Žďárský zpravodaj
Obecní úřad Žďár nad Metují
úřední hodiny
Pondělí 8 – 11:00 a 13 - 17 hod.
Středa 8 – 11:00 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
sběrného dvora bude
ukončen 19.října 2016.
Kontejnery na zelený odpad:
Vzhledem k velkému množství
„zeleného“ odpadu ze zahrad, je
možné v tomto období do
velkoobjemových kontejnerů
ukládat trávu, listí, rostliny, menší
větve, drny apod.

Stolní kalendář
Volně k prodeji v kanceláři
obecního úřadu za cenu 80,-Kč.

SBĚR POUŽITÉHO OŠACENÍ PRO
DIAKONII BROUMOV

17.-31.10.2016



Letního a zimního
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek,
záclon,
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé,
skleničky- vše nepoškozené
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře
 Obuv – nepoškozenou
 Hračky – nepoškozené a kompletní
 Peří, péřové přikrývky a polštáře
 Menší funkční elektrospotřebiče
Věci je možné nosit v tomto termínu na
náves do budovy č.p.60 – na označené
místo.

4/2016

Kanalizace
Na veřejné schůzi zastupitelstva dne 12. září bylo jedním z
projednávaných bodů představení projektanta p. Lukáše Brandy,
autorizovaného technika pro vodohospodářské stavby. Zároveň byla již
opakovaně diskutována otázka řešení čištění odpadních vod v naší obci.
Zastupitelstvo navrhlo, aby zpracování projektové dokumentace pro
územní i stavební řízení bylo zpracováno hromadně a to v plné režii
Obce Žďár nad Metují.
Jedná se o velice vstřícný krok ze strany obce. Samozřejmě ten, kdo tuto
nabídku odmítne, bude muset provést potřebné kroky plně na své
náklady.
A jak tedy postupovat v řešení likvidace splaškových vod dále :
ten kdo bude mít zájem o konzultaci s panem projektantem
předá telefonní
kontakt na svoji osobu na obecní úřad (osobně,
telefonicky,

e-mailem,..)

obecní úřad zajistí předání kontaktů panu Brandovi a ten bude
jednotlivé majitele nemovitostí kontaktovat, provede návštěvu
nemovitosti a navrhne řešení likvidace splaškových vod dle platné
legislativy.
Na závěr nutno podotknout, že termín k provedení potřebných
stavebních úprav, souvisejících s čištěním splaškových vod, je do konce
roku 2018.
K tomuto datu bude směřovat i podání společné žádosti o územní řízení
tak, aby zbyl časový prostor pro podání žádosti na jednotlivá stavební
povolení.
Zastupitelstvo obce

Volby do zastupitelstva Královéhradeckého kraje
Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech, v pátek 7. října 2016
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do
14.00 hodin na velkém sále místního pohostinství. (č.p.60)
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která
náleží do územního obvodu kraje.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou
totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a
státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování
umožněno. Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla
nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit,
kterému z kandidátů dává přednost. Hlasovací lístky jsou distribuovány
voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. 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 může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a
ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku.

Připravujeme
TJ Sokol pořádá

DRAKIÁDU
8.října 2016
od 14. hodin

Na louce za MŠ.
Připraveny jsou soutěže, ceny,
čaj na zahřátí.
V případě nepříznivého počasí se akce
nekoná.

POSVÍCENÍ
ve Žďáru nad Metují

15.10. – 16.10.2016
Program:

Sobota: od 13:00 hod. na návsi
NOHEJBALOVÝ TURNAJ
-registrace tříčlenných týmů probíhá
v kanceláři OÚ

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ
BRAMBORÁK
-registrace u Radky Dubišarové,
tel. 733 795 148,
radkasvatonova@seznam.cz

Dvoučlenné týmy. Vařiče a základní
suroviny zajištěny.

TANEČNÍ ZÁBAVA
od 20:00 hod. na velkém sále

Hraje BTK, vstupné 70,-Kč

Neděle: od 14:00 hod. na návsi
PŘEDÁVÁNÍ NOVÉHO
DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU
SDH Žďár nad Metují
-ukázka práce mladých hasičů
Hudba: Slaveňáci
Vstup zdarma.

