Žďárský zpravodaj
Obecní úřad Žďár nad Metují
úřední hodiny
Pondělí 8 – 11 a 13 - 17 hod.
Středa 8 – 11 a 13 - 17 hod.
Žádáme občany, aby dodržovali
úřední hodiny.
Od 12.10.2020 úprava dle
rozhodnutí Vlády
ÚŘEDNÍ HODINY:
Pondělí, středa

8:00 – 10:00 hod.
14:00 – 17:00 hod.
Kontakty: tlf.č. 491 541 142
obec@zdarnadmetuji.cz
www.zdarnadmetuji.cz
č.ú. Komerční banka: 9024551 / 0100

v kanceláři obecního úřadu je nově
možno hradit poplatky či služby
platební kartou

Ubytování pod Ostašem
www.podostasem.com
tel.č. 721 106 077

SBĚRNÝ DVŮR
sobota: 9 – 11 hod.
středa: 16:30 – 18:30
poslední středeční provoz
14.10.2020

POBOČKA ČESKÉ
POŠTY
oznamuje

ZMĚNU PROVOZNÍ
DOBY
Od 1.12.2020
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

14:00 – 17:00
08:00 – 10:30
14:00 – 17:00
08:00 – 10:30
08:00 – 10:30
Změna je trvalá.
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Školní rok 2020 - 2021 ve Žďáru nad Metují
Po neplánovaném uzavření základní a mateřské školy a nepovinné
docházce v závěru školního roku 2019 – 2020, jsme zahájili nový školní rok
2020 – 2021 v úterý 1.září 2020. Samozřejmě s přáním, ať je „normální“,
„běžný“, tak, jak jsme zvyklí my i děti. Těšili jsme se o to víc, že škola i školka
získaly díky dotaci novou tvář – nové chodníky, parkoviště, ploty, brány a do
věže školy zvon!
Mateřská škola ukončila prázdninový provoz a přivítala celkem 23
dětí, které budou pravidelně docházet po celý den. Všichni zapsaní jsou z naší
vesnice, věnovat se jim budou vedoucí učitelka Jana Paskerová a učitelka Věra
Kohlová.
Základní škola slavnostně zahájila v podkroví za přítomnosti 5
žďárských prvňáků. Malý počet zapsaných byl způsoben 7 odklady školní
docházky. V průběhu pandemie se navíc jeden žák s asistencí odstěhoval, a tak
jsme v letošním roce skončili na celkovém počtu 34 žáků. Doufejme, že je to jen
přechodné. Předpověď je výhledově dobrá, proto i nadále zachováváme
podlimitní trojtřídku ve spojení:
1.a 2.třída – celkem 12 dětí s třídní Mgr. Lenkou Fulkovou, 3.třída s 10 žáky
s třídní Mgr. Lenkou Majsniarovou a 4.a 5.třída o 12 žácích pod mým vedením.
Vyučující ve všech ročnících je i nadále Mgr. Pavlína Bergmannová.
Činnosti po vyučování opět zajišťují dvě vychovatelky. Paní Petra
Čižinská vede oddělení školní družiny a slečna Daniela Vojtěchová se stala
novou posilou školního klubu, který se staví na nohy po půlroční odmlce.
Projekt klubu je zaměřen na zaměstnané rodiče a má jim pomoci s péčí o dítě
v průběhu návratu ze zaměstnání či vyřizování úředních záležitostí. Vypsán
byl na tři roky, v červnu 2021 končí.
Školka i škola chce přes všechna úskalí zachovat pravidelné akce divadla, výlety, plavání, veřejná vystoupení. Ve škole bychom se rádi více
zaměřili na úspěšnost žáků, především na doplnění a vysvětlení učiva. Ne
vždy a vše bylo při distanční výuce pochopeno.
Zbývá připomenout, že o stravování se stará školní jídelna s vedoucí
Ivetou Beránkovou a vedoucí kuchařkou Martinou Cermanovu. Pomoc
s přípravou jídel a výdejem pro ZŠ zajišťuje Kateřina Kociánová. Úklid je
záležitostí zaměstnankyň paní Kateřiny Kociánové a paní Ivety Beránkové.
Škola nastoupila do školního roku s 11 zaměstnanci.
Přejme si, ať je pro všechny zdravý, klidný, pohodový a úspěšný – i když už
teď je jisté, že se protipandemickým opatřením druhé vlny nevyhneme.
Mgr. Jiří Trnovský, ředitel

