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Obecní úřad Žďár nad Metují

Letní kino

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

Zveme občany na promítání filmu Srdce na dlani. Promítat se bude pod
širým nebem, na hřišti. Akce se uskuteční v pátek,
5. srpna 2022.
Začátek
promítání
bude
po
setmění
–
předpokládáme po 21 hodině. Vstupné je 50 Kč.
Vstupenky je možné zakoupit v kanceláři OÚ
v úředních hodinách v pondělí a ve středu, nebo
v den konání na místě.
V případě špatného počasí bude akce přesunuta na
jiný termín. Malé občerstvení na místě bude zajištěno.
Pro větší pohodlí doporučujeme přinést deky a židle.

Žádáme občany, aby dodržovali
úřední hodiny.
Kontakty: Tlf.č.: 491 541 142
Mob.: 728 612 629
obec@zdarnadmetuji.cz
www.zdarnadmetuji.cz
č.ú. Komerční banka: 9024551 / 0100

v kanceláři obecního úřadu je možno
hradit poplatky či služby platební
kartou

Ubytování pod Ostašem
www.podostasem.com
tel.č. 721 106 077

SBĚRNÝ DVŮR

sobota: 9 – 11 hod.
středa: 16:30 – 18:30
Obecní knihovna
Upozorňujeme čtenáře, že
místní
knihovna
je
do
odvolání uzavřena. O jejím
otevření
Vás
budeme
informovat.

Vesnice roku – slavnostní vyhlášení
V sobotu, 20. srpna, proběhne v naší obci slavnostní
vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Vesnice
roku 2022. Během dopoledne bude probíhat oficiální
program – vyhlašování oceněných a udílení stuh.
Odpoledne bude věnováno posezení s hudbou a
občerstvením.
Během dne bude na programu vystoupení dětí ze ZŠ, vystoupení
harmonikáře, prohlídka hospodářského stavení, které se v současné
době rekonstruuje, prohlídka kovárny, bublinová show, vystoupení
komorní části PSO a k večernímu posezení zahraje kapela X Band.
Během dne bude pro děti připraveno malování na obličej, dětské dílničky
(malování na kamínky, atd…).
Dále bude u čp. 19 probíhat malý „jarmark“ s regionálními výrobky –
medovina, sýry, keramika, pečivo, atd…

Police Symphony Orchestra - SEN

Místní obchod
V současné době obec vypsala
záměr na pronájem nebytových
prostor obchodu na návsi.
Z přijatých
nabídek
bude
vybrána nejvhodnější, která
bude
splňovat
zadané
podmínky. Možnost podat
žádost mají zájemci do pondělí,
18. 7. 2022, do 10:00 hodin.
Podrobnější
informace
k záměru
a
podmínkám
přihlášky jsou na webových
stránkách obce a na úřední
desce.

16. a 17. září se na broumovském letišti odehraje další
velká benefice nadšeneckého orchestru Police
Symphony Orchestra. Velká bude z hlediska
repertoáru, výpravy, a snad i z pohledu finanční
pomoci, která bude letos směřovat do pečovatelských
služeb na Policku a Broumovsku.
Počet lidí důchodového věku, kteří mají potíže se zajištěním základních
potřeb, neustále přibývá, což klade vysoké nároky na mobilní
pečovatelskou službu. A právě této službě chce PSO pomoci.
Nejprve je potřeba zařídit rezervaci místa a koupit vstupenku. Nad
rámec lze přispět darem pro pečovatelské služby od 200 Kč do 10 000 Kč.
Rezervační systém je již spuštěn od 26. června na webových stránkách
www.goout.net.
Za vybrané peníze chce PSO nakoupit dva automobily, které by pomohly
většímu počtu seniorů a ulehčily by práci pečovatelkám. Dále tyto peníze
pomohou také zvelebit pracovní prostředí pro pečovatelky v Polici nad
Metují a do Broumova bude pořízeno vybavení pro rodiny, které se o své
blízké starají a potřebují k tomu adekvátní zařízení.
Počet členů Police Symphony Orchestra vzrostl během 12 let na téměř
200 a vybral již přes dva miliony korun na dobročinné účely.
PSO

Hladoví – Eliška Pohnerová

Ukončení provozování praxe lékaře pro děti a dorost

I díky příspěvku naší obce se
podařilo něco neskutečného.
Postapokalyptický příběh o
dívce toulající se divočinou se
zhmotnil
na
papírových
stranách
v 1000 kusovém
nákladu a rozjel se do celé
republiky. Mít dětský sen stát se
spisovatelem
snad
není
neobvyklé, ale vidět ho stávat se
skutečností už
není
tak
každodenní.
Náš region je
bohatý
na
literaturu, i já
chtěla
svým
dílem přispět.
Tímto bych ráda
poděkovala obci, že mi to
umožnila, a nejen zázemím ale i
finančně podporuje své občany.
Dále pak všem ostatním
předplatitelům i z řad občanů,
kteří mě podporují. Kniha je
k dostání
v polickém
knihkupectví pana Kohla i
tamní knihovně. Díky Vám a
jsem s pozdravem.

