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
e-mail: obec.zdarnm@tiscali.cz

www.zdarnadmetuji.cz
č.ú. Komerční banka: 9024551 / 0100

SVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
Svoz
nebezpečných
složek
komunálního odpadu proběhne ve
Žďáru nad Metují

ve sběrném dvoře
ve středu 10.10.2012
v době 16 – 16:30 hod.
Vybíráme nebezpečné odpady
a vyřazené elektrospotřebiče –
lednice, počítače, hračky na baterie a
další. Léky, oleje, pneumatiky apod.
Upozorňujeme občany, že nebezpečné
odpady není možné skladovat ve
sběrném dvoře. K odevzdání odpadů
využijte výhradně termíny mobilního
svozu 1x na jaře a 1x na podzim.
V jiných termínech nebezpečný odpad
nepřevezmeme.

SBĚRNÝ DVŮR
v provozu
středa: 16:30 – 18:30 hod
sobota: 9 – 11 hod
Středeční provoz sběrného
dvora naposledy:
31.10.2012

5/2012

Nový školní rok
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Letošní prázdniny byly relativně klidné. Nic se nebouralo ani nebudovalo.
Soustředili jsme se pouze na renovaci a doplnění nábytku, třídění, úklid,
stěhování. Zakončili jsme starý školní rok a začali myslet na nový.
Ten začal 3.září 2012 v 8 hodin slavnostním přivítáním jedenácti
prvňáčků a jejich rodičů, kteří přišli nejen ze Žďáru, ale přijeli také
z Metuje a Bělého. Za školu promluvil její ředitel, za obec místostarosta a
nakonec byli žáci 1.a2.třídy předáni paní učitelce Mgr.Fulkové, která je
seznámila s budoucím pracovním prostředím, tj.třídou v podkroví.
O patro níž proběhlo méně slavnostnější přivítání. Šlo totiž o ostřílené
studenty 3.,4.a 5.třídy, kteří v 1.patře budou mít kmenovou třídu a
třídního učitele Mgr.Trnovského.
Přízemí je zcela pod kontrolou školní družiny a dvou vychovatelek – paní
Majsniarové a Čižinské.
I tady se učí, na dělené hodiny nastupuje paní Majsniarová, které zbývá už
jen krůček k ukončení magisterského studia.
Jaké je tedy složení školy ve školním roce 2012-2013 ?

Podkroví - Mgr. Lenka Fulková 1.třída : 11 žáků, 2.třída : 9 žáků
II.třída (1.patro)- Mgr.Jiří Trnovský:3.třída : 11 žáků 4.třída : 7 žáků, 5.třída: 6 žáků

ŠD – přízemí – jídelna+I.třída - Lenka Majsniarová, Petra Čižinská.
V letošním roce tedy startujeme se 44 žáky, kteří pravidelně docházejí,
a jedním žákem v domácím vzdělávání v zahraničí. Doufám, že nám i
nadále zachováte přízeň a budeme se ve zdraví setkávat na akcích školy
nebo obce. Kdo by chtěl mít informace z první ruky, může navštívit na
http://www.skola.zdarnadmetuji.cz/
Za žáky a zaměstnance

Mgr.Jiří Trnovský, ředitel

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Od 3.září máme ve školce 5 nových kamarádů. Z celkového počtu 26 dětí
je 16 chlapců a 10 holčiček. 10 předškoláků se připravuje k zápisu do
první třídy. Letošním školním rokem nás bude provázet Rumcajs, Manka
a Cipísek. Pohádkové postavičky jsme zakoupili z finančního daru (1148,Kč),který jsme obdrželi od návštěvníků, kteří si vybrali dárky v našem
stánku o Svatojánském jarmarku. (Poděkování také patří Kvíčerovské
pekárně, která dětem na tuto akci věnovala několik druhů mandlového těsta
na výrobu dortových růžiček a šnečků.)

Během prázdnin byla na školní zahradě zabudována s pomocí p.L Michela
a brigádníků dvě nová pískoviště. Zhotovena a částečně financována
firmou TEROVA Bezděkov.
V podzimním období nabídneme dětem i divadelní představení:

17.9. přijede za námi do školky paní Jarka Holasová s "Taškou pohádek"
1.10. nás navštíví kašpárek Nazdárek s pohádkou "O kamarádství"
Na zakončení tematického programu "posvícení" připravujeme dopolední
výlet do "Mlýna Dřevíček".
Personál mateřské školy a školní jídelny:
L. Pozděnová, paní J.Paskerová, paní J. Ungrádová, paní K. Kociánová, paní P.
Kašparová -která v současné době zastupuje paní I. Beránkovou.
S dovážením obědů do základní školy vypomáhají p. Josef Klíma - p. Jaroslav
Kaufman.