Výzva Nemocnice Náchod
Práce ve zdravotnictví je náročným povoláním a na covidových odděleních to
platí dvojnásob. Vítáme pomoc Sociální a zdravotnické evangelické akademie
v Náchodě, jejíž studenti a pedagogové nabídli bezprostředně po uzavření
středních škol pomoc, a všech dalších, kteří se na nás již nyní obracíte
s nabídkou pomoci. Potřebujeme se připravit co možná nejlépe na nadcházející
týdny. Proto se obracíme na ty z Vás, kteří máte zdravotnické vzdělání a byli
byste ochotni pomoci našemu personálu se zvládáním této epidemie.
Vytvoříme seznam ochotných lidí zapojit se v případě, že by to nemocnice
potřebovala. Náš personál má k dispozici dostatek ochranných pomůcek se
zásobou na několik měsíců. Vaše síly bychom využili s ohledem na Vaše
zkušenosti a vzdělání.
V případě ochoty pomoci v Náchodě a Jaroměři kontaktujte paní Evu Jarou,
jara.eva@nemocnicenachod.cz, mobil 728 215 931.

PŘIPRAVUJEME
Pokud situace, ohledně vládních
nařízení v ČR, bude příznivá, rádi
bychom uskutečnili tyto akce:

Mikulášskou nadílku a
rozsvěcení stromku na návsi
sobota 28.11.2020
Zajednán je doprovodný
program pro děti.
Vánoční besídka dětí místní
základní a mateřské školy
čtvrtek 17.12.2020
VÁNOČNÍ KONCERT
22.12.2020
vystoupí
KAMILA NÝVLTOVÁ
a
JOSEF VÁGNER
PODPROBNOSTI K AKCÍM
BUDOU ZVEŘEJŇOVÁNY
S PŘEDSTIHEM!!
Tradiční POSVÍCENÍ , které
se mělo konat 17.října, je
ZRUŠENO

SBÍRKU POUŽITÉHO
OŠACENÍ












Letního a zimního oblečení
/dámské, pánské, dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků,
utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme,
nedávejte nám odřezky a zbytky
látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé ,
černé, skleničky- nepoškozené –
označené KŘEHKÉ
Vatované a péřové přikrývky,
polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a
kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší funkční elektrospotřebiče

do

30.10.2020

v budově č.p. 60 na návsi

(v prostorách pod bývalou
kanceláří OÚ místo označeno)
Věci odevzdávejte zabalené do
igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem.
Zpravodaj č. 4/2020 vychází 13.10. 2020 v nákladu
250 kusů. Připravuje R.Freibergerová

VÝZVA ČEZ
Informace pro majitele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické
vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo vedení distribuční
soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s.
Důsledkem postupného růstu dřevin, křovin a buřeně, vzešlých
z pěstitelské činnosti kratším či samovolným náletem semen,
dochází časem
k ohrožení
bezpečnosti,
spolehlivosti
a provozuschopnosti distribuční soustavy. Ve smyslu ustanovení § 25
odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. energetický zákon, v platném
znění, si dovolujeme požádat vlastníky a uživatele nemovitostí, přes
něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy nebo na něž
zasahuje ochranné pásmo, o pravidelné odstraňování a oklešťování
stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé
provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti
ČEZ Distribuce, a. s., jakožto Provozovatele distribuční soustavy (dále
jen PDS). Pokud tak vlastník či uživatel ani po předchozím upozornění
a stanovení
rozsahu
neučiní
do
15.11.,
má provozovatel právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné
porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví
a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování
zařízení distribuční soustavy.

