Žďárský zpravodaj
Obecní úřad Žďár nad Metují

4/2013

Stavební úpravy na Mateřské škole

úřední hodiny

Pondělí 8 – 11 a 13 – 17 hod
Středa 8 – 11 a 13 - 17 hod
Kontakty: tlf.č. 491 541 142

obec.zdarnm@tiscali.cz

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

SBĚRNÝ DVŮR
v provozu
středa: 16:30 - 18:30
sobota: 9 – 11 hod

Hospůdka
Žďárská hospůdka
nabízí




Obědy od pondělí do pátku
výběr ze 4 druhů jídel
Minutková kuchyně ( v týdnu
do 21 hodin)
Víkendová kuchyně (od 11:00
do 22:00 hodin)

ZDARMA ROZVOZ OBĚDŮ
v obci Žďár N.M.
POŘÁDÁNÍ SOUKROMÝCH
AKCÍ
(svatby,
večírky,
oslavy,..)
Informace a rezervace termínů
je možná přímo v hospůdce
nebo na tel: 606 652 124 – Jiří
Prouza
Aktuální týdenní jídelní lístek je
k dispozici na:
www.zdarnadmetuji.cz

Již na jaře roku 2012 byla podána žádost na Státní fond životního
prostředí, Operační program Životní prostředí, Prioritní osa 3,
Udržitelné využívání zdrojů energie,
s názvem
projektu:
“Rekonstrukce a stavební úpravy Mateřské školy č.p.146, 549 55 Žďár
nad Metují“. Tento projekt byl zaměřen na zateplení obvodových stěn
budovy Mateřské školy a zateplení stropu. V listopadu téhož roku bylo
vydáno rozhodnutí o poskytnutí této dotace. Finanční dotace
poskytnuté Evropskou unií činí 584.870 Kč, dotace ze SFŽP činí 34.404
Kč. Podle Smlouvy o dílo, která byla uzavřena s vítězem veřejné
zakázky, stavební firmou MOVIS Hronov s.r.o., činí cena díla 697.854
Kč bez DPH. Některé výdaje nebyly fondem uznány, zbylé náklady
budou financovány z rozpočtu obce.
A jak je již nyní vidno, stavební práce na školce jsou v plném proudu.
Vzhledem k nepředpokládaným vícepracím, které se během probíhající
rekonstrukce objevily, pevně věříme, že do konce letních prázdnin
budou práce související se zateplením a novou fasádou hotovy.
Další stavební práce, které už nesouvisí s poskytnutou dotací, probíhají
uvnitř budovy. V prostorách bývalé knihovny je budována nová školní
jídelna, ve které se budou od nového školního roku stravovat žáci
místní základní školy. Stravování dětí doposud probíhalo v budově
školy, kam se obědy dovážely. Díky navýšení počtu strávníků však nelze
již takové množství obědů dovážet do školy, proto bylo zřizovatelem
rozhodnuto o vybudování nové jídelny a veškerého potřebného zázemí,
tak jak určují normy a předpisy.
O prázdninách se nezahálelo ani v budově základní školy. Zde byla
provedena izolace zdiva západní strany budovy. V budově probíhalo
také stěhování, a přípravy na nový školní rok. Výmalba družiny a
chodby. Od září tu bude probíhat výuka ve třech třídách, a proto je
třeba se na to řádně připravit. Dokoupeny byly nové školní lavice a
vybavení do šaten.
Tímto také děkujeme všem brigádníkům, kteří pomáhali s pracemi na
údržbě obce a obecního majetku.

Poděkování
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na
zabezpečení volnočasové aktivity pro děti – Malý tábor, která díky
ochotným občanům, mohla v naší obci fungovat po celý měsíc červenec.
Děkujeme, za ochotu personálu Žďárské hospůdky, která zajistila obědy
pro naše nejmenší. Velké díky patří především K. Kašparové,
R.Lecnarové a M. Vackové, které pro děti připravily bohatý a zajímavý
program. Za podporu děkujeme také paní P. Kašparové.

Připravujeme
SDH Žďár nad Metují
připravují

„Rozloučení
s prázdninami“
31.srpna 2013
na hřišti
Doprovodný program a
občerstvení zajištěno.

Podrobnosti budou oznámeny na plakátech.

Žďárská hospůdka
připravuje

GRILOVÁNÍ

SOBOTA

24.8.2013

před hospůdkou

Podrobnosti k plánované akci
budou včas oznámeny na
plakátech a v rozhlase.
V případě nepřízně počasí se
akce nekoná.

