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70 let Mateřské školky v Dlouhé Třebové
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Zprávy ze školky

Střípky z Mateřské školky
Naše mateřská škola má dvě třídy a v současné
době navštěvuje školku 50 dětí, o něž se starají čtyři
paní učitelky, které pro děti připravují každodenně
bohatý program tak, aby se děti všestranně
rozvíjely.
Nabízíme dětem různorodé tvořivé činnosti, učíme
se spoustu písniček a básniček, které doprovázíme
pohybem, hrajeme s dětmi divadlo, experimentujeme a učíme děti objevovat svět kolem nás.
Rozvíjíme i rozumové dovednosti dětí a
předškoláky cíleně připravujeme na zdárný vstup
do základní školy. Neopomíjíme ani tělesný rozvoj
dětí a denně cvičíme, k čemuž využíváme i místní
tělocvičnu. S předškoláky absolvujeme předplavecký výcvik a v zimě dětem nabízíme, ve
spolupráci s lyžařskou školou v České Třebové,
lyžařský výcvik.
Velký důraz klademe i na logopedickou prevenci,
která spočívá v aktivní práci s dětmi během
jazykových chvilek, kdy se děti hravou formou učí
správně ovládat svá mluvidla a rozvíjejí své řečové
dovednosti.
Během roku chystáme i spoustu zajímavých,
nadstandardních akcí pro naše děti. Jedná se o
různé hudebně zábavné programy, výchovně
vzdělávací programy, besedy a exkurze, divadelní a
kouzelnická představení pro děti a hravá tematická
dopoledne ve školce. Velký úspěch sklízí např.
„Hrátky se zvířátky“ nebo „Čertovské radovánky“,
kdy na sebe děti oblékají převleky a užívají si veselé
dopoledne plné her. Do akce se zapojují i maminky
a připravují pro děti nápadité kostýmy.
Nezapomínáme ani na rodiče a během roku se
s rodiči setkáváme na besídkách, na které s dětmi
připravujeme vystoupení a předvedeme rodičům,
jaké mají šikovné děti.
Oblíbenou, již tradiční akcí pro rodiče je odpolední
Setkání s pohádkou, která nabízí rodičům možnost
aktivně strávit odpoledne spolu s dětmi a činorodě
se zapojit do hrátek s dětmi.

Naše školka zdárně funguje nejen zásluhou paní
učitelek a dětí, ale i zásluhou vstřícných rodičů,
kteří se nám snaží aktivně pomáhat. Tímto jim moc
děkujeme. Velký dík patří i maminkám z Klubu
rodičů při mateřské škole, které svým iniciativním
přístupem přinášejí školce velkou pomoc.
Monika Krásová

Zápis do Mateřské školky
Protože se školní rok již přehoupl do druhé
poloviny, chystáme zápis nových dětí do
mateřské školy na školní rok 2017/2018.
Zápis proběhne v úterý 2. května 2017
v mateřské škole, v čase od 12 do 16 hodin.
Rodiče si během měsíce dubna vyzvednou v MŠ
přihlášku k předškolnímu vzdělávání a evidenční
list dítěte, které odevzdají vyplněné zpět do MŠ v
době zápisu.
Na přihlášce je nutné vyjádření dětského lékaře o
způsobilosti dítěte navštěvovat MŠ a o
absolvování povinného očkování dítěte.
Potvrzení od lékaře nesmí být v den zápisu dítěte
do MŠ starší než 3 měsíce.
Rodiče u zápisu předloží:






Vyplněnou přihlášku k předškolnímu
vzdělávání, potvrzenou lékařem
Vyplněný evidenční list dítěte
Rodný list dítěte
Očkovací průkaz dítěte
Doklad o trvalém bydlišti (občanský
průkaz)

Dítě musí být před nástupem do školky způsobilé
účastnit se vzdělávacích činností a být přiměřeně
samostatné, musí být bez plen a zvládat osobní
hygienu (umýt si ruce, pusu, říci, že potřebuje na
WC, apod.).
Srdečně zveme širokou veřejnost na oslavu 70.
výročí otevření naší školky, která se bude konat
v sobotu 25. března 2017. Bližší informace
sledujte na plakátech.
Více informací z dění ve školce, fotografie z akcí
školky, i některé perličky najdete na našich
webových stránkách:
http://nase-skolicka.webnode.cz/

