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

Úřední hodiny v době vánočních svátků
a koncem roku 2018:

27.12., 28.12. ( čtvrtek, pátek )
31.12.2018 (pondělí) bude kancelář
z důvodu dovolené UZAVŘENA.
Úřední den -2.1.2019 !!
SBĚRNÝ DVŮR
sobota: 9 – 11 hod.
Provozní doba o Vánocích a
koncem roku v prodejně:
sobota: 21.12.
neděle: 23.12.
čtvrtek: 27.12.
pátek: 28.12.
sobota: 29.12.
neděle: 30.12.
pondělí: 31.12.

7:00 – 12:00
7:00 – 12:00
7:00 – 17:00
7:00 – 17:00
7:00 – 11:00
7:00 – 11:00
7:00 – 11:00

O vánočních svátcích a na Nový
rok prodejna uzavřena. 2.1. 2019
dopoledne inventura, odpoledne
otevřeno.

Pobočka České pošty bude
pro občany otevřena:
27.12. a 28.12. 8:00 - 9:30
31.12.
8:00 - 9:00
Hospůdka má o Vánocích
otevřeno:
22.12.
11:00 - 21:00,
23.12.
11:00 - 23:00
27.- 30.12.
11:00 – 21:00
3.1.
11:00 – 21:00
V ostatních dnech je zavřeno.

5/2018

Obecně závazné vyhlášky
Od ledna 2019 se mění některé obecně závazné vyhlášky, které obec před
několika lety přijala. Tyto vyhlášky je třeba dát do souladu s platnými
zákony. Změny se dotknou těchto vyhlášek:
Č. 1/2018 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Největší změnou v této vyhlášce je zvýšení sazby ročního poplatku, který
pro rok 2019 činí 550,- Kč na osobu. Důvodem jsou stále se zvyšující
náklady na svoz a třídění odpadu u svozové firmy. Nárůst je i v objemu
odpadu, který je občany vyprodukován.
Poplatníkem je fyz. osoba, která má v obci trvalý pobyt; cizinci s pobytem
v obci delším 3 měsíců; osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci či objekt, ve kterém není přihlášena žádná osoba
k trvalému pobytu.
Osvobozeni od poplatku jsou: osoby, jež po dobu celého kalendářního roku
pobývají v zahraničí; uhradí tento poplatek v jiném městě či obci; osoby,
které jsou déle než 3 po sobě jdoucí měsíce umístěny v sociálním či
nemocničním zařízení.
Úlevu od poplatku mají: studenti, kteří studují mimo okres Náchod - 150,Kč; nově narození 275,- Kč.
Při nároku na osvobození či slevu na poplatku musí občan skutečnosti
doložit např. dokladem, ze kterého je jasné, že byl poplatek uhrazen v jiné
obci, čestným prohlášením, že se v obci nezdržuje, platným potvrzením o
studiu a to do 30 dnů, kdy tato situace nastala. Nebude-li to řádně
doloženo, nebude úlevu či osvobození od poplatku možné nárokovat.
Poplatek je splatný ve dvou splátkách : do 31.3.2019, nejdéle však 30.9.2019.
Poplatky je možné uhradit v hotovosti v kanceláři OÚ, či převodem na
účet obce: 9024551/0100, v.s. číslo popisné. Výši částky je možné si ověřit
telefonicky, či emailem v kanceláři.
Č.2/2018 – o místním poplatku ze psů.
Majitel je povinen svého psa přihlásit nejdéle do 3 měsíců stáří věku, či
v den, kdy nabyl psa staršího 3 měsíců. Změna vyhlášky obsahuje
především navýšení poplatku za psa, které se nyní rozlišuje na: psi
chované v rodinných domech a bytech do 3 bytových jednotek (za jednoho
psa 200,- Kč, zda druhého a dalšího psa 300,- Kč); psi, kteří jsou v bytových
domech nad 3 bytové jednotky (za jednoho psa 300,- Kč, za druhého a
dalšího 500,- Kč) ; majitelům psů (jejichž jediným zdrojem příjmů je
důchod) byl stanoven poplatek ve výši 100,- /1 pes, za druhého a dalšího
psa 200,- Kč. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba
nevidomá, bezmocná a osoba zdrav. postižená, která je držitelem průkazu
ZTP/P. Splatnost poplatku je do 31.3.2019.
Další vyhláška, která byla pozměněna, se týká volného pobíhání psů na
veřejných prostranstvích. Pes musí být veden na vodítku u nohy fyz.
osoby, tak aby se při míjení jiných osob a psů nemohl s nimi dostat do
kontaktu.
Vyhláška neupravuje případ, kdy zvíře samovolně „uteče“, toto řeší zákon
na ochranu zvířat proti týrání: každý držitel je povinen zabezpečit zvíře a
učinit opatření proti úniku zvířete. Neučiní-li tak, může být uložena
pokuta až do výše 50 000,- Kč.
Veškeré obecně závazné vyhlášky, které byly odsouhlaseny
zastupitelstvem obce, jsou vyvěšeny na úřední desce. Po nabytí právní
moci jsou k nahlédnutí po celou dobu platnosti na webových stránkách
obce, kde jsou zveřejněny v celém svém obsahu.

