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.
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
SVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
ve sběrném dvoře

ve středu 27.5.2020

v době od 16:00 – 16:30 hodin
Vybíráme nebezpečné odpady a
vyřazené elektrospotřebiče:
 Lednice, počítače, hračky
na baterie,…
 Léky
 Oleje
 Pneumatiky, apod.
Upozorňujeme
občany,
že
nebezpečné odpady není možné
skladovat ve sběrném dvoře.
K odevzdání odpadů využijte
výhradně vypsané termíny obce
Žďár nad Metují.
V jiných termínech nebezpečný

.

odpad nepřevezmeme

Děkujeme
všem
dobrovolníkům,
kteří
se
účastnili šití roušek pro
občany. Velké díky patří všem,
kteří
pomohli
starším
spoluobčanům v nelehké době
nouzového stavu.
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Zápis do MŠ
Zápis k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole při Základní škole
a Mateřské škole Žďár nad Metují se uskuteční v týdnu od 4.5.
do 7.5.2020. V této době může zákonný zástupce předat Žádost o přijetí
k předškolnímu vzdělávání buď:
 v zalepené obálce s nápisem Zápis do MŠ vhodit do poštovní
schránky MŠ nebo ZŠ
 poštou na adresu Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují,
549 55 Žďár nad Metují 73
 elektronicky - ale pouze s platným certifikovaným podpisem
(oskenovaný podpis nestačí ) - a to buď e-mailem nebo do datové
schránky - cnxmurm
Zákonný zástupce může do zalepené obálky vložit kopii rodného listu
dítěte nebo ji přinést, až to situace umožní, společně s dokladem
totožnosti k ověření!
Součástí Žádosti je také vyjádření dětského lékaře - tady ponechávám
na rodičích, jak se s lékařem dohodnou - buď jim žádost potvrdí, nebo
se domluví na náhradním termínu až po zrušení všech mimořádných
opatřeních.
Platné Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání budou zaevidovány
v pořadí, v kterém byly přijaty, při přijímání na základě platných
kritérií. O přijetí dítěte do mateřské školy, případně o zkušebním
pobytu dítěte v mateřské škole, rozhoduje ředitel školy.
Platí: Dítě je přijato na zkušební dobu 3 měsíců, pokud se bude jevit
jako způsobilé, bude vydáno nové rozhodnutí o přijetí.
Hned, jak to situace dovolí a budeme se moci osobně setkat (termín
bude včas stanoven), doloží zákonný zástupce:
1. Žádost o přijetí dítěte do MŠ potvrzenou od poskytovatele zdravotních
služeb o povinném očkování (dle novely vyhlášky 537/2006 Sb. o očkování
proti infekčním nemocem, dále pak dle Školského zákona § 34 odst. 5 –
zvláštní předpis 22, a dle zákona o ochraně veřejného zdraví zákona č. 258/200
Sb. § 50)
2. Občanský průkaz zákonného zástupce – k ověření totožnosti a bydliště
3. Rodný list dítěte
4. Vyjádření poradenského zařízení k posouzení školní zralosti dítěte (u těch
dětí, kde se žádá o odklad školní docházky)
Ředitel školy Mgr. Trnovský

Vzhledem k aktuální situaci ohledně možností pořádání kulturních a
společenských akcí přistoupila obec ke zrušení plánované akce:
Svatojánský jarmark, který se měl konat 20. června. Náhradní
termín pro tuto akci není plánován.
Akce, které měly proběhnout během března a dubna zatím rovněž
nemají náhradní termíny, budou se uskutečňovat dle aktuální
situace a dle možností účinkujících. Předběžně počítáme
s uskutečněním akce „Posezení u Samaritánky“, které by se mohlo
konat v pátek 26. června.
Podrobnosti ke všem plánovaným akcím budou zveřejňovány
průběžně na webu obce.

V OBRAZE

Kácení na Ostaši

Připravili jsme pro vás snadný
a rychlý způsob, jak mít
aktuální informace z naší obce
ve vašem mobilním telefonu,
nebo tabletu. Stačí si zdarma
nainstalovat mobilní aplikaci V
OBRAZE.
Vzhledem k současné situaci
více než kdy jindy všichni
potřebujeme
aktuální
informace.
O co jde a co to aplikace umí?
Pomocí této aplikace můžete
dostávat všechny aktuální
informace z našich webových
stránek
přímo
do svých
mobilních telefonů a tabletů.
Na novou
zprávu
vás
upozorní notifikace. Aplikace
vám přináší přehled aktualit
z webu naší obce, upozorní vás
na nově
vložené
zprávy,
dozvíte se včas o pořádaných
akcích, můžete si prohlédnout
fotografie nebo dokumenty
vyvěšené na úřední desce. Do
aplikace
se nemusíte
registrovat,
neposkytujete
žádná osobní data.
Jak máte postupovat?
Stáhněte si zdarma aplikaci
do chytrého telefonu, vyberte
možnost přidat obec Žďár nad
Metují.
Jaké informace v aplikaci
najdete?
Aktuality, záznamy z úřední
desky, pozvánky na kulturní
a sportovní akce, fotogalerie.

