohrad, abychom si
prohlédli a pohladili kůzlátka a jehňátka. Pro děti jsou to ty nejkrásnější
prožitky.
S kašpárkem Nazdárkem jsme v divadelním představení malovali vajíčka,
která nám s ostatními velikonočními dekoracemi zdobily školku. Při jedné
vycházce jsme se vydali hledat velikonoční vajíčka a barevné pentličky a
plnili jsme různé úkoly- za odměnu měly děti v košíku schované čokoládové
zajíčky.
Po velikonočních svátcích jsme prožili dopoledne s paní Váňovou v Muzeu
papírových modelů v Polici nad Metují.
Děti prostřednictvím fotografií a vyprávění poznávaly krásná místa – faunu
a flóru- v oblasti Broumovských stěn. Na ukončení setkání si děti nalepily z
různých materiálů čápa.
Společně jsme připravili čarodějnici na „Slavnostní slet“. Školní zahradu nám
-již tradičně – bude zdobit MÁJKA.
Téma dopravní výchovy nás bude provázet v dalším měsíci. Čeká nás
pohádka „O strojvůdci Josífkovi“, projížďka vlakem s prohlídkou nádraží,
setkání s klaunem Tútú- při kterém si děti osvojí základní pravidla v
silnčním provozu. Za příznivého počasí budeme využívat školní zahradu s
dopravním hřištěm.
Zahrada je v odpoledních hodinách a o víkendu zpřístupněna veřejnosti. Děti
do osmi let - v doprovodu rodičů - mohou využívat dopravní hřiště,
pískoviště, průlezky, houpadla, skluzavky.
Hračky a dopravní prostředky si děti přináší vlastní – pravidla k využívání
školní zahrady jsou uvedena na informační tabuli před vstupem do zahrady.
V měsíci květnu bude vyhlášen Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok
2014 – 2015.
Za mateřskou školu Ladislava Pozděnová

