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.zdarnm@tiscali.cz

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

Evidence obyvatel
K 31.12.2012 evidujeme v naší obci 644 trvale žijících obyvatel.
Z celkového počtu obyvatel tvoří 329 žen a 315 mužů.
V roce 2012 se narodilo celkem 5 občánků ( 4 chlapci a 1 dívka),
zemřelo 7 občanů. Do obce se přistěhovalo 8 občanů a odstěhovalo se
11 občanů. Své „ano“ si řeklo 7 párů novomanželů.
Oproti minulému roku se celkový počet obyvatel snížil, narodilo se i méně
dětí. Výrazná změna byla v počtu uzavřených manželství – minulý rok
byly uzavřeny pouze 2 sňatky.

Ze základní školy

SBĚRNÝ DVŮR
v provozu
sobota: 9 – 11 hod
Veřejné zasedání
Zastupitelé obce Žďár
Metují Vás zvou na

1/2013

nad

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO
v pátek

15.února 2013
od 18:00 hod
na velkém sále

Navržené body programu:
1) Rozpočet obce 2013
2) Účetní závěrka ZŠ, MŠ
3) Změna č.1 územního plánu
Program je možno doplnit.

Rozvoz obědů
Žďárská hospůdka nabízí
ZDARMA ROZVOZ OBĚDŮ
v obci Žďár N.M.

Od pondělí do pátku možnost
výběru ze 4 druhů jídel.
Cena od 65-70Kč
Zájemci se mohou hlásit přímo
v hospůdce nebo na tel:
606 652 124

Ve čtvrtek 10.ledna se uskutečnila v místní základní škole
schůzka ředitele základní školy s rodiči předškoláků,
kteří si vybrali ke vzdělávání svých dětí právě školu ve
Žďáru.
Škola eviduje 18 přihlášek (hlásí se 9 dětí ze Žďáru, 7
dětí z České Metuje a 2 děti z Velkých Petrovic). Zatím pouze
jedni rodiče předškoláka požádali o odklad školní docházky.
Všichni tito přihlášení předškoláci se setkají u „Zápisu“, který
proběhne 7.února 2013 v 15 hodin.
Vzhledem k hojnému počtu dětí bude od příštího školního roku
zavedena trojtřídka. Prvňáčci budou v jedné třídě, povede je paní
učitelka Mgr. Fulková. (další třídy budou rozděleny do dvoutřídek).
Vzhledem k velkému počtu dětí je třeba navýšit kapacitu školy, na čemž
se již usilovně pracuje. Dále bude nutné vyřešit stravování dětí.
Současný způsob (dovážení obědů z mateřské školy) a prostory
nebudou vzhledem k počtu dětí odpovídající. Zřizovatel školy – obec,
společně s vedením ZŠ a MŠ hledá nový způsob, jak lépe zajistit
stravování pro školní děti.
Po ukončení setkání si rodiče mohly prohlédnout celou školu a
seznámit se tak blíže s učebnami, vybavením školy a zázemím pro děti.
Ve škole mimo jiné funguje školní družina, zájmové kroužky (výtvarná
dílna, šachy, stolní tenis, hudební nauka, angličtina,..)

TJ SOKOL
Poděkování
Jsme na prahu nového roku a hodnotíme ten starý. V loňském roce se nám
podařilo
uskutečnit
všechny
námi
naplánované
akce:
dětský karneval, babský ples, rej čarodějnic, turnaj v člověče nezlob se,
drakiádu, Mikulášskou nadílku. Bohužel nevyšel dětský den. Podíleli jsme se
na organizaci Svatojánského jarmarku, a ani letos tomu nebude jinak. S menší
přestávkou fungovaly
sportovní kroužky pro děti i dospělé.
Touto cestou děkuji všem, kteří se podílejí při realizaci kulturních i
sportovních
akcí
a
všem
vedoucím
sportovních
kroužků.
Vážím si jejich práce a všem do nového roku přeji hodně osobních i pracovních
úspěchů.
A
těším
se
na
další
spolupráci.
Vacková

Dáša

starostka TJ Sokol

Šachový kroužek ve Žďáře

Připravujeme
SÁŇKOVÁNÍ
NA HRUŠCE
S tradičním
občerstvením !
Termín akce bude včas zveřejněn!

Dětský

KARNEVAL
16.února 2013
Bližší informace na plakátech
TJ Sokol a obec Žďár n.M. pořádají

BABSKÝ COUNTRY BÁL

2.3.2013

od 20:00 hodin
na velkém sále
Předtančení.