Na sklonku loňského roku začal broumovský klášter přebírat zpět svůj
původní historický majetek. V této souvislosti došlo i k převzetí lesních
komplexů na stolové hoře Ostaš a sousední Hejdě od státního podniku
Lesy České republiky, s. p..
Zásadní změny v teplotním režimu, nevyjasněné budoucí vlastnické
vztahy a dopady celoevropské kůrovcové kalamity si vybraly svou daň i
na této, pro Policko tak důležité dominantě.
Rozsáhlé plochy smrkových porostů na náhorní plošině a úbočích Ostaše
jsou zasaženy žírem Lýkožrouta smrkového, severského, menšího,
vrcholkového a dalších hmyzích škůdců v takovém rozsahu a stupni
vývoje, že běžná opatření k jejich likvidaci a omezení dalšího množení již
nejsou účinná. Abychom co možná nejdéle zachovali Ostaš zelený tak, jak
jej všichni známe, rozhodli jsme se ve spolupráci s CHKO Broumovsko
přistoupit k razantnímu řešení. To znamená, že budeme muset značné
plochy vykácet a napadané stromy z lesa odvézt.
Klidné území s tím na čas změní v rušné pracoviště.
Dovolujeme si Vás všechny požádat o pochopení a zvýšenou opatrnost při
pohybu po Ostaši a Hejdě. Nechceme jít cestou vyhlášení zákazu vstupu na
Ostaš. Věříme, že společně najdeme vzájemné pochopení pro to, že
dočasné omezení komfortu návštěvníků klášterního lesa a skal má svůj
důvod a není bezduchou devastací toho, co máme všichni rádi.
Třeba se s některými z Vás v příštím roce potkáme, až budeme plochy po
těžbě zalesňovat mladými stromky pro generace, které přijdou do tohoto
kraje po nás.

Aplikace je spuštěná na
zkušební dobu 6 měsíců a dle
využitelnosti občanů bude
aplikace zprovozněna pro další
období.

Ing. Petr Bláha
Ředitel Benediktinské hospodářské správy

Hnízdění sokola stěhovavého na Ostaši
CHKO Broumovsko oznamuje, že dne 6. 4. 2020 započala doba hnízdění
sokola stěhovavého. Omezení přístupu veřejnosti se týká prostoru
okrajových stěn vymezených modrou turistickou značkou vedoucí od
bludiště - horního labyrintu ke Krtičkově vyhlídce a okrajem přírodní
rezervace Ostaš v úseku od Krtičkovy vyhlídky po skalní útvar Rybník, a
to včetně vyhlídek „Na Zrádce“, „Na Čertovu Tchýni“ a „Krtičkovy
vyhlídky“.
Z tohoto sdělení vyplývá, že od 6. 4. 2020 platí zákaz přístupu veřejnosti
na tato území. Průchod po turisticky značené cestě vedoucí od bludiště ke
Krtičkově vyhlídce zůstává bez omezení. Zákaz přístupu veřejnosti do výše
uvedeného území platí v době hnízdění sokola stěhovavého. Konec
platnosti tohoto zákazu do výše uvedeného prostoru v roce 2020 bude opět
oznámen.
CHKO Broumovsko

Třídění odpadů
V obci byly instalovány červené nádoby (popelnice) pro ukládání olejů
a tuků z domácností. Tento odpad je nutné vhazovat do popelnic
v uzavřených PET lahvích. Popelnice jsou umístěny na sídlišti (2 ks),
u bytovek u hřiště (1 ks) a na návsi (1 ks). Během příštího týdne budou
instalovány hnědé kontejnery na BIO odpad.
ŽÁDÁME OBČANY, ABY DO NÁDOB NA TŘÍDĚNÝ ODPAD (PLASTY,
PAPÍR, SKLO) VHAZOVALI POUZE TENTO PŘÍSLUŠNÝ ODPAD A
ROVNĚŽ UDRŽOVALI POŘÁDEK V OKOLÍ KONTEJNERŮ!!!!!

Zpravodaj č. 2/2020 vychází 27.4.2020
kusů. Připravuje R.Freibergerová

v nákladu 250

STEJNĚ TAK ŽÁDÁME OBČANY, ABY DO DOMOVNÍCH ČISTÍREN
ODPADNÍCH VOD NEVHAZOVALI HYGIENICKÉ POTŘEBY A
NEVYLÉVALI TUKY
A OLEJE Z DOMÁCNOSTÍ. V PŘÍPADĚ
NEDODRŽOVÁNÍ POKYNŮ SE BUDOU U OBECNÍCH OBJEKTŮ
OBČANÉ PODÍLET NA NÁKLADECH SPOJENÝCH S OPRAVOU ČI
ÚDRŽBOU ČOV.