Za mateřskou školu Monika Krásová.
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Z kroniky obce
Leden 2017
Teploty dosahující až dvouciferných hodnot pod nulou, to je
průvodní jev letošní zimy. Nový rok přivítali občané na mnoha
místech naší obce. Krátce po půlnoci rozzářily oblohu
rachejtle a další produkty zábavné pyrotechniky. 2. ledna se
k mrazivému počasí přidaly sněhové srážky. Tvořilo se náledí.
Zemřel Miloslav Štancl. Na sklonku loňského roku odešel pan
Miloslav Štancl. V obci byl známou a respektovanou osobou.
Byl dlouhodobě nemocný, zemřel 29. prosince 2016 v kruhu
své rodiny ve věku 79 let. Celý svůj život prožil v rodné obci.
Jeho rodina byla během 2. světové války zapojena do
odbojových aktivit, Miloslavův otec za to posléze
zaplatil životem.
Miloslav Štancl byl pedagogem a učitelské dráze se věnují i
jeho dcery. V letech 1977 - 1990 byl ředitelem na ZŠ Zdeňka
Nejedlého, dnes ZŠ Bří Čapků, v Ústí nad Orlicí. Poté působil
na škole v Libchavách. Nesmí se opomenout jeho činnost v
místní tělovýchově, především v oblasti odbíjené. Soukromě
také doučoval angličtinu. Poslední rozloučení proběhlo v
kruhu rodinném. Čest jeho památce!!
Sbor dobrovolných hasičů měl výroční schůzi. Konala se v
sobotu 7. ledna 2017 v sále Na Rychtě.
První z letošních kulturních počinů proběhl ve zdejším Víceúčelovém sále. Sobota 14. ledna 2017 patřila Mysliveckému
sdružení Třebovská obora a jejich plesu.
V pondělí 16. ledna 2017 zemřel pan Vlastislav Vala, který
trvale žil v Praze. Se svojí chotí měl jednoho syna. Podlehl
těžké nemoci. Bylo mu 64 let. Čest jeho památce!!
Předposlední lednovou sobotu se v zasedací místnosti
Obecního úřadu uskutečnilo Vítání občánků. 21. ledna
2017 dopoledne jej pořádala Sociální a kulturní komise obce.
S výukou cizího jazyka se může začít už ve školkovském věku.
V zasedací místností Obecního úřadu bylo ve středu 25. ledna
2017 živo. Své místo zde našla jazyková školička, kterou
pořádá 1. Jazyková UO manželů Pošepných.
Na sklonku měsíce ledna odešla paní Věra Jedličková, rozená
Moravcová. Maminka, babička a prababička se dožila
úctyhodného věku. Zemřela 30. ledna ve věku nedožitých 90
let. Poslední rozloučení proběhlo v úterý 7. února 2017 od
11.00 hodin dopoledne v kapli sv. Anny v Hylvátech. Čest její
památce!!
Na začátku měsíce ledna proběhla tradiční Tříkrálová sbírka.
Letos se v obci na charitativní účely vybrala částka ve
výši 23.005,- Kč.

