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
sobota: 9 – 11 hod

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

15.6., 29.6., 13.7.

Rozvoz obědů
Žďárská hospůdka
nabízí
ZDARMA ROZVOZ OBĚDŮ
v obci Žďár N.M.

3/2013

Z Mateřské školy
"Kudy chodí jaro? Zelenými vrátky, stejnou cestou za rok půjde zase zpátky
k nám...." - písnička, kterou děti vítaly jaro. Po velikonočních svátcích přijal
naše pozvání do školky pan Jaroslav Kaufman a předvedl dětem pletení
košíků z vrbových proutků. Děti nejprve přihlížely, po chvíli se zapojily do
práce.
Při vycházkách jsme poznávali první jarní kytičky v zahrádkách i na
loukách, pozorovali jsme probouzející se keře, stromy. Děti pomáhaly s
jarním úklidem školní zahrady. Počasí nám nedovoluje, abychom mohli
více využívat dopravní hřiště, průlezky i pískoviště. Vyprávění o
dopravních prostředcích jsme zakončili projížďkou vlakem do Hronova,
prohlédli jsme si nádraží.
Čarodějnice, která byla posazena na hranici, byla výsledkem výtvarných a
pracovních činností dětí, stejně jako ozdobený věnec a stromeček na
májce, kterou nám pomáhali na zahradě postavit p.Jára Kaufman, p.Petr
Šilhán a p. Ladislav Michel. Děti si připravily dárky pro maminky k jejich
svátku.
Pohádka "O špinavém hastrmánkovi" nám otevřela téma o rybníku. Příběh
o přátelství- pomoci a péči o životní prostředí
Mezi zvířátky jsme zůstali další dny - vyprávěli jsme si o ZOO. Uskutečnili
jsme dopolední výlet do Broumova do farmy Wenet. Děti donesly pro
zvířátka jablka, mrkev, usušené pečivo - samy je krmily, hladily a
procházely ohradou mezi lamami, osly, ovečkami. Společná fotografie s
velbloudy. Další zvířata, se kterými se děti setkaly, byli pštrosi, kůzle,
jehňátko, kočka, daňci a klokan. Krásné prožitky v malé zoo jen kousek za
kopcem. Majitelé se s dětmi rozloučili s předáním obrázků a lízátek.
Na školní výlet se těšíme 18.června. Navštíví nás "klaun TÚ TÚ" - v
programu s dopravní tematikou a poučí děti o bezpečnosti i opatrnosti při
hrách o prázdninách.
Jaké radosti a starosti přinese do rodiny pejsek a jak se chovat-chránit při
setkání s cizím psem - o tom nám bude vyprávět cvičitelka psů.
Do nového školního roku jsme přijali 9 žádostí, jeden kamarád se s námi
rozloučil z důvodu odstěhování a 28. června předáme šerpy 9
předškolákům.
V období prázdnin projde školka stavebními úpravami v půdním prostoru
a bude provedeno zateplení budovy. V kuchyni se plánuje zapojení nových
elektrospotřebičů.
Po celé období prázdnin bude školní zahrada mateřské školy z
bezpečnostních důvodů uzavřena.
Přeji vám léto plné sluníčka. Prázdniny prožijte všichni ve zdraví a radosti,
s krásnými výlety a šťastnými návraty.
L.Pozděnová

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 návaznosti na uzavření MŠ Žďár nad Metují v době letních
prázdnin, připravujeme pro celý měsíc červenec, dobrovolnou
volnočasovou aktivitu pro děti ve věku 3,5 – 8 let.
Bližší informace získáte v kanceláři obecního úřadu,
nebo na telefonu: 491 541 142

Připravujeme

Turnajová vystoupení našich šachistů

Svatojánský jarmark a
pečení vola

Sezonu 2012/2013 v šachu máme za sebou. Naši zástupci se účastnili řady
šachových akcí svých kategorií i mezi dospělými. Nejvíce nás potěšily
výsledky Davida Černého a Honzy Trojtla v kategorii r. 2000 velkých cen.
Tohoto krajského přeboru se účastnilo 46 žáků. V silné konkurenci obsadil
David Černý druhé a Honza Trojtl sedmé místo. Davida se 172 body ze šesti
turnajů, dělilo pouze 5 bodů od prvního místa, Honza získal 95 bodů.
Oba žáci se v této sezoně účastnili okresního přeboru pětičlenných družstev
mezi dospělými za TJ Hronov. David získal 6,5 bodu (4. šachovnici) z 9 partií a
Honza 4,5 bodu (5. šachovnice) z 8 partií. Za zmínku ještě stojí účast těchto
dvou nejúspěšnějších žáků na turnajích v sousedním kraji. Na Chvaletické
šachové olympiádě obsadil David 2. a Honza 3.místo v konkurenci 29 žáků.
Orlická šachovnice hostila 82 žáků a žákyň do 15 let. V silné konkurenci se
neztratil ani David. Obsadil pěkné 15.místo.
V našich kroužcích nejsou pouze tito dva talentovaní žáci. Snažíme se
zapojovat do menších turnajů i ostatní hráče. 20.3.2013 se v Broumově
účastnilo 7 žáků a 1 žákyně. Mezi 14 zúčastněných, dle předpokladů obsadili
dvě první místa David a Honza. Další naši hráči se umístili následovně: 3.
Jakub Knittel, 4. Štěpán Kollert, 7. Viktor Škoda, 9. Jakub Starý, 12. Tomáš
Valchař a 13. Claudie Vidímová.
Věříme, že zájem o šachy v naší obci bude i v sezoně 2013/2014.
Připravujeme účast dalších žáků v turnajích.