Šťastné dny prožité ve školce a hodně zdraví přeje L.Pozděnová

Připravujeme:

6.10.2012
V odpoledních hodinách

Místo a čas konání bude včas
upřesněn.
Doprovodný program zajištěn.

Malý turnaj v

NOHEJBALE

13.10.2012
Od 14:00 hod
na návsi

TRADIČNÍ POSVÍCENÍ
13.10.2012
Na sále místního pohostinství
Od 20:00 hod
Hraje: CAPITAL2

Sportovní činnost
V průběhu měsíce října zahajujeme na velkém sále místního pohostinství
sportovní činnost.
Rozpis:
PONDĚLÍ
17:30-19:00 badminton pro ženy
ÚTERÝ
15:45-17:00 florbal (mladší žáci)
17:00-19:00 florbal (starší žáci)
19:00-20:30 badminton (muži)
STŘEDA
17:30-18:30 cvičení pro ženy (kalanetika, strečink)
18:30-20:00 badminton pro ženy
20:00-21:00 zumba
ČTVRTEK
18:00-20:00 badminton (muži)
NEDĚLE
18:00-20:00 florbal (hasiči)
Šachový kroužek probíhá v prostorách hasičské zbrojnice.
1x týdně (lichý týden) v pondělí od 17:00 hodin.
1x týdně (sudý týden) ve středu od 17:00 hodin (zahájení 3.10.2012)
Stolní tenis a míčové hry se konají v rámci družiny ZŠ ve čtvrtek od 13:3015:00 hod na sále

Hledáme dobrovolníky pro vedení kroužků: Cvičení pro nejmenší
děti a pro taneční kroužek pro děti. Zájemci se mohou hlásit
v kanceláři OÚ.

Volby 2012
V termínu 12.-13.10.2012 se uskuteční v našem volebním obvodě dvoje
volby. Jedná se o volby do zastupitelstva kraje a volby do 1/3 Senátu
Parlamentu ČR. Volit se bude ve dvou dnech: pátek 12.10.2012 od 14 do
22 hodin a v sobotu 13.10.2012 od 8 do 14 hodin ve volební místnosti
(sál místního pohostinství).
Hlasovací lístky budou voličům distribuovány domů do poštovní schránky
nejpozději 3 dny před konáním voleb.
Druhé kolo Senátních voleb:
Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, v
prvním kole voleb do Senátu, konaném ve dnech 12. a 13. října 2012,
nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, a nebude tak zvolen žádný z
kandidátů, bude se konat druhé kolo voleb. Ve dnech 19. a 20. října 2012
ve stejném čase jako při konání prvního kola voleb. Ve druhém kole kandidují
pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na prvých dvou místech.

Rekonstrukce č.p.60

10 lekcí
s lektorkou P.Noskovou

od 3.10.2012
každou středu

na velkém sále od 20 hod
Zájemci se mohou hlásit v kanceláři OÚ

Předplatné 10 lekcí za 350,- Kč,
placení na místě:50,- Kč/lekce
Žďárský zpravodaj č.5/2012 vychází dne
18.9.2012 s nákladem 250 ks.
Připravila: R.Freibergerová

Po mnoha letech se budova pohostinství, alespoň částečně, převlékne do
nového, slušivějšího „kabátu“ v podobě omítnutých zdí čímž se vylepší
celkový vzhled návsi.
V současné době probíhají na budově další stavební práce: zateplení a
následně nová fasáda poloviny objektu. Dokončeno bude rovněž podbití na
těchto stranách budovy. Venkovní terasu, která bude sloužit k posezení
návštěvníků „Žďárské hospůdky“, zakryje zastřešená pergola. Těmito
pracemi dokončíme druhou etapu rekonstrukce víceúčelové budovy.
S dalšími opravami a rekonstrukcí započneme především s ohledem na
rozpočet obce.(dodělání fasády na zbývajících plochách, výměna oken
v zadní části). V patře objektu obec počítá s vybudováním nových
kanceláří obecního úřadu a lépe vyhovující prostor pro místní knihovnu.
Částečnou rekonstrukcí prošel i velký sál. Sem byl nainstalován nový
plynový agregát, který bude tento prostor vytápět. Provedena byla
částečná výmalba, úklid a ošetření parket. Od října bude tedy sál plně
k dispozici sportovním aktivitám a pořádáním kulturních akcí. (do
budoucna obec plánuje další úpravy v prostorách velkého i malého sálu)