TJ Sokol
Z důvodu odstoupení p.Vackové
z funkce starostky TJ Sokol ve
Žďáře nad Metují, tímto
oslovujeme případné zájemce,
kteří by měli chuť a zájem se
této funkce ujmout. Zároveň
bychom ocenili nové členy, kteří
by zajistili další existenci spolku
a podíleli se na kulturních a
sportovních akcích v naší obci.
Jedná se především o zachování
stávajících tradiční akcí.
Našim cílem je zachovat
stávající sportovní kroužky a
cvičení pro děti i dospělé.
Zájemci
se
mohou hlásit
v kanceláři obecního úřadu.
Případné informace podá také
paní D. Vacková.
Odstupující starostce děkujeme
za dlouholeté vedení spolku a
odvedenou práci.
Zatoulané mourovaté kotě se
potuluje
mezi bytovkami u
hřiště. Hledá se majitel, případně
zájemce, který se „mourka“
ujme.
Zpravodaj č. 4/2013 vychází dne 13.8.2013
V nákladu 260 kusů.
Připravuje R.Freibergerová

Změny v hromadné dopravě – čipové karty
Od 1. 9. 2013 budou vícedenní a přestupní jízdenky v autobusech a vlacích
postupně nahrazovány čipovými kartami. Tyto karty nahradí všechny
vícedenní papírové jízdenky IREDO, přičemž se předpokládá, že dokáží
nést také síťové a jednorázové jízdenky, a umožní i snadný přestup. Nákup
těchto jízdenek bude možný v autobusech, na železničních stanicích nebo
ve vlacích, a to jejich nahráním do čipu karty.
Můžete ji použít ve všech autobusech a vlacích Královéhradeckého a
Pardubického kraje zapojených do Integrovaného dopravního systému
(IDS) IREDO. Jejich seznam najdete na www.oredo.cz.
Fungují také jako elektronická peněženka pro nákup jednorázové
jízdenky. Kredit si koupíte (nabijete) na železniční stanici či v autobuse a
můžete jím platit opět ve všech autobusech a vlacích zapojených v IDS
IREDO.
Jak to tedy bude fungovat v praxi? Bude ještě možné jezdit i na
papírovou jízdenku?
Při nákupu vícedenní, síťové nebo přestupní jízdenky na železniční stanici
nebo v autobusu dojde k jejímu nahrání na čipovou kartu. Současně vám
bude vydán daňový doklad s údaji o uhrazené službě a zůstatku
elektronické peněženky.
Kontrola platnosti vícedenní, síťové nebo přestupní jízdenky bude
probíhat přiložením čipové karty k odbavovacímu zařízení v autobuse, k
přenosné pokladně průvodčího ve vlaku nebo ke čtečce revizora.
Papírové síťové jízdenky a papírové přestupní jízdenky budou
uznávány do 31. 12. 2013. Po tomto datu budou vydávány pouze
jednorázové nepřestupní jízdenky, a to všech typů (obyčejné,
poloviční, žákovské, studentské, ZTP atd.). Výjimkou budou
přestupní papírové jízdenky vlak/vlak, které zůstanou zachovány.
Jak, kde, za jak dlouho a za kolik kartu získáte?
Zažádat o ni můžete od 1. 8. 2013 prostřednictvím elektronického
formuláře, na kontaktním místě nebo na pokladnách ČD. Informace vám
také poskytne v pracovní dny od 8:00 do 16:00 operátor na bezplatné
telefonní lince 800 10 15 20.
Spolu s vyplněnou žádostí předložíte průkazovou fotografii (3,5 x 4,5 cm)
a uhradíte poplatek za pořízení čipové karty ve výši 150 Kč.
Při vyzvednutí čipové karty na kontaktním místě nebo na pokladně ČD
bude nutné předložit doklad potvrzující totožnost (OP nebo rodný list).
Životnost čipové karty je 6 let.
Více informací na www.oredo.cz

Informace z České pošty
Od července došlo v naší obci ke změně doručování pošty. V současné
době je pošta rozvážena motorizovanou jednotkou ČP. K doručování
pošty dochází z pravidla mezi 12:00 -13:00 hodinou. V případě, že není
adresát zastižen na uvedené adrese, je možno vyzvednutí zásilky nejdříve
následující pracovní den na pobočce pošty ve Žďáře. n. M., v době: PO, ST,
ČT, PÁ 8:00 – 9:30 a 14:00 – 15:30 hodin a ÚT 8-9:30 hodin.
Zároveň upozorňujeme občany, aby pro doručování pošty zajistili
označené poštovní schránky. V případě, že má občan více doručovacích
adres, např. z dřívějších trvalých adres, prosíme o jejich sjednocení, a to
z důvodu snadnějšího doručení zásilek.
Pobočka České pošty v obci funguje beze změn.
Oznamujeme, že od 1.8.2013 došlo ke změně sazebníku České pošty u
některých služeb: U základních listovních služeb, poštovní poukázky typu A
a mezinárodních poštovních zásilek. Nově také pro své klienty Pošta
připravila Zákaznickou kartu, která pro ně bude znamenat výraznou úsporu.
Další informace získáte na pobočce České pošty.