22.6.2013
od 9:00 hodin
 na návsi- stánkový prodej
s tradičními výrobky
 na bývalém koupališti výlov a
opékání ryb.
u hasičárny – pokrmy z „vola“,
program pro děti
Doprovodný program na návsi:
10:00 – Slavnostní zahájení,
představení dětí ze ZŠ Žďár n.M.
11:00 – Loutkové představení
(Princezna na hrášku) – velký sál
13:30 – Přivítání účastníků akce
„Běh z Police do Police“
14:00 – Loutkové představení
(Zvířátka a loupežníci) – velký sál
19:00 – večerní zábava s českou
country skupinou ZELENÁČI
A mnoho dalšího……
Občerstvení všeho po celý den
zajištěno.
Vstupné zdarma.

Pomoc po povodních
Pomoc lidem, které zasáhla letošní
povodeň na území ČR, můžete
prostřednictvím dárcovských SMS nebo
převodem finanční hotovosti na zřízená
konta:
ADRA: zasláním DMS ve tvaru DMS
ADRA na tel. číslo 87 777 (Cena jedné
DMS je 30 Kč, ADRA obdrží 27 Kč),
zasláním libovolné částky na účet
veřejné sbírky 34983498/0300,
variabilní symbol 391.
Český červený kříž: zasláním DMS ve
tvaru DMS CCK na tel. číslo 87 777
(Cena jedné DMS je 30 Kč, Červený kříž
obdrží 27 Kč) nebo libovolnou částkou
na sbírkové konto na pomoc lidem
zasaženým
povodněmi
222885/5500, variabilní symbol
111.
Zpravodaj č. 3/2013 vychází dne 6.6.2013
V nákladu 260 kusů.
Připravuje R.Freibergerová

Přeladění vysílacího kanálu
České radiokomunikace upozorňují na změnu vysílacího kanálu Černá hora
MUX 2.
V rámci plánované výluky televizního vysílání na vysílači Trutnov – Černá
hora dojde v pondělí 24.6.2013 k přeladění vysílacího kanálu v multiplexu 2.
V průběhu pravidelné výluky televizního vysílání v rozmezí 06:00 – 15: 00
hodin dojde k výměně příslušných zařízení na vysílači a nastavení na nový
kanál 38 z původního kanálu 61. (změna kanálu je dána rozhodnutím
Evropské Komise).
Přeladění přijímačů bude nezbytně nutně u všech individuálních antén a u
některých společných televizních antén (STA). Změna vysílacího kanálu může
od diváků vyžadovat aktivaci ladění programů na jejich set-top-boxech či TV
přijímačích vybavených DVB-T tunerem v těch případech, kdy si nový
program přijímač nenaladí sám.

Dobročinný fond pro pozůstalé v Polici n.M.
Příští rok uplyne 90 let od založení fondu, který původně vznikl pro pozůstalé
po členech hasičských sborů. Tento fond finančně pomáhá při úmrtí člena
rodiny. Domníváme se, že i dnes, když stát zrušil finanční příspěvek na
vybavení pohřbu, má dobročinný fond stále své uplatnění. V poslední době
počet členů fondu klesá, a naší snahou je udržet potřebný počet členů, tak
abychom byli schopni vyplácet příspěvky ve stejné výši jako doposud. (2 tis.
Kč – členství do 5 let, 5 tis Kč – členství po 5 letech). Příspěvek člena fondu činí
150,- Kč ročně – což jistě není mnoho a pomoc v budoucnu jistě členům přijde
vhod.
Fond se nezabývá pouze vybíráním příspěvků, ale pořádá společenské akce a
autobusové zájezdy po památkách a kulturních akcích v našem okolí.
Přivítali bychom nové členy s novými názory na fungování fondu a novými
návrhy směřujícími do budoucnosti jeho činnosti. Podrobnosti k členství a
nové členy ráda přivítá paní Eva Jobová – Žďár n. M. čp. 99.

Jak se správně zachovat, když spatříme včelí roj?
Pokud máte na zahradě roj včel a nevisí vám přímo u dveří, nepanikařte!
Není-li člověk silně alergický (bodnutí jej ohrožuje na zdraví či životě), je
zcela zbytečné bát se rojících se včel, a to ať jsou ještě rozlítané či již
semknuté do hroznu. Počkejte než se roj na daném místě usadí. Bojovat
proti včelám svépomocí je zbytečné a nebezpečné. To nejlepší, co můžete s
rojem udělat je nahlásit jeho polohu místnímu včelaři.p.Danihelovi tel:
602 301 877.