Únor 2017 Střípky z Mateřské školky

www.kronikar.estranky.cz

Z kroniky obce
Technické potíže stály za nevyvezením komunálního odpadu
jednotlivých domácností v obci. 1. února 2017 tak sběrné vozy
nevyjely. Náhradní termín svozu byl stanoven na pátek 3.,
respektive sobotu 4. února 2017.
Poprvé v letošním roce se sešli radní obce. Na svém pondělním
zasedání, 6. února 2017, přijali mj.: Provozní řád Víceúčelového
sálu. Dále Rada obce schválila finanční dar na akci Dětský
karneval, příspěvek na oslavu 70. výročí MŠ, zakoupení travní
sekačky pro MS Třebovská obora, Spisový řád Obecního úřadu,
včetně Spisového a skartačního plánu, záměr převést
komunikaci k plánovaným domům na Nivě do majetku obce.
Rada obce naproti tomu nevyhověla žádosti o zřízení dvou
parkovacích míst před čp. 251 na dolním konci a neschválila
prodej pozemkové parcely č. 1569/3.
Měsíc Leden byl podle meteorologů teplotně podnormální.
Průměrná teplota činila - 5 stupňů Celsia. Naopak nejvyšší
teplota v Pardubickém kraji byla naměřena na Dolní Moravě a
činila 6,6 °C (naměřeno 29. ledna 2017). Nejnižší minimální
teplota v našem kraji činila - 25,7 °C. Sedmý lednový den byla
tato teplota naměřena v Jevíčku, v Lanškrouně to bylo - 25, 3 °C.
I co se týče srážek - se jeví první měsíc v roce - pod normálem.
Ve Víceúčelovém sále se tančilo. V sobotu 18. února 2017 zde
od 20.00 proběhl Hasičský ples. Nechybělo občerstvení a
nezbytná tombola. K tanci hrála skupina Primátor z České
Třebové. Zpestřením bylo nepochybně i taneční vystoupení
přívratských hasičů.
Tentýž den se v ústeckém klubu Popráč konala v 18 hodin 18
minut vernisáž výstavy ÍTUNDÉLHO malířky Karolíny Kapounové
z Dlouhé Třebové. Karolína působí coby pedagožka na ZŠ
Třebovská v Hylvátech a věnuje se výtvarné tvorbě.
Zemřela paní Hana Weissová ze Skalky. Maminka od dvou synů
a babička odešla v úterý 21. února 2017. Bylo jí 57 let. Poslední
rozloučení se uskutečnilo v obřadní síni u městského hřbitova v
Ústí nad Orlicí dne 28. února 2017 od 11. 00 hodin. Čest její
památce!!
Hudební rocková formace Modrý Mauricius odehrála v
sobotu 25. února 2017 od 20.00 další z ročníků Hokejového
plesu. Konal se v sále Hostince Na Rychtě.
V pondělí 27. února 2017 se sešli radní. Rada projednala
dodatek ke smlouvě o odborné pomoci s Městskou knihovnou v
Ústí nad Orlicí, která zajišťuje nákup a obměnu knih v naší obecní
knihovně. Obec přispěje na výměnný fond příspěvkem ve výši
20.000,- Kč. Na žádost občanů čp. 232 rada schválila opravu
příjezdové cesty ve dvoře Starého činžáku. Rada schválila firmu
Tender Consulting pro provedení organizace veřejných zakázek
malého rozsahu (víceúčelové hřiště, rekonstrukce a oprava
chodníků, dopravní automobil pro jednotku SDH). Rada obce
registruje žádost města Ústí nad Orlicí na převzetí mostního
objektu U Tří mostů do vlastnictví obce, Rada obce si vyžádá
právní stanovisko a poté o celé věci rozhodne zastupitelstvo
obce. V závěru zasedání schválili radní obce program
zastupitelstva obce na středu 8. března 2017 od 17.00 hodin.
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POZVÁNKA NA OSLAVU
Občánci
VÝROČÍ MŠ
Z vítání občánků do života

Vítání dne 23. ledna 2016
Valachová Barbora, Jindra Alexandr,
Mazurová Emma, Hlava Vojtěch, Bártová
Kateřina

Vítání dne 14. května 2016
Valach Jan, Kuzněcov Aneta, Špais Jakub,
Schneiderová Aneta, Cejnarová Vlasta,
Mikeš Vojtěch, Kubánek David, Štanclová
Nella, Csocso Patrik, Csocso František

Vítání dne 21. ledna 2017
Langrová Laura, Šmídová Adéla, Vojáček
Ondřej, Špais Samuel, Bečka Matyáš

Šimková Ilona

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Obecní úřad v Dlouhé Třebové oznamuje občanům, že sběrné dvory se uskuteční
ve dnech 3. 4. 2017 až 6. 4.2017 (pondělí až čtvrtek) vždy od 10.00 do 17.00
hodin. Kontejnery na objemný odpad budou přistaveny za Obecním úřadem
v ohradě.
Upozorňujeme občany, že souběžně se sběrnými dvory bude proveden sběr
nebezpečného odpadu a veškerých elektrospotřebičů, do sběrných dvorů
nebude přijímána stavební suť, tráva ani větve stromů.
Ukládání odpadu po stanovené době je přísně zakázáno!
V případě odevzdání většího množství železného šrotu lze po dohodě zajistit
odvoz prostřednictvím Obecního úřadu.

Rozmístění kontejneru
na bioodpad v roce 2017:

-

za mostem v ulici Skalka
na křižovatce ulic Spojovací, Sluneční
u prodejny Konzum
u skladu Obecního úřadu
v ulici u Kostela
u bytového domu v ulici
Ústecká čp. 82
v ulici Na Hrázi naproti
čp. 125
v ulici na Nivě

Do bio odpadu patří: listí, tráva, plevel, zbytky ovoce a zeleniny, zbytky rostlin, piliny, hlína z květináčů, spadlé ovoce.
Do bio odpadu nepatří: zbytky jídel, jedlé oleje, kosti, kůže, maso, uhynulá zvířata, stavební suť, plechovky, komunální odpad,
větve ze stromů.

