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

úřední hodiny koncem roku:
PO, ST 19.12., 21.12.2016
8-11, 13-17 hodin
ST 28.12.2016
8-11, 13-17 hodin
První úřední den v roce 2017:
ST 4.1.2017

SBĚRNÝ DVŮR
sobota: 9 – 11 hod.

Výzva
Upozorňujeme majitele objektů
ve Žďáru nad Metují, kterých se
týkají stavební úpravy
stávajících septiků a jímek,
aby nahlásili své kontakty
v kanceláři obecního úřadu, pro
odbornou konzultaci
s projektantem, nejpozději do

31.1.2017 !

Po tomto termínu budou nuceni
vlastníci nemovitostí řešit tuto
záležitost individuálně, bez
finanční a administrativní
podpory obce!

Údržba komunikací v zimním
období: Žádáme majitele vozidel,
aby především v zimním období
dbali na správné parkování na
místních komunikacích! (v obytné
zóně
parkovali
pouze
na
vyhrazených parkovacích místech)
Usnadní tak údržbu vozovek!
V případě, že nebude umožněn
průjezd pro komunální techniku,
nebude tato část vozovky ošetřena!

5/2016

Dopravní automobil
Do výbavy jednotky sboru dobrovolných hasičů přibyl nový vícemístný
automobil značky
Ford. K pořízení
tohoto
automobilu došlo
za přispění dvou
dotací: v rámci
dotačního titulu :
Dotace
pro
jednotky
SDH
obcí
od
Ministerstva
vnitra
–
Generálního
ředitelství
Hasičského
záchranného
sboru České Republiky, byla poskytnuta dotace 450 tis. Kč. Další
peněžní prostředky byly získány prostřednictvím Královéhradeckého
kraje, z programu Zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany
v Královéhradeckém kraji, ve výši 249 tis. Kč. Zbylé prostředky
k dofinancování pořizovací ceny vozu (234 tis. Kč) poskytla obec Žďár
nad Metují ze svého rozpočtu.
Nový Ford Transit dodala firma Auto Trutnov s.r.o., na základě
výběrového řízení. Vícemístný automobil pro JSDH Žďár nad Metují je
dlouhodobou investicí do mobility jednotky a zvýšení využitelnosti při
zásazích v obci a okolí, ale také v kraji. Přinese snížení nákladů
na provoz JSDH a sníží se dojezdové časy k mimořádným událostem.
Umožní snadnější přepravu osob na povinná školení, případné soutěže
hasičů i mládeže. Automobil je zařazen do Integrovaného záchranného
systému.
Slavnostní předání vozu se konalo v neděli 16.října na návsi, za
přítomnosti ředitele územního odboru HZS Náchod plk. Ing. Davida
Pouče a široké veřejnosti. Starosta obce Pavel Šubíř předal klíče veliteli
jednotky Martinu Zemanovi. Následovaly ukázky hasičských útoků
v podání „mladých“ hasičů. Poté posezení na velkém sále, při kterém
hrála skupina Slaveňáci. Nejmladší členové hasičského sboru byli za své
dosavadní výkony odměněni dortem a pohoštěním. Této akce se
zúčastnili mimo jiné také zástupci polské partnerské obce Ratno Górne.
Věříme, že nový automobil bude přínosem, a bude dlouho a spolehlivě
sloužit svému účelu.
Kontroly kotlů na tuhá paliva

Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu ústředního
vytápění domů mají podle platného zákona o ochraně ovzduší, novou povinnost, kterou
musí splnit do konce letošního roku.
Do konce roku musí každý spalovací zdroj na tuhá paliva o příkonu 10-300kW napojený na
radiátory projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí). Od 1.1.2017 si může úřad
vyžádat potvrzení o revizi, v případě nedodržení zákona je oprávněn majitele kotle
pokutovat. Revize je nutné opakovat pravidelně – nejméně jednou za dva roky.
Seznam servisních techniků najdete na internetových stránkách:
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php, případně je na obecním úřadě seznam k dispozici
v tištěné podobě.

Připravujeme
Děti ze Základní
školy ve Žďáru nad
Metují Vás zvou na

Vánoční besídku
v úterý 20.12.2016 na velkém
sále na návsi.

Hasičský
ples
ve Žďáru nad Metují

v sobotu 7.1.2017
od 20:00 hod. na velkém sále

Hraje Ledvin Stones

Dle obecně závazné vyhlášky obce č. 4/2016 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu, je poplatníkem fyzická osoba s trvalým pobytem v obci,
cizinec s povolením k trvalému pobytu, k přechodnému pobytu, či osoba,
která vlastní stavbu určenou k rekreaci.
Výše poplatku je stejná - činí 500,-Kč/ na poplatníka, splatnost je možná ve
dvou stejných splátkách do 31.3. a 30.9. 2017.

