Žďárský zpravodaj
Obecní úřad Žďár nad Metují
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
(Středeční provoz naposledy
23.10.2013)
sobota: 9 – 11 hod

Hospůdka
Žďárská hospůdka
nabízí




Obědy od pondělí do pátku
výběr ze 4 druhů jídel
Minutková kuchyně ( v týdnu
do 21 hodin)
Víkendová kuchyně (od 11:00
do 22:00 hodin)

ZDARMA ROZVOZ OBĚDŮ
v obci Žďár N.M.
POŘÁDÁNÍ SOUKROMÝCH
AKCÍ
(svatby,
večírky,
oslavy,..)
Informace a rezervace termínů
je možná přímo v hospůdce
nebo na tel: 606 652 124 – Jiří
Prouza
Aktuální týdenní jídelní lístek je
k dispozici na:
www.zdarnadmetuji.cz

5/2013

Zprávy z našich škol
Základní škola
Školní rok 2013-2014 jsme odstartovali v pondělí 2.září 2013.
Premiéru zažilo celkem 15 prvňáčků, kteří letos mají svoji samostatnou
třídu. A protože přišli v doprovodu svých blízkých, praskalo podkroví
ve švech. O přivítání se postaral ředitel školy společně s panem
místostarostou a pak už byly děti předány do péče třídní učitelky Mgr.
Lenky Fulkové.
Stalo se tradicí, že s každým rokem přichází změna. Je tomu tak i letos.
Zřídili jsme další třídu, přidali druhé oddělení školní družiny a na oběd
docházíme do nově vybudované jídelny nad MŠ. Díky směnování
v jídelně jsme posunuli začátek vyučování na 7:30 hodin.
Nový školní rok v číslech a lidech vypadá následovně :
Celkový
počet žáků
1.třída
2.,3. třída
4.,5.třída
1.oddělení
družiny
2.oddělení
družiny
Úklid

54
15
21
18
1.,2.,3.tř.

Mgr.Lenka Fulková
Mgr.Lenka Majsniarová
Mgr.Jiří Trnovský
Petra Čižinská

4.,5.třída

Zdeňka Máslová
Kateřina Kociánová

Zahřívací dny jsou za námi, škola jede naplno. A protože chceme i
nadále být součástí akcí pro veřejnost, doufám, že bude příležitost
k setkání se všemi příznivci žďárské školy. Chcete-li se o škole dovídat
víc, sledujte webové stránky : http://www.skola.zdarnadmetuji.cz/
Dáváte-li přednost osobnímu setkání, rádi Vás uvítáme a po škole
provedeme.
Za zaměstnance školy:

Mgr.Jiří Trnovský – ředitel ZŠ

Mateřská škola
V letošním školním roce máme zapsáno 25 dětí (15 chlapců, 11
holčiček, z toho 9 předškoláků). Novou personální sílu jsme přijali do
školní kuchyně.
Celým školním rokem nás provází postavičky-panenky "Květuška a
Eda", se kterými už poznáváme nové kamarády, prostředí školky,
vyprávíme si o podzimu.
Se zábavným programem pro děti přijel klaun Ála.
V říjnu se setkáme s dětmi z mateřské školy z České Metuje a společně
shlédneme divadelní představení "Datlování".
S odborníkem v oblasti logopedie Mgr. Yvetou Nemešovou se setkáme
počátkem října v naší školce.

Ladislava Pozděnová – ředitelka MŠ

Připravujeme
TJ Sokol pořádá

Sportovní činnost na velkém sále –
PONDĚLÍ

15:30 - 16:15
16:30 - 17:15
17:30 - 18:30
19:00 - 20:30

Cvičení pro děti z MŠ
Cvičení pro děti ze ZŠ
Taneční kroužek pro dívky (1.-5.třída)
Badminton ženy

ÚTERÝ

16:00 - 17:00
17:00 - 19:00
19:00 - 20:30

Florbal pro mladší žáky - HLEDÁME TRENÉRA !
Florbal pro starší žáky
Badminton pro muže a pokročilé

STŘEDA

16:00 - 17:00
17:30 - 18:30
18:30 - 20:00
20:00 - 21:00

Cvičení pro děti 2-4 roky
Cvičení pro ženy - strečink, kalanetika
Badminton pro ženy
Zumba (koná se pouze při dostatečné účasti zájemců)

ČTVRTEK

18:00 - 20:00
20:00 - 21:30

Badminton pro muže a pokročilé
Badminton pro ženy (uzavřená skupina)

NEDĚLE

18:00 - 20:00

Florbal

DRAKIÁDU
v sobotu

12.října 2013
Začátek akce 13,30 – 14,00 hod.

Na louce za hasičárnou.
Připraven doprovodný
program.
SDH Žďár nad Metují

připravuje

Tradiční posvícení
v sobotu
19.října 2013
od 20,00 hod.

Podrobnosti budou uvedeny na
plakátech
Chatová osada a kemp Ostaš
Vás srdečně zve na



Tradiční vepřové hody
11. - 13.října

 Posezení s hudbou
v pondělí

OD ŘÍJNA 2013

Šachový kroužek, pod vedením pana ing. Michela probíhá:
V lichý týden v pondělí od 17:00 hod., v sudý týden ve středu od 17:00
hodin v družině Základní školy.

14.října od 14:00 hod.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Výprodej sportovního
oblečení

Předčasné volby se konají v pátek 25. 10. a v sobotu 26.10.2013 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
24.10.2013.
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.

zn.SENSOR a BERGHAUS od „Qětáka“

v sobotu 12.října 10-16 hod.
Více informací získáte na
www.ostas.adrspach.cz nebo na tel.:
Ubytování tel.: 603 781 832
Hospůdka tel.: 604 371 576

TJ Sokol

Pozvánka
na valnou hromadu TJ Sokol Žďár n.M.,

která se koná v salonku místního
pohostinství ve Žďáře nad Metují

v pondělí 07.10.2013 od
18:00 hod
z programu vybíráme body:

Volba komisí návrhové,
mandátové a volební

Volba starosty TJ

Volba výboru TJ

Současná starostka Dáša Vacková a
současný výbor TJ podali svou
rezignaci a valná hromada provede
volbu nových orgánů. Návrh na
kandidáty do funkcí je možné
podávat pí Dáše Vackové do
5.10.2013 nebo osobně při zahájení
valné hromady.
Účast dospělých členů TJ je
nezbytná.
Valné hromady se mohou zúčastnit
také rodiče dosud nezletilých členů a
dorost, ale pouze s hlasem poradním.
Drobné občerstvení zajištěno.

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny
konaných 25.-26.10.2013 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu,
může volit na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území
ČR nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Zákon o volbách do Parlamentu, upravuje dva způsoby, jak lze již dnes
požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče o vydání
voličského průkazu:
osobně (bez písemné žádosti) do 23. října 2013 do 16.00 hodin nebo
podáním do 18. října 2013, příslušnému obecnímu úřadu. Pro písemné
podání o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář. Podání
může být učiněno ve třech formách: v listinné podobě opatřené úředně
ověřeným podpisem voliče, v elektronické podobě podepsané uznávaným
elektronickým podpisem voliče, v elektronické podobě zaslané prostřednictvím
datové schránky.
Obecní úřad předá voličský průkaz nejdříve 10. října 2013, osobně voliči nebo
osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o
vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to
i do zahraničí. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat
duplikát.
Zpravodaj č. 5/2013 vychází dne 27.9.2013 V nákladu 260 kusů. Připravuje R.Freibergerová

