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

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

do 25.10. 2017 !!
Svoz nebezpečného
odpadu

18.10.2017

16:00 – 16:30 hod.
sběrný dvůr u nádraží
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.


Zelené velkoobjemové
kontejnery nyní slouží pro
odkládání veškeré zeleně ze
zahrad mimo dlouhých a silných
větví!
Hnědé kontejnery na BIO
odpad používejte k odkládání
především
odpadu
z domácností!
Posečenou
trávu, květiny a zeminu do
nich
neodkládejte!
Kontejnery
jsou
pak
přetížené!

3/2017

Příspěvková organizace obce
Během letních prázdnin se pilně pracovalo na plánovaných opravách
v budově místní základní školy. V celé budově bylo instalováno nové
topení (radiátory a elektrokotle), které nahradilo již dosluhující
akumulační kamna. Kromě topení došlo také na rozsáhnou rekonstrukci
toalet, opravu odpadů (odvětrání WC) a nutnou výmalbu. Náklady na nové
topení: 329 tis. Kč, vodoinstalace 45 tis. Kč, elektroinstalace 91 tis. Kč,
Výmalba 38 tis. Kč. Celkem se tyto náklady vyšplhaly na 503 tis. Kč.
Během měsíce září ještě proběhla výměna podlahové krytiny v prostorách
školní družiny za 46 tis. Kč a v blízké době dojde k výměně všech vnitřních
dveří za bezmála 90.tis. Kč. V průběhu října bude instalována nová čistírna
odpadních vod, která nahradí nevyhovující septik.
Další „úpravou“ příspěvkové organizace bylo sloučení základní školy a
mateřské školy do jedné příspěvkové organizace.
Zřizovatel
příspěvkových organizací k tomuto kroku přistoupil především z důvodu
podání výpovědi ředitelky a učitelky MŠ Laďky Pozděnové. Zastupitelstvo
obce poté odsouhlasilo, že Základní škola Žďár nad Metují přebere veškerá
práva a závazky Mateřské školy Žďár nad Metují a od 1.9.2017 bude
organizace vystupovat pod jednou hlavičkou „Základní škola a Mateřská
škola Žďár nad Metují“. Ředitelem sloučené organizace je Mgr. Jiří
Trnovský. Učitelský sbor posílila nová paní učitelka v MŠ paní Věra
Kohlová. Provoz v jednotlivých budovách zůstal beze změn.
Letošní prázdniny tak byly pro mnohé velmi náročné, a to nejen z důvodu
provádění oprav, ale také především při úkonech spojených se sloučením
škol.
Tímto bychom rádi poděkovali paní Laďce Pozděnové, která ve školce
působila víc jak 30 let, za její odvedenou práci ve funkci učitelky a
ředitelky, za milý a obdivuhodný přístup k dětem a přejeme jí mnoho
úspěchu při další práci.
Zastupitelstvo obce

Kontrola topeniště a paliva
Obec byla upozorněna odborem životního prostředí Města Náchod na
skutečnost, při které mělo docházet k údajným kontrolám palivového
materiálu a topeniště v domech ve Žďáře. Údajní kontroloři se měli
proukazovat „průkazy“ MěÚ Náchod. K tomu je nutno dodat, že odbor
životního prostředí takto NIKDY NEPOSTUPUJE A DOPOSUD ŽÁDNÉ
KONTROLY NA MÍSTĚ JEŠTĚ NEUSKUTEČNIL. V případě, že by taková
kontrola byla u Vás doma prováděna, vždy je nejprve majitel o tomto
vyrozuměn písemně. Kontroly se provádí pouze s předchozím oznámením!
Pokud byste se s nesprávným postupem setkali, bude se zřejmě jednat o
podvodníky. Informujte o této skutečnosti obecní úřad, případně Policii
ČR.
Poděkování
31.srpen ukončil nejen školní rok v mateřské škole, ale i moji pracovní
činnost, kterou jsem od roku 1983 v místní školce vykonávala. K
rozhodnutí mě přivedla změna zaměstnání. Děkuji všem, se kterými jsem
mohla spolupracovat ve výchovné i administrativní práci, všem, kteří se
snažili o to, aby radost zářila v dětských očích, aby byly děti ve školce
šťastné. Zastupitelům Obce děkuji za projevenou důvěru a zázemí. Do
dalších dnů přeji dětem i zaměstnancům pod vedením ředitele Mgr. Jiřího
Trnovského hodně zdraví, radosti a štěstí.
Ladislava Pozděnová