Úhradu poplatku můžete provést v hotovosti v kanceláři OÚ nebo
převodem na účet obce 9024551/0100 var.symbol = číslo popisné.
Osvobozeni od poplatku jsou osoby, které se dlouhodobě v obci nezdržují – a tuto
skutečnost doloží, a dále občané, kteří doloží, že poplatek zaplatili v jiné obci.
Úlevy ve výši 150,-Kč mají studenti vysokých škol či středních škol se sídlem
mimo okres Náchod – musí písemně doložit.

Poplatek za psa činí 200,-Kč a je splatný do 31.3.2017.

Neuhrazené poplatky za letošní rok je nutné uhradit do konce roku 2016!

SVOZOVÝ PLÁN
měsíc

Žďárská
hospůdka si Vás
dovoluje pozvat na
„DLOUHOU NOC“

od 20 hodin. Podávat se budou
vepřová kolena. K poslechu zahraje
Country kapela.
Provozní doba o Vánočních svátcích:
24. a 25.12.2016 – ZAVŘENO
26.12. od 15:00 HOD.
31.12.
11-18 HOD.
1.1. 2017 15-20 HOD.
Děkujeme Vám za přízeň a
těšíme se na Vaši návštěvu
v příštím roce.
Provozovatel a personál hospůdky.

Inzerce

NOVÁ Zubní ordinace
Medical CANNABIS s.r.o.

Tyršova 327, Police nad Metují,
oznamuje, že zahájila provoz a
přijímá nové pacienty:
Ordinační hodiny:
PO, ÚT, ČT 8:00 - 11:15, 12:00 - 16:00
ST
8:00 - 11:15, 12:00 - 13:30
PÁ
8:00 - 15:15, 12:00 - 14:30
Telefon: 491 512 277
Mobil: 774 804 237

ordinace@medical-cannabis.cz
www.medical-canabis.cz

Přejeme Vám klidné prožití
svátků vánočních, v Novém
roce hodně zdraví,
spokojenosti a úspěchů.
Zastupitelé a zaměstnanci obce

Zpravodaj č. 5/2016 vychází 9.12.2016
kusů. Připravuje R.Freibergerová

Komunální odpad 2017

V nákladu 260

LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

den
13.,27
10.,24.
10.,24.
7.,21.
5.,19.
2.,16.,30.
14.,28.
11.,25,
8.,22.
6.,20.
3.,17.
1.,15.,29.
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Poděkování
Vážení a milí obyvatelé Žďáru nad Metují, jmenuji se Pavlína Exnerová a bydlím v
Bukovici. Od malička jsem duší i srdcem srostlá s životem na vesnici a se vším co k ní
patří, a proto i ráda podporuji život v ní. Bukovici mám moc ráda a Žďár je mým
druhým domovem. Ráda využívám ve vaší obci sokol, poštu, ale hlavně služby vašeho
pěkného obchůdku. U nás v Bukovici je obchod dlouho zavřený a bohužel se nedaří
najít šikovného a spolehlivého provozovatele, a mám strach, že v této době
supermarketů, to bude čím dál větší oříšek. Mě osobně supermarkety nic neříkají,
zboží sice veliké množství, ale také spousta světel a neosobního jednání. Já mám moc
ráda zpětnou vazbu zákazníka a prodávajícího a to v supermarketech není dost dobře
možné. V této uspěchané době se čím dál víc zapomíná na to, že všichni jsme jen lidé, a
že někdy stačí jen prohodit slůvko, aby byl den veselejší když se zrovna tak úplně
nedaří a máte vy i prodavačka svůj den "blbec". Sama jsem několik let v malém
obchůdku prodávala, (zničili ho právě supermarkety), a tak si i velmi dobře
uvědomuji, jak je čím dál těžší takový malý, pěkný obchůdek udržet při "životě" . A
proto mi dovolte abych využila tohoto předvánočního času a poděkovala VŠEM, co
mají něco společného s provozem vašeho Ždárského obchůdku, kam chodím tak ráda
nakupovat, kde už při vstupu, je na první pohled vidět, KDO a s JAKOU PÉČÍ se o krám
stará, ale také milý úsměv a ochota prodavaček. Nevidím jediný důvod proč na
děvčata vrčet kvůli tomu, že došel chleba nebo je momentálně jen ten z předešlého
dne. Stačí zavolat, chléb si objednat.... jde jen o zvyk. A i sebečerstvější chléb nebude u
stolu chutnat s člověkem, který vám nerozumí. A to že mají děvčata otevřeno o
víkendech nejen ráno ale i odpoledne považuji téměř za nadstandard. Jsou to přece jen
ženské a maminky od rodin.... a čas strávený o víkendu v obchodě, místo v kruhu své
rodiny, jim nic nenahradí." DĚVČATA" VŠEM VÁM ZA VŠECHNO MOC DĚKUJU, VAŠÍ
PRÁCE SI NESMÍRNĚ VÁŽÍM a slibuji, že budu dál vaší spokojenou a věrnou zákaznicí.
Přeji vám krásné a pohodové vánoce strávené se svou rodinou, v novém roce HLAVNĚ
ZDRAVÍ a pohodové dny plné pochopení, radosti a spokojených zákazníků.
Pavlína Exnerová z Bukovice

