Žďárský zpravodaj
č.6/2011
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
e-mail: obec.zdarnm@tiscali.cz

www.zdarnadmetuji.cz
SBĚRNÝ DVŮR
Provozní doba od listopadu
v sobotu v době 9 – 11 hod
Ve středu bude sběrný dvůr
otevřen naposledy 26.10.2011
v době 16:30 – 18:30 hod.
Obecní knihovna Žďár n. Met.
OBECNÍ KNIHOVNA Vám nabízí
k vypůjčení mimo jiné tyto časopisy:
Abc, Bravo, Bravo Girl, Dáda,
Doma Dnes, Domov, Home, Květy,
Mateřídouška, Ona Dnes, Pes-přítel
člověka, Příroda, Rodinný dům,
Rytmus života, Sport magazín, Svět
koní, Turista, Zahrádkář.
Půjčovní den v knihovně je středa
od 17.00 do 19.00 hod.
K návštěvě knihovny Vás srdečně
zve Dáša Ducháčová.
Tel. 491 543 660, 603 959 129, mail.
duchacovad@seznam.cz.

Připravuje se
Dne 2.12.2011 tradiční rozsvícení
vánočního stromu a mikulášská
nadílka , 3.12.2011 Taneční zábava
na sále místního pohostinství – hraje
DJ Šuplátko.

_________________________
Zpravodaj č. 6/2011 vychází dne
19.10.2011 nákladem 250 ks.Uzávěrka
dalšího čísla proběhne 21.11.2011.

Školní rok 2011-2012 v základní škole
1.září jsme odstartovali nový školní rok. A jak jinak než ve
znamení změn:
• Již před prázdninami jsme naskočili do projektu EU-Peníze
do škol a kromě peněz na vybavení čerpáme prostředky na
zkvalitnění a modernizaci výuky a na větší péči o žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami.
• V průběhu prázdnin se díky nárůstu počtu žáků a pochopení
obce započalo s půdní vestavbou, která by po kolaudaci
měla sloužit jako třída. Stávající dolní třída poslouží
částečně jako učebna a částečně jako herna pro školní
družinu. Své zázemí tu najdou i vedoucí zájmových
kroužků.
• Žáci používají dva vchody a dvě šatny, které jsme rozdělili
na chlapecké a dívčí - tím se zvýšilo pohodlí dětí při
převlékání a vznikl větší prostor pro ukládání svršků a
cvičebních úborů.
• Pedagogický sbor se rozrostl o další vychovatelku na
částečný úvazek.
Možná Vás napadne otázka: Proč to všechno? Pak tedy několik
čísel:
Do první třídy nastoupilo 10 nových žáků, odešlo pouze 5 páťáků.
Tím se počet dětí ve škole vyšplhal na 40 pravidelně docházejících
( + 1 dálkově studující v Irsku ). I nadále učíme ve dvou třídách,
ale v jiném složení ročníků :
I.třída (dolní ) : 1. a 2.ročník - 21 žáků
II.třída (horní) : 3.,4.,5.ročník – 19 žáků
Informace o dění ve škole můžete sledovat na novém webu
http://www.skola.zdarnadmetuji.cz/ , ale rádi Vás přivítáme osobně
třeba na výstavách, kulturních akcích nebo na plánovaném Dnu
otevřených dveří.
Za žáky a zaměstnance školy Mgr. Jiří Trnovský

ZASTUPITELSTVO OBCE
Zveme občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se
uskuteční na sále místního pohostinství v pátek 18.11.2011 od 18
hod.Projednávat se bude rozpočtový výhled pro léta 2012-2016,
úpravy rozpočtu roku 2011, návrh rozpočtu na rok 2012,
organizační změny v kanceláři OÚ a další.

Informace
V příštím čísle přineseme podrobné informace o povinnosti podat
daňové přiznání k dani z nemovitosti poté, co v obci byla
dokončena obnova katastrálního operátu (tzv. digitalizace).Daňové
přiznání musí do konce ledna 2012 podat osoby, u nichž došlo
v souvislosti s digitalizací ke změně výměry pozemků nebo ke
změně účelu využití pozemku. Podrobné informace budou včas
zveřejněny.

SDH Žďár nad Metují
Hasiči ukončili sportovní sezonu
1.října proběhla poslední letošní
soutěž v požárním útoku.
Žďárští hasiči se mohou pochlubit
účastí na devíti soutěžích s celkem
slušným umístěním. Největších
úspěchů jsme dosáhli v Pěkově
1.místo,
Radešově
2.místo,
Bezděkově 2.místo –ženy, Bukovici
3.místo a přestože se o hasičích říká,
že hasí hlavně žízeň, o těch
Žďárských to zřejmě neplatí, neboť
se na soutěži v Bělém propadli
z krásného třetího místa po pivní
štafetě, jejíž čas se sčítal se
soutěžním až na místo šesté.
Kromě sportu jsme se letos
věnovali i jiným činnostem. AMK
Police n. Met. jsme pomáhali zajistit
bezpečnost
při
motokrosových
závodech
v Radvanicích,
zorganizovali dětskou pěnovou párty
na zahájení prázdnin, pro pobavení
své i několika desítek diváků splavili
na doma vyrobených plavidlech a
v kostýmech část řeky Metuje
v Maršovském údolí.
Poslední akcí byla účast na
námětovém cvičení hasičů, které
proběhlo minulou sobotu u Žďárské
hospody.
Letos nás mimo jiné ještě čeká
taneční
zábava
s kapelou
LEDVINSTONE dne 19.11.2011, a
jako každý rok Mikulášská nadílka a
zdobení vánočního stromu.
Chtěla
bych
touto
cestou
poděkovat
členům
soutěžních
družstev za skvělé výkony.
Radka Svatoňová
starostka SDH Žďár nad Metují