Poděkování
Tímto upřímně děkujeme všem
občanům za podporu při sběru
použitého ošacení, které bude
využito k humanitárním účelům
lidem v tíživé životní situaci.
Těšíme se na další podporu a
spolupráci.
Diakonie Broumov

Inzerce:
Nabízíme k PRONÁJMU BYT 3+1 ve
Žďáře n.M. v přízemí.
Vytápění: elektřina, nájem 3.000,-Kč
+ služby.
Volný od 1.2.2013
Bližší informace na tel: 731 371 154
Nabízíme zájemcům zasílání hlášení
místního rozhlasu v elektronické
podobě. O tuto službu můžete
požádat
na
e-mailu:
obec.zdarnm@tiscali.cz
Do předmětu zprávy vyplňte:
„Hlášení místního rozhlasu“
_________________________________________
Zpravodaj č.1/2013 vychází 21.1.2013
V nákladu 250 kusů.
Připravuje R.Freibergerová

V letošním školním roce probíhají ve vesnici dva kroužky šachu. Jeden při škole (12
žáků), jako přípravný. Druhý pro širší oblast zájemců se 7 šachisty.
Místního kola žďárské školy se účastnilo 13 žáků, vítězem se stal Jirka Pich.
V okresním kole čtyř družstvech obsadila škola 3.místo v kategorii 1.-5. tříd. Školu
reprezentovali Jirka Pich, Štěpán Kollert, Claudie Vidímová a Lucka Pichová.
Z druhého kroužku největších úspěchů dosahují David Černý, Jakub Knittel a Jan
Trojtl. V tomto pořadí se i umístili v místním kole polické školy, doplněni Tomášem
Thérou , suverénně ovládli kategorii 6.-9.tříd okresního kola družstev.
Výčet úspěchů:
David Černý
-46.místo na mistrovství Čech (v říjnu 2012 – se ziskem 4,5 bodů (50%) ze 78 účast.)
-Přeborník polické školy (listopad 2012)
-Účastník vítězného družstva přeboru škol v kat. 6.-9.tříd(100% na1.šachovnici)
-Úspěšný hráč simultánek – remizoval s velmistrem Martinem Petrem a
mezinárodním mistrem Richardem Biolekem st.
-Vedoucí hráč krajského žebříčku jednotlivců v kategorii rok narození 2000
mladší po třech velkých cenách (polovina soutěže – 36 účastníků)
-Úspěšný reprezentant v kategorii dospělých v okresním přeboru za TJ Hronov
Jan Trojtl
Úspěšný hráč turnajů mezi dospělými
Platný člen družstva TJ Hronov v okresním přeboru
9.v pořadí krajského žebříčku jednotlivců v kat. r.nar. 2000 a ml. po 3 velkých cenách
Oba se pravidelně zdokonalují nejen v turnajích mezi žáky a dospělými, ale i
krajských soustředěních talentů a šachových táborech. Věříme, že oba mladíci
úspěšně dotáhnou skvěle rozehraný kraj v jednotlivcích a vydrží v poctivé řípravě.
Dále bychom rádi viděli i úspěch dalších členů kroužků. Nejdůležitější pro naši práci je
podpora od pana starosty, zastupitelů a všech zaměstnanců obecního úřadu. Zájemci o
šach jsou u nás vždy vítání, ale neztratil by se ani další šachový trenér.
Šachový kroužek probíhá ve školní klubovně v pondělí nebo středu od 17 do 19 hodin.

Krajský přebor škol se uskuteční ve Žďáru n.M dne 24.1.2013.
Ladislav Michel

Místní poplatky
V listopadu byla zastupiteli schválena obecně závazná vyhláška o místním
poplatku č.1/2012 (za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu).
Poplatníkem je fyzická osoba s trvalým pobytem v obci, cizinec s povolením k
trvalému pobytu, k přechodnému pobytu, či osoba, která vlastní stavbu určenou
k rekreaci. Sazba poplatku byla stanovena na 500,-Kč/ na poplatníka, splatnost je
možná ve dvou stejných splátkách do 31.3. a 30.9. 2013.
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, 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. (vyhláška č.1/2012 :www.zdarnadmetuji.cz)

SVOZOVÝ PLÁN Žďár nad Metují pro rok 2013 - PÁTEK
měsíc
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Poplatek za psa: činí 200,-Kč /rok, splatnost poplatku je do 31.3.2013 !
Upozorňujeme na ohlašovací povinnost – držitel psa je povinen ohlásit vznik
poplatkové povinnosti do 60 dnů. (dle vyhlášky obce č.2/2010)

