Žďárský zpravodaj
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Obecní úřad Žďár nad Metují

Kanalizace v obci

úřední hodiny
Pondělí 8 – 11:00 a 13 - 17 hod.
Středa 8 – 11:00 a 13 – 17 hod.

Zastupitelstvo obce projednávalo na svém veřejném zasedání problematiku
týkající se čištění a likvidace splaškových vod v naší obci. Účast byla veliká a je
zřejmé, že Vám tato problematika není lhostejná. Dovolte nám touto cestou
poděkovat za Vaši účast a Váš zájem.
Proč se kanalizace stává aktuálním problémem:
Zákon č. 254/2001 Sb. (zákon o vodách) jednoznačně stanovuje podmínky pro
vypouštění odpadních vod. Platnost povolení k vypouštění odpadních vod naší
obci v prosinci minulého roku vypršela. Obec požádala o prodloužení povolení.
Bohužel novým přísnějším limitům se již nelze vyhnout. Vodoprávní úřad
požaduje, aby obec v této věci konala opatření ke zlepšení kvality vypouštěných
odpadních vod. V případě nečinnosti by obci, provozovateli kanalizace, hrozily
sankce ze strany vodoprávního úřadu.
Popis současného stavu:
V současné době jsou v naší obci splaškové vody likvidovány různými způsoby. V
nové zástavbě a tam, kde došlo v průběhu posledních let ke stavebním úpravám,
jsou již ve většině případů osazeny domovní čistírny odpadních vod. Z dob
dřívějších zde máme domy vybavené septikem, či jímkou. Vyčištěné odpadní vody
jsou pak odváděny obecní kanalizací do vodoteče. Provozovatelem a vlastníkem
kanalizace je obec. Nemovitosti, které nejsou napojeny na obecní kanalizaci a
vypouštějí vyčištěné odpadní vody přímo do vodoteče Dunajky, by měli mít
vlastní platné povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod. Za
vypouštěné odpadní vody tedy odpovídají individuálně.
Co jsme v obci do dnešního dne udělali:
V roce 2010 bylo zastupitelstvem odsouhlaseno zadání vypracovat projektovou
dokumentaci řešící likvidaci splaškových vod pomocí centrální čistírny odpadních
vod, včetně vybudování nové kanalizace. Projektová dokumentace byla
zpracována a v loňském roce bylo vydáno územní rozhodnutí. Vzhledem
k postupnému rozvoji obce, došlo k tomu, že likvidace odpadních vod byla řešena
individuálně pomocí domovních čistíren, které si provozují jednotlivé nemovitosti
samostatně. V nové zástavbě pak byla vybudována čistírna odpadních vod pro cca
150 obyvatel a kanalizační stoka s dočišťovacím rybníčkem v prostoru „Pod
Hruškou“.
Současné zastupitelstvo stojí před zásadním rozhodnutím – vybudovat centrální
čistírnu odpadních vod, včetně související nové kanalizace, nebo ponechat čištění
splaškových vod na bázi individuální (čištění v domovních čistírnách a septicích
doplněných o zemní filtr). Na základě dostupných informací, získaných podkladů
a proběhlých jednání se zastupitelstvo přiklání k variantě individuálního čištění
odpadních vod.
Jaká opatření čekají majitele jednotlivých nemovitostí:
majitelé nemovitostí vybavených čistírnou odpadních vod nemusejí dělat
žádné doplňující úpravy. Provozování těchto zařízení mají povoleno
vodoprávním úřadem.
- majitelé tříkomorových septiků musí doplnit septik o zemním filtr a požádat
vodoprávní úřad o vydání příslušného povolení
- majitelé septiků starších, jednokomorových, dvoukomorových musí septik
rekonstruovat a doplnit o zemní filtr, nebo vystavět ČOV a požádat
vodoprávní úřad o vydání potřebného povolení
Co říci závěrem:
Obec Žďár nad Metují musí zajistit, aby vyčištěné odpadní vody vytékající z obecní
kanalizace vyhovovaly platné legislativě, především pak zákonu č. 254/2001 Sb.
Vlastníci nemovitostí napojených na obecní kanalizaci musí zajistit, aby vody
vytékající do této kanalizace odpovídaly platným limitům dle schváleného
kanalizačního řádu obce Žďár nad Metují. Zastupitelstvo vstoupilo v jednání s VaK
Náchod a.s. a připravuje podmínky pro přijetí dohody o budoucím provozování
stávající kanalizační sítě s cílem zajištění všech činností souvisejících s platným
kanalizačním řádem a současnou legislativou.

Kontakty: tlf.č. 491 541 142
obec@zdarnadmetuji.cz
www.zdarnadmetuji.cz
č.ú. Komerční banka: 9024551 / 0100

SBĚRNÝ DVŮR
sobota: 9 – 11 hod.
středeční provoz od 30.3.2016
16:30 – 18:30 hod.