Kulturní akce

Informace od hasičů
Na závěr roku bychom rádi velmi
stručně informovali spoluobčany o
činnosti Jednotky požární ochrany ve
Žďáře. V roce 2018 měla jednotka 14
členů, kteří prošli různými školeními.
Pro představu se jedná o 40 hodin
školení strojníků, 40 hodin školení
velitelů, 16 hodin školení nositelů
dýchací techniky a mnoho dalších.
Aktivita v jednotce stojí spoustu času
nejen při nezbytném vzdělávání, ale i
při zásazích. Těch bylo v letošním
roce celkem 10, z toho 7 požárů.
Chtěl bych tímto všem aktivním
členům jednotky poděkovat za
investovaný čas a ochotu dělat něco
bezplatně pro bezpečnost nás
ostatních. Poděkování patří také obci
za velkou podporu při obnovování
materiálu nezbytného pro zásahy.

Tříkrálová sbírka proběhne
v prvním lednovém týdnu. Dvě
skupinky koledníků budou pod
dohledem dospělého obcházet
jednotlivé domácnosti.
Zpravodaj č. 5/2018 vychází 20.12.2018 v
nákladu 250 kusů.
Připravuje R.Freibergerová

Místní akční skupina Stolové hory: rok 2018 nejen dotační
Počátek nového roku vybízí k zamyšlení nad rokem uplynulým a nutno na
úvod podotknout, že pro Místní akční skupinu Stolové hory (MAS), která
podporuje a rozvíjí regiony Hronovska, Policka a město Náchod, byl
v pozitivním smyslu slova turbulentní. Podařilo se nám vyhlásit 8 výzev
v oblastech zemědělství, životního prostředí, zaměstnanosti, dopravní
infrastruktury a občanské vybavenosti na území MAS. A do této chvíle MAS
schválila přidělení dotace pro celkem 32 projektů! U projektů zaměřených na
zemědělství a lesnictví čekáme na hodnocení Ministerstva zemědělství, ale
v dalších oblastech se už projekty realizují. A které to jsou? Například
v Bezděkově nad Metují se oprav dočkal kostel sv. Prokopa, jenž momentálně
prochází náročnou rekonstrukcí vnějšího pláště a dvou hřbitovních zdí. Dále se
v Polici nad Metují o letních prázdninách uskutečnily příměstské tábory, které
budou pokračovat i v následujících dvou letech. Jedním z projektů
zaměřujících se na bezpečnější dopravu v obcích je výstavba lávky pro pěší
přes železniční trať, která propojuje ulice Na Letné a Za Tratí v Náchodě.
Tímto samozřejmě výčet realizovaných akcí nekončí, neboť jsme nelenili ani
v závěru roku, kdy jsme vyhlásili dalších 5 výzev, v rámci kterých podpoříme
předškolní vzdělávání nebo rozvoj sociálních služeb.
Kromě přerozdělování finančních prostředků se MAS zaměřuje v rámci svého
největšího projektu na rozvoj regionu i v oblasti předškolního, základního a
neformálního vzdělávání na Náchodsku. Formou seminářů podporujeme i
vzdělávání dospělých; zkraje roku 2018 jsme na Slavném uspořádali seminář
pro zemědělce a lesníky. Pro stejnou skupinu byl určený seminář o
agrolesnictví, uskutečněný v září v Polici nad Metují. V létě jsme se zúčastnili
akce Farmářské filmové léto na ekofarmě v Bělém a k příležitosti oslav 100.
výročí vzniku Československa jsme ve spolupráci s Městem Stárkov
uspořádali akci spojenou s výsadbou lípy svobody doplněnou o bohatý
doprovodný program.
I v nadcházejícím roce vyhlásíme další výzvy, již nyní probíhá příprava čtyř
výzev, jež napomůžou například hasičům k pořízení techniky nebo krajině při
výsadbě dřevin v alejích. MAS bude nadále sdružovat místní města, obce,
neziskový sektor, podnikatele a další k naplňování krásného, ale nelehkého
údělu, kterým je rozvoj regionu. Děkujeme všem našim členům a dalším
příznivcům za to, že jsou v tomto s námi na jedné lodi. Celému regionu MAS
Stolové hory přejeme, aby i nadále na radnicích a obecních úřadech seděli
osvícení starostové a starostky, kteří dohlédnou i za hranice svého města.
O našich aktivitách se více dozvíte na www.mas-stolovehory.cz
Mirka Soldánová

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
2019

Žďár nad Metují

leden
11.1.
25.1.
únor
8.2.
22.2.
březen
8.3.
22.3.
duben
5.4.
19.4.
květen
3.5.
17.5.
červen
14.6.
28.6.
červenec
12.7.
26.7.
srpen
9.8.
23.8.
září
6.9.
20.9.
říjen
4.10.
18.10.
listopad
1.11.
15.11.
prosinec
13.12.
27.12.
SVOZOVÝ DEN – PÁTEK , sudé týdny.

31.5.

29.11.

Přejmeme Vám šťastné a veselé Vánoce,
v novém roce hodně zdraví, spokojenosti a
úspěchů v osobním i pracovním životě.

Zastupitelstvo obce a zaměstnanci obce