Kulturní akce

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

SDH Žďár nad Metují a obec Žďár nad
Metují zvou na tradiční

POSVÍCENÍ
14.10.2017
Program:

TURNAJ V NOHEJBALE
od 10:00 NA HŘIŠTI u bytovek
Tříčlenné týmy se mohou registrovat
na místě, není nutná předchozí
registrace
Souběžně bude probíhat od 10:00 hod.

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ
BRAMBORÁK
Soutěžící si sami zajistí vařiče a
ostatní suroviny, brambory
zajištěny. Hodnocení bude
provádět porota spolu s veřejností!
Registrace soutěžících na místě!

Večerní zábava na velkém sále
od 20:00 hod.
Hraje skupina „Návštěvníci“
Žďárská hospůdka připravuje

ZVĚŘINOVÉ HODY
14.10. od 11 do 21 hod.
15.10. od 11 do 19 hod.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE

9.10.2017 OD 18.00 HOD.
NAVRŽENÝ PROGRAM

úpravy
rozpočtu,
prodej
pozemků, smlouva o zřízení
věcných břemen, účetní závěrka
MŠ, zpráva o uplatňování plnění
Územního plánu,..

Volby se na území České republiky konají ve dvou dnech, kterými
jsou pátek a sobota; hlasování probíhá v pátek 20. října 2017 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Volič po příchodu do volební
místnosti (malý sál budovy na návsi) prokáže okrskové volební komisi
svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským
průkazem, nebo platným cestovním pasem. Voliči, který tak neučiní,
nebude hlasování umožněno.
Hlasovací lístky budou distribuovány voličům nejpozději 17.10.2017 do
poštovních schránek. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, anebo
volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební
místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany,
politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává
hlas ve prospěch vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice.
Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany,
politického hnutí, koalice zakroužkovat pořadová čísla nejvýše 4
kandidátům, kterým dává přednost.
Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů obecní
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
do přenosné volební schránky.
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny
konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním okrsku v místě svého
trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz, o který si předem
zažádá:
Osobně: o vydání voličského průkazu lze požádat na obecním úřadě ve
Žďáře n.M. do 18. října 2017 do 16.00 hodin.
Písemně:
a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. října 2017 obecnímu úřadu
Žďár n.M. Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb,
tj. 5. října 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu,
anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát

Využití sálů k volnočasovým aktivitám rok 2017/2018
PONDĚLÍ
ÚTERÝ

Více informací o připravovaných akcích
na plakátech nebo www.zdarnadmetuji.cz

STŘEDA

Nabídka

Míčové hry
starší žáky

pro

ČTVRTEK

(od 11 let)
florbal, fotbal, frisbee, házená,
nohejbal.
Tréninky probíhají každou středu
od 16 do 18 hodin na sále, v případě
příznivého počasí na víceúčelovém
hřišti ve Žďáře.

Přihlásit se můžete ještě do
19.10.2017 na emailové adrese
vedoucího Mgr. Michala Bureše
Bures.M@seznam.cz,
nebo
v kanceláři obecního úřadu.

PÁTEK

18:00 - 20:00
16:00 - 17:00
17:00 -18:30
18:30 - 20:30
16:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:30
14:00 - 15:30
15:30 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 21:30
17:00 - 19:00

Badminton ženy
Florbal
Cvičení hasiči ženy
Badminton muži
Míčové hry - p
Cvičení pro ženy - strečink, kalanetika
Badminton ženy
ZŠ - sportovky
Tanečky dívky
Cvičení pro malé děti (2-4 roky)
Badminton muži
Badminton - uzavřená skupina
Mladí hasiči

Bližší informace k jednotlivým aktivitám poskytují jejich vedoucí. Využívání
sálů je zpoplatněno. Členové spolků v obci platí poplatek konkrétnímu
spolku.
Zpravodaj č. 3/2017 vychází 5.10.2017 v nákladu 260 kusů. Připravuje R.Freibergerová

