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Obecní úřad Žďár nad Metují

Zastupitelstvo obce pro období 2014-2018

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

10.listopadu se konalo ustavující zasedání zastupitelstva obce. Ze všech
devíti přítomných nových zastupitelů obce, byli zvoleni na další funkční
období: starosta – Pavel Šubíř, místostarosta – František Dostál. Do
zřízeného kontrolního výboru, který je tříčlenný, byli zvoleni: předseda –
Dáša Vacková, členové Zdeněk Lecnar, Jaroslav Kaufman. Do finančního
výboru zasednou: předseda – Radka Dubišarová Svatoňová, Luboš Šorfa a
Mgr. Michal Bureš.
Kompletní nové zastupitelstvo tvoří tito členové: Pavel Šubíř, František
Dostál, Dagmar Ducháčová, Jaroslav Kaufman, Mgr. Michal Bureš, Dáša
Vacková, Zdeněk Lecnar, Radka Dubišarová Svatoňová a Luboš Šorfa.

Kontakty: tlf.č. 491 541 142

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

SBĚRNÝ DVŮR

v provozu
sobota: 9 – 11 hod.
Kanceláře Obecního
úřadu bude v době od
23.12.2014 do 2.1.2015
uzavřena.
V pondělí 29.12.2014 obvyklá
provozní doba
První úřední den po svátcích:
5.1.2015
Od 1.1.2015 změna úředních
hodin:

Starosta přítomné seznámil s několika hlavními plány, kterými by se nové
zastupitelstvo v nadcházejícím volebním období mělo zabývat. Zmíněna
byla oprava hřiště, oprava zbývajících nevyužitých prostor v budově na
návsi (zřízení ubytování), rekonstrukce sálu. Plánuje se výstavba
kanalizace a ČOV v obci. Mezi kulturními akcemi jistě nebude chybět již
tradiční jarmark, posvícení, rej čarodějnic, Mikuláš a další.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční
v pondělí 15.prosince 2014 od 18:00 hodin
Navržený program:
- rozpočtové provizorium na rok 2015
- úpravy rozpočtu 2014
- kompetence starosty k provádění rozpočtových opatření
- vyhláška o místním poplatku za komunální odpad od 1.1.2015
- pověření starosty k oddávání
Další body budou doplněny či upřesněny

PO 8:00 - 11:00, 13:00 - 17:00
ST 8:00 - 10:00, 13:00 - 17:00

Změna emailové adresy úřadu:
obec@zdarnadmetuji.cz
Základní škola ve Žďáře nad
Metují
Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ
BESÍDKU
Ve čtvrtek 18.12.2014
Od 17:00 hodin
na velkém sále ve Žďáře n.M.

Hospůdka roku 2014
Zaměstnanci Žďárské hospůdky děkují všem příznivcům , stálým i
nepravidelným návštěvníkům a hlavně věrným štamgastům, za přízeň a
aktivitu při hlasování v soutěži „Hospůdka
roku
2014“, vyhlášené Náchodským
deníkem.
Díky Vaší přízni se naše hospůdka umístila
již podruhé na prvním místě v rámci „nej“
restauračního
zařízení
náchodského
regionu. Druhé vítězství nás moc těší a
zároveň je pro nás velkou výzvou pro účast
v roce příštím.
Děkujeme

Jiří Prouza a kolektiv

Zapomenutý rodák Antonín Palata

Připravujeme

Společné
vypouštění
balónků
s přáním
Ježíškovi
Přijďte si všichni poslat své přání
Ježíškovi na balóncích

Kdy:

12. prosince 2014

v 15:30 hod.
společně vypouštíme balónky

Kde: na návsi před
hospodou ve Žďáru nad Metují
Balónky s kartičkami na vaše
přání obdržíte zdarma na místě
SDH Žďár nad Metují

připravuje

HASIČSKÝ PLES

v sobotu 3.ledna 2015
HUDBA Ledvin Stones
BOHATÁ TOMBOLA
Jumping® je aerobní cvičení, které
probíhá na PROFI trampolínách pod
vedením instruktora. Díky měkkým
dopadům je toto cvičení šetrné ke
kloubům. Při cvičení se posilují kloubní
úpony, zádové svaly, svaly pánevního
dna, prsní svaly a svaly břišní. Dále
Jumping zbavuje rychle nadváhy a dodá
Vám sebevědomí a tu správnou náladu.
Základem jumpingu je kombinace
rychlých a pomalých skoků, variace
aerobních kroků, dynamických sprintů,
silových prvků i strečinku. Podstatou
jsou jednoduché poskoky, balancování a
zábava na motivující hudbu. Nejde o
žádné choreografie. PROČ JUMPING?
Zvyšuje svalový tonus, navyšuje vitální
kapacitu plic, působí proti depresi a
únavě, upravuje trávení a vylučování,
posiluje
všechny
svalové
partie,
normalizuje
hladinu
cholesterolu,
pomáhá snižovat krevní tlak a tím
předcházet
kardiovaskulárním
onemocněním. Lekcemi Jumping®