Vážení rodiče, milí pacienti,
nastal čas, kterého jsem se dlouho
obávala, snažila jsem se mu všemi
silami zabránit, ale bohužel se mi to
nepodařilo. Ke konci roku 2022
ukončuji svou třicetiletou praxi
praktického lékaře pro děti a dorost
bez dalšího pokračování s novým
lékařem. Již několik let jsem kontaktovala studenty lékařských fakult,
mediky, kolegyně na dětských odděleních v okolí i v kraji, zařídila jsem
si akreditační středisko pro vzdělávání nových pediatrů, absolvovala
jsem spoustu vzdělávacích kurzů a školení, jednak abych správně léčila
své pacienty a jednak abych mohla vzdělávat nové lékaře. V jednu chvíli
se přihlásil lékař se zájmem o pediatrii, zajistila jsem proto finanční
dotaci Ministerstva zdravotnictví na náklady spojené s jeho
vzděláváním. Také díky aktivitě starosty města Ing. Berana a
Dobrovolného svazku obcí Policka jsem obdržela finanční podporu a
použila ji na stáže lékaře v okresní nemocnici a ve fakultní nemocnici.
Bohužel po třech letech zaměstnání u mě se pan doktor rozhodl změnit
obor, ve vzdělávání praktického lékaře pro děti a dorost nepokračovat a
péči o mé pacienty nepřevzít.
Co to všechno bude znamenat?
Oslovila jsem praktické lékaře pro dospělé, kteří mohou registrovat
pacienty od 14 let a kteří mají volné kapacity v přijímání nových
pacientů: například MUDr. Langer, Police nad Metují, MUDr. Čelková,
Police nad Metují, MUDr. Řehák, Police nad Metují, MUDr. Mědílková,
Hronov. Stejně tak jsem oslovila své blízké kolegy pediatry ohledně
téhož. V omezené míře budou přijímat dětské pacienty (do 14 let)
například MUDr. Michálková, Broumov, MUDr. Brandová, Hronov,
MUDr. Horáková, Hronov, MUDr. Hegerová, Náchod, MUDr. Novotná,
Náchod, MUDr. Ryšavá, Náchod. Pokud Vám nový lékař přislíbí
převzetí do péče, nahlaste nám to, karty budeme předávat hromadně
koncem roku. Do té doby se o Vaše děti postarám. Karta pacienta, který
nového lékaře nesežene, se předává do archivu zřizovatele, tj. odboru
zdravotnictví Královéhradeckého kraje, kde je možné ji dodatečně
vyzvednout. Nelze ji dát pacientovi do ruky. Proto jsem pro každého
pacienta vytvořila podrobný výpis z dokumentace, který jsem ochotna
Vám předat.
POKUD NEBUDETE MÍT SVÉHO LÉKAŘE:
- a Vaše dítě akutně onemocní, obraťte se na dětské oddělení v Náchodě.
- a budete potřebovat nějaké přeočkování, požádejte o to některého
praktického pediatra a
předložte mu můj výpis s očkovacím kalendářem.
Vím, že pro Vás nastanou velmi složité situace, ale doufám, že budou
mít řešení. Garantem zdravotní péče je stát, tj. odbor zdravotnictví
Královéhradeckého kraje, zdravotní rada a město. Děkuji Vám za
společně prožité roky, za to, že jsem se mohla starat o Vaše děti, dělala
jsem to, jak jsem nejlépe uměla.
Moc mě mrzí, jak to dopadlo. Je mi to líto.

Eliška Pohnerová

Inzerce – nabídka
ubytování + pomocné
práce
Pan Pohl nabízí ubytování ve
své chalupě – Žďár nad Metují
čp. 44. Chalupa je pro max. 7
osob, ubytování je možné
poskytnout od jedné noci. Cena
za týdenní pobyt je 9 000,- Kč
v sezóně (přes letní prázdniny).
Více informací o ubytování je
dostupné
na
odkazu:
www.ceskarepublika.bktour.cz/leto/zdar
-nad-metuji/
V případě
zájmu
lze
kontaktovat přímo pana Pohla
na tel. č.: 723 064 155.
Pan Pohl rovněž nabízí
zednické práce, práce na
zahradě, drobné opravy
atd.
Zpravodaj č. 3/2022 vychází 13.7.2022
v nákladu 260 kusů. Připravuje Bc. Z.Sadílková

MUDr. Marcela Výravská

