,r.lťt o v z.iři 2002.

VáŽení občané.

píacovnícizemspolu a's. Sloup vás zvou na prohlidku nového areáu se stájemi pro dojnice,
které jsou postaveny na katastru obce Žďár podle nejnovějšich světoÚch technologii' Je to
jediná možnost jak si prohlédnout celý areál zblízka ve všech prostorách.

Prohlídka se rrskuteční v sobotu

hodi

u bránv

křaví a.

2l' září 2002. Záiemci o prohlídku maii

sraz v 9.30

PÍohlidka se uskutečni s doprovodem vedoucich pÍaco\ŤikůZemsPolu a.s.sloup, kteří
provedou odboÍný výklad. Můžetezde ziskat i odpovědi na otazky souúsejícis Provozem
kravina' Plánovaná doba prohlídkyje l,5 až2 hodiny.

Nabídka občanům
obecní úřad zada]

zpracováni
archivnich filmov1ch
ar-rkových
nahlávek pořizených oběany v naši
obci sludio ARTV Břetislava PelÍa
z BIansi(a tenlo lnateriál zpíacovalo do
velnti péknc podoby na videokazetě
VHS Jednotlivé černobilé barevné
filmy zachycuji naše spoluobčany v

a

i

různých činnostech (senoseč,
bramborová brigáda) a při nizných
událostech

a

žď'arska
fLltl,ova kroníka,

soutěžich (Dětské hry,

požáÍni soutěŽq fotbal

stoleti,
masopust, atd.) v obdobi od roku 1964
do ťoku 1983' skoro každý občan naši
obce zde můžeuvidět několro ze svých
přibuzných' nebo i sám sebe'
Filnr je stylově ozwčen nahrávkami ze
zvukového archivu obce Zd'ár.
Cclková délka filmovélro záznamu je

lh 22min a

skutečně stoji za to ji
vlaslnit' Je vhodná i jako dáÍek' cena
kazetuje 200,-Kě

Ěřl
, .!/
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j

9tjll
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Anlreta občanůŽd'áru

naše obec obdrŽela nabídku od

vzdělávaci agelltury MoDRÝ SEN
Z Třebíče,jejíŽ součástíje dotazník,
jeltož zárrěrern je zjistit případný
zájern věnovat se ve volném čase
rtabízeýrn aktivitiárn a irernuset
rlikarrr dojižděL' Nabiďia je Lrrcena i
pÍo starŠi a staré obeany. Dotaatik je
atronyrLní, a pokud jste ochotrri

Kdyby u Vás V místě existovala moŽnost učjt
se anglický jazyk, VyuŽila / VyUŽil by jste jí?
(zakrouŽkuj)

ANO

do konce

NE

Kdyby byla moŽnost Věnovat se Ve svém
Volném čase nějakým aktiVitám, vybrala /
VybraI by jste si z následUjících možností?
učit se hÍát na hudební nástroj
hrát divadlo
učit se cizijazyk
pÍovozovat sport - jaký?
učit se ovládat počítaě
zpíVat, tančit V souboru
malovat na hedvábÍ

odpovědět, i,1plňte dotazník a
vlrodie do sclrránky tra ' obecllÍn
Luadě rrejpozději
září 2002. '

DoTAzNíK-ANKETA

rnésice

další(doplň)

Nybe(aoznačxl

Děkujeme za vyplnění a přejeme hezký den.

DoTAZNÍK_ANKETA

DoTAZNíK_ANKETA
Kdyby u Vás V místě existovala možnost učit
se anglický jazyk' Využila / vyuŽiI by jste jí?
(zakroužkUj)

ANO

t.l

il
tl
l

í
I

ANO

NE

Kdyby by|a moŽnost věnovat se v9 svem
VoIném čase nějakým aktiVitám, Vybrala /
Vybral by jste si z následujících moŽností?

rl

Kdyby u Vás v místě existovala možnost učit
se anglický jazyk' vyuŽiIa / využil by jste jí?
(zakrouŽkuj)

učit se hrát na hudební nástroj
hrát divadlo
učit se ciz|jazyk
proVozovat sport - jaký?
učit se oVládat počítač
zpívat, tánčit V souboru
malovat na hedVábí

další(doplň)

NÉ

Kdyby byla moŽnost Věnovai se Ve sVém
Volném čase nějakým aktivitám' vybrala /
Vybral by jSte si z náSledujících moŽnostÍ?

:
:
:
:
:
:
a

učit se hrát na hudební nástroj
hrát divadlo
učit se cizí jazyk
provozovat sport - jaký?
učit se ovládat počítač
zpíVat' tančit V souboru
malovat na hedvábí

další(doplň)

A/yberaoznačx/

Nyberaoznaěxl

Děkujeme za VyplněnÍ a přejeme hezký den.

Děkujeme za vyplnění a přejeme hezký den.