programu Vás bude provázet
akreditovaná instruktorka Mgr.
Veronika Vojtěchová Teuberová.
Lekce budou probíhat v sokolovně
v Bukovici po předchozí rezervaci
na emailu verca02@centrum.cz .
Začínáme 24. 11. 2014 každé
pondělí a středu /18 – 19hod a 19 –
20hod/.

Před žďárskou školou je památník
padlým vojákům z první světové války.
Celkem třicet jmen kluků, kteří
zbytečně ukončili život za císaře pána
na evropských bojištích. Mezi nimi i
jméno Antonína Palaty. Protože všichni
Palatové ze Žďáru byli mými
příbuznými, patří mezi ně jistě i
Antonín. Zajímavé je, že tatínek, který
se o předky zajímal, nikdy a nikde se o
tomto příbuzném nezmínil. Přitom o pamětní desce před žďárskou školou
musel vědět. Osudy některých žďárských vojáků jsou popsány v kronice
obce. O Antonínovi však ani zmínka. V lednu 2010 obec vyšla vstříc mému
pátrání a můj dotaz otiskla v obecním listě „Žďárský zpravodaj“. Zajímalo
mne číslo popisné domu, ze kterého vojín pocházel, případně jeho věk nebo
místo, kde padl. Za půl roku se nikdo neozval. Tudy tedy cesta nevedla. Ve
Vojenském ústředním archivu i v Oblastním archivu v Zámrsku je však
dostatek stop. Antonín Palata se narodil ve Žďáře v čp. 82 1.srpna r. 1876
kovářskému mistrovi Františku Palatovi a matce Marii rozené Hruškové
z Petrovic. Kmotrem při křtu je zapsán můj prapraděd Josef, sedlák
z Maršova č.15. Z hrozné války se bohužel nevrátil a 1.3.1919 byl na
ruském bojišti prohlášen za nezvěstného.
Na památníku padlým vojákům z 1. světové války v obci Horní
Radechová je také jméno Antonína Palaty. Dlouho mi trvalo, než jsem
vypátral, že se jedná o jednoho vojáka, o stále jednu a tutéž osobu. Antonín,
narozený ve Žďáru, si necelý rok před vypuknutí války vzal dne 13. srpna
1913 v Polici n.M. Františku Janstovou. Vzápětí se novomanželé
odstěhovali do Horní Radechové čp. 132, kde samostatně hospodařili. Po
vypuknutí války narukoval ke královehradeckému pěšímu pluku č.18,
s kterým odejel na ruskou frontu, kde padl nebo zemřel. Antonín byl
bratrancem mého dědy Josefa Palaty. Oba byli na bojišti této války. Po sto
létech je tedy voják, žďárský a hornoradechovský občan Antonín Palata jen
jméno, které lidem nic neříká. Do anonymity se propadneme časem
všichni.
Vlastimil Palata

V letošním roce byl tento pomník opraven. Provedeno bylo nové
podbetonování celého pomníku, zarovnání kameniva a oprava desky se
jmény padlých. Celkové náklady na opravu činily cca 35 tis. Kč.

Upozornění
Důrazně žádáme občany, aby
využívali k parkování vozidel
nenechávali vozidla na místních
komunikací.
Opakovaně vyzýváme majitele
svých mazlíčcích. Především
prostranstvích!!

v nadcházejícím zimním období,
pouze vyhrazená parkoviště a
komunikacích. Usnadní tak údržbu
psů, aby uklízeli „hromádky“ po
v obytných zónách a veřejných

Povinná vakcinace psů proti vzteklině
Dle zákona je majitel psa povinen nechat ho očkovat proti vzteklině od 6
měsíců stáří a pak opakovaně. Doporučujeme s ohledem na závažnost této
nemoci nechat psy každoročně přeočkovat.

Termín očkování: v sobotu 13.12. 2014

Žďár nad Metují:

u hospody

10.05 - 10.10 hod.

Cena vakcinace proti vzteklině bude v tento den a v průběhu prosince i v ambulanci
v Suchém Dole 120,- Kč. Veterinární ambulance Suchý Důl, MVDr. Kulich Miroslav,
tel: 602628885
Zpravodaj č. 6/2014 vychází 2.12.2014 V nákladu 260 kusů. Připravuje R.Freibergerová