Z důvodu zahájení
rekonstrukce velkého a malého sálu
ve Žďáru nad Metují, budou od
21.3.2016 pro veřejnost tyto
prostory UZAVŘENY !
Předběžná rekonstrukce je
plánována na cca 4 měsíce.
O ukončení rekonstrukce Vás
budeme včas informovat.
Děkujeme za pochopení.
Reakce na článek v "Hasičském
občasníku"
Vážení spoluobčané, dovolte nám
několika řádky reagovat na kritická
slova uvedená na adresu naší
Žďárské hospůdky. Hasiči v občasníku
pozitivně hodnotí svoji celoroční
činnost včetně kladného hodnocení
plesu konaného na začátku loňského
roku. " Ples se vydařil ", píší.
Neopomenou však v dovětku uvést
poznámku
naznačující
jakousi
nespokojenost vůči spolupráci s
hospodou. Nemůžeme nechat jejich
"přátelské
šťouchnutí"
bez
povšimnutí. Hospoda v dnešní
podobě funguje již řadu let. Hostů,
žďárských občanů, si vážíme a Ti,
kteří k nám zavítali, si jistě na naši
práci udělali vlastní názor, tak jako
mají jistě i vlastní názor na práci
hasičů a dalších organizačních složek
v rámci obce. Spolupracujeme s
každým, kdo spolupracovat chce a
zároveň dodržuje vzájemná ujednání.
Kolektiv Žďárské hospůdky

Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují

Připravujeme
Obec Žďár nad Metují a
žďárské ženy

připravují

10.BABSKÝ BÁL
v sobotu 5.března 2016
od 20. hodin

Místní poplatky
V obci platí obecně závazná vyhláška o místním poplatku č.1/2015(za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu). Poplatníkem je fyzická osoba s trvalým pobytem
v obci, cizinec s povolením k trvalému pobytu, k přechodnému pobytu, či
osoba, která vlastní stavbu určenou k rekreaci. Výše poplatku činí 500,-Kč/
na poplatníka, splatnost je možná ve dvou stejných splátkách do 31.3. a 30.9.
2016.

HUDBA „Slaveňáci“
Bohatá tombola

Úhradu poplatku můžete provést v hotovosti v kanceláři OÚ nebo
převodem na účet obce 9024551/0100 var.symbol = číslo popisné.

Žďárská hospůdka

Osvobozeni od poplatku jsou osoby, které se dlouhodobě v obci nezdržují – a
tuto skutečnost doloží, a dále občané, kteří doloží, že poplatek zaplatili v jiné
obci. Úlevy ve výši 150,-Kč mají studenti vysokých škol, či středních škol se
sídlem mimo okres Náchod – musí písemně doložit.

Vás srdečně zve na

PYŽAMOVOU
ZÁBAVU

sobota 19.3.2016
Hudba „Pohoda“
Zábavné předtančení: Rtykonoš
Vstup v pyžamu vítaný !!

Zvěřinové hody
ve Žďárské hospůdce

víkend
19. - 20. března 2016
v době od 11 do 21hod.
Obec Žďár n.M., spolky a občané pro
Vás připravují další ročník akce:

Svatojánský jarmark
18.6.2016
od 9 hodin
prodej tradičních, rukodělných
výrobků, ukázky původních
řemesel, bohatý doprovodný
program….
Bližší informace v dalším čísle
zpravodaje.

Inzerce:
Prodám akvárium -velikost: délka
125 cm. Šířka 30-40cm, výška 60
cm, včetně vybavení (vzduchování,
ohřev vody, osvětlení a další
vybavení, včetně rybiček. Cena:
2000Kč. Kontakt: p.Michlová
tel:721 302 836
Pedikúra & manikúra
v Bukovici
SOŇA GEISLEROVÁ
Na Benátkách 67, Bukovice
Tel: 607 113 951
Zpravodaj č. 1/2016 vychází 23.2.2016
V nákladu
260
kusů.
Připravuje
R.Freibergerová

SVOZOVÝ PLÁN pro rok 2016 - PÁTEK
měsíc
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

den
2.,15.,29.
12., 26.
11., 25.
8., 22.
6.,20.
3., 17.
1., 15., 29.
12., 26.
9., 23.
7., 21.
4., 18.
2., 16., 30.
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Poplatek za psa: činí 200,-Kč /rok, splatnost poplatku je do 31.3.2015 !

Šachové úspěchy
Jsme na začátku roku 2016. Každá škola si považuje jakékoli sportovní
úspěchy kolektivu, či jednotlivce. Takových událostí se teď sešlo hned několik.
Konec roku 2015 zaznamenal postup naší školy do krajského kola
čtyřčlenných šachových družstev. Tam jsme se již probojovali poněkolikáté.
Po loňském 4.místě jsme měli dobrý pocit a věřili v zopakování úspěchu.
V úterý 26.ledna to všechno vypuklo. V Třebechovicích se sešlo deset
družstev, aby sehrálo turnaj každý s každým. Konečné 3.místo bylo skvělé! O
výsledek se zasloužili tito žáci:1. Josef Cibulka , 2. Lucie Pichová , 3. Martin
Hilscher , 4. Adam Kašpar a náhradník Jan Poche.
Pepa Cibulka a Lucka Pichová jsou rovněž členy šachového oddílu TJ Hronov.
V sobotu 20.2. reprezentovali v soutěži pětičlenných družstev mladších žáků
Královéhradeckého kraje, přímo v krajském městě. I jejich zásluhou obsadil
Hronov v tvrdé konkurenci pěkné 3. místo z dvanácti účastníků.
O nejpozoruhodnější výsledek se zasloužil Pepa Cibulka. Ve čtvrtek 18.2. se
zúčastnil již 6.ročníku Lidické simultánky 2016. O akci se dozvěděl až ve
středu večer, protože to byl dárek . V simultánce nastoupil ve skupině
dvaceti dětí do 18 let. Všichni se střetli se střídající se trojicí velmistrů: Sergeje
Movsesjana, Davida Navary a Julie Kočetkové. Za důvěru se rodičům řádně
odměnil, když ve svém útočném stylu zvítězil! Pozoruhodné bylo, že byl
jediný nejen v tomto ročníku, ale také v celé historii. Odměnou mu byla celá
řada cen. Ale největší radost měl ze společného oběda s velmistry.
Za důstojnou reprezentaci školy a obce všem děkujeme a přejeme hodně
sportovních i osobních úspěchů.
Ing. L. Michel