Občerstvení zajištěno. Těšíme se na
hojnou účast sportovců, kuchtíků a
hostů 

TJ Sokol Žďár nad Metují
Vážení členové TJ Sokol Žďár nad Metují, vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vám touto formou informovat o tom, co je nového v naší
organizaci TJ Sokol Žďár nad Metují. Úvodem je třeba říci, že naše
organizace čítá ke dni 14.9.2016 celkem 44 členů. Na Valné hromadě
konané dne 14.9.2016 bylo zvoleno nové vedení, jehož prioritou je udržet
tento spolek v životaschopném stavu, stabilizovat členskou základnu,
oživit činnost, přijmout nové členy. Vzhledem k blížícímu se ukončení
rekonstrukce sálu a ke stávající existenci nového hřiště by bylo přímo
hříchem ve sportovní činnosti v naší obci nepokračovat. Hlavním úkolem
naší organizace je zachování funkčnosti jednotlivých sportovních odvětví.
Více jak 60% všech sportovních činností na zdejším sále je vedeno pod
záštitou TJ Sokol. Všem těmto sportovcům děkujeme za jejich přístup a
ochotu být členy naší organizace. Naší snahou bude vytvořit pro Vaše
sportovní aktivity co nejlepší podmínky a to včetně případné podpory
finanční. Prioritou v tomto směru bude podpora kroužků dětských a
mládežnických.
V letošním roce byla pod záštitou TJ Sokol organizována "Šipkovaná" s
navazujícím opékáním vuřtů na Zděřině, na konci léta pak proběhlo
"Loučení s létem" na zdejším hřišti s ukázkou práce Policie ČR a dalšími
atrakcemi. V říjnu letošního roku máme zájem uskutečnit "Drakiádu". Pro
rok příští plánujeme akce nejen pro děti, ale také pro zájemce z řad
dospělých. O plánovaných akcích Vás budeme včas informovat.
Děkujeme Vám za Vaši podporu.
Výbor TJ Sokol Žďár nad Metují
Rozpis aktivit na velkém sále pro rok 2016/2017
Velký sál

PONDĚLÍ
18:00 - 20:00
ÚTERÝ 16:00 - 17:00
STŘEDA 15:30 - 16:30
16:30 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:30
ČTVRTEK 14:00 - 15:30
15:30 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 21:30
SOBOTA 9:00 - 11:00
NEDĚLE 9:30 - 11:30

aktivita
Badminton ženy
Florbal pro mladší žáky
Tanečky dívky (1.-.3.tř.)
Mladí hasiči
Cvičení pro ženy
Badminton pro ženy
ZŠ – „sportovky“
Tanečky dívky (4.-5.tř)
Cvičení malé děti (2-4 roky)
Badminton pro muže a pokročilé
Badminton - uzavřená skupina
Florbal
Nohejbal

18:00 - 19:00 Florbal - Hasiči

odpovědná osoba
Šubířová
Bouška
Černohorská
Boušková
Vacková
Šubířová

Černohorská
Burešová
Pohner V.
Pohnerová
Pohner P. ml.
Kašpar
Kaufman

Malý sál
Žďárská hospůdka
Vás srdečně zve na

ZVĚŘINOVÉ HODY
víkend

15.-16.10.2016
Zpravodaj č. 4/2016 vychází 30.9.2016
V nákladu
260
kusů.
Připravuje
R.Freibergerová

ÚTERÝ 18:30 - 20:30 Stolní tenis
ČTVRTEK 18:30 - 20:30 Stolní tenis

Lecnar
Lecnar

Inzerce:
Prodej „ŽĎÁRSKÉHO“ MEDU- Šnajdrovi, Žďár č.p., 230. Med lesní,
květový – každý za 140,-Kč tel: 775 112 051, 052
 Taneční pro dospělé ve Žďáru n.M
- na sále místního pohostinství
- 5 lekcí v termínech 22.10., 5., 11. a 25.11., 2.12.


Bližší informace podává Bc. Jitka Pohnerová Kontakt: pohnerova@zdarnadmetuji.cz