Vakcinace psů proti vzteklině
ve Žďáru nad Metují na návsi

ve čtvrtek 17.11.2011
v době 10:05 – 10:10 hod.
Cena vakcinace bude v tento den
100,-Kč. Doprovod psa by měl být
zajištěn osobou starší 15-ti let. Psi
by měli být na vodítku a méně hodní
jedinci by měli být opatřeni
náhubkem.

Informace z mateřské školy
Slunečné počasí nám do minulého týdne připomínalo spíše letní
prázdninové období, ale to už nový školní rok vstoupil do druhého
měsíce. Na úvod nabízíme statistiku:
• školku navštěvuje 28 dětí /15 chlapců a 13 holčiček,
• poprvé máme mezi kamarády dvojčata.
• ze 6 předškoláků je 1 chlapec/.
Do místní základní školy se připravuje a dováží až 46 obědů.
Na celkové přípravě školního stravování se podílí:
paní I.Beránková, paní J.Ungrádová, paní K.Kociánová. /V případě
zastupování paní K.Dostálová, paní H.Navrátilová/.
Provoz mateřské školy zajišťují: L.Pozděnová, paní J.Paskerová, paní
I.Beránková / v případě zastupování paní L.Hornychová/.
Nová okna ve školce vylepšily nejen vzhled budovy a interiéru, ale
přináší i jednodušší manipulaci při větrání, snažší údržbu a hlavně
dojde k finančním úsporám za energii. Poděkování patří všem, kteří se
podíleli na organizačních, stavebních a úklidových pracech spojených
s prázdninovou výměnou oken.
KRTEČEK Zdeňka Milera se stal průvodcem našeho vzdělávacího
programu pro letošní školní rok. Se zvýšeným počtem dětí jsme
upravili
organizaci
řízených
činností
i
vycházek.
Děti jsou rozděleny do dvou skupin /na mladší a starší děti/ - a tak
každá skupinka má při vzělávacích činnostech stejné téma - časově i
obsahově přizpůsobené věku dětí a také při vycházkách nás můžete
vidět jako "dvě školky".
Podzimní čas v naší školce:
Během měsíce září jsme se společně poznávali s novými kamarády kteří přicházeli do školky natěšeni a s úsměvem, ale také s obavami a
slzičkami- jaké to ve školce bude bez rodičů. V tomto období přijel za
námi Kašpárek Nazdárek s pohádkou "Jak šel pejsek do školky". S
hezkým počasím jsme dostatečně využívali zahradu s průlezkami,
pískovištěm a dopravním hřištěm.
12. září nás navštívila Mgr. Nemešová ze Speciálně pedagogického
centra v Náchodě a provedla vyšetření u některých dětí s nesprávnou
výslovností určitých hlásek. U většiny dětí bude pokračovat v
logopedické péči uč. J.Cvikýřová / z MŠ Machov/. Pravidelně 1x v
měsíci se setká s dětmi a rodiči při konzultacích v naší školce. / I pro
děti je snažší zůstávat ve známém prostředí a rodiče tak nemusí
dojíždět za logopedem mimo bydliště/.
S "KRTEČKEM" jsme si už vyprávěli o hračkách, o zahrádce -ovoci a
zelenině, o dracích. Naučili jsme se k daným tématům písničky, hry a
společně se těšili na drakiádu. Výtvarné práce dětí zdobí nejen interiér
školky, ale i vývěsku na návsi. Poznáváme s dětmi místní tradiceposvícení. Barevný podzim a strašidla nám předvedou svá kouzla.
V měsíci říjnu firma Prestiž foto nabídla fotografování dětí už s
vánoční tematikou. S panem P. Oblukem z Jaroměře budeme v
zábavném výukovém programu poznávat ptáčky a společně pro ně
připravíme potravu do krmítka.
V listopadu nastoupí do naší školky na souvislou pedagogickou praxi
studentka 4.ročníku Střední pedagogické školy z Nové Paky.
A to už podle kalendáře nastává čas, kdy "Martin přijíždí na bílém
koni"............ Přejme si, aby chvíle, které děti prožívájí ve školce, byly
šťastné, aby se vytvářela "parta" prima kamarádů......
za mateřskou školu L.Pozděnová

