Žďárský zpravodaj
č.4/2011
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
e-mail: obec.zdarnm@tiscali.cz

www.zdarnadmetuji.cz
SBĚRNÝ DVŮR
v provozu
v sobotu v době 9 – 11 hod
ve středu 16:30 – 18:30 hod
Zasedání zastupitelstva obce
Další veřejné zasedání zastupitelstva
obce se uskuteční v pátek

26. srpna 2011 od 18 hod
na sále místního pohostinství.
Program bude upřesněn dodatečně a
zveřejněn na úřední desce nejpozději
19.8.2011.
jednání
Zápisy
z předchozích
zastupitelstva jsou ke stažení na
www stránkách obce.

OBECNÍ KNIHOVNA
Žďár nad Metují
Výpůjční doba v červnu:

Středa 17 - 19 hod
Upozorňujeme občany, že knihovna
bude v červenci a srpnu uzavřena.
V budově školky, kde je knihovna
umístěna, budou probíhat stavební
práce spojené s výměnou oken a
další údržbou. Provoz knihovny
bude obnoven od září.
Děkujeme za pochopení.
Zpravodaj č. 4/2011 vychází nákladem
250 ks dne 15.6.2011. Příspěvky do
dalšího čísla doručte do kanceláře OÚ
do konce srpna 2011, e-mail:
obec.zdarnm@tiscali.cz.
Připravila J. Pohnerová.

Digitalizovaná katastrální mapa
Katastrální úřad pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště
Náchod provedl převod katastrální mapy katastrálního území Žďár
nad Metují do digitální podoby. V souvislosti s tímto katastrální
úřad oznamuje, že katastrální operát obnovený přepracováním
na digitalizovanou katastrální mapu bude předložen
k veřejnému nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Žďár nad
Metují ve dnech 20.6. – 1.7.2011.
Nahlížení do nové digitalizované mapy bude umožněno v úřední
dny v pondělí a středu vždy v době 8- 11 a 13-17 hod, nebo i
jindy po předchozí tlf. dohodě.
Dne 27. 6. 2011 od 8 do 16 hod bude veřejnému nahlédnutí v
kanceláři OÚ Žďár nad Metují
přítomen zaměstnanec
katastrálního úřadu, v ostatních dnech budou údaje poskytovat
zaměstnanci obce. Pracovník OÚ bude seznámen s obsahem
obnoveného operátu tak, aby mohl zájemcům vyhledat požadované
údaje o vlastnictví. V případě, že nebude schopen údaje
poskytnout, bude možné po předchozí dohodě nahlédnout do nové
digitální mapy také na Katastrálním pracovišti v Náchodě.
Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění mohou během vyložení
digitalizované mapy katastrálního území a následně do 16.7.2011
podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O
námitkách rozhoduje katastrální úřad.
Před vyhlášením platnosti digitalizované mapy se přibližně na
měsíc cca od 20.6. do 21.7. zastaví všechny zápisy do katastru v k.
ú. Žďár nad Metují.
Platnost nové digitalizované mapy katastrálního území Žďár
nad Metují bude vyhlášena dnem 21.7.2011.
Upozorňujeme vlastníky nemovitostí a jiné oprávněné, že obnovou
katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva
k nemovitostem zapsaná v katastru nemovitostí. Výměra parcel bude
evidována s přesností použitých digitálních metod měření.
Zpřesněním výměry nejsou dotčeny právní vztahy k pozemkům.
V nové digitální mapě bude doplněno zobrazení hranic zemědělských
a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny
do větších půdních celků (pozemky zjednodušené evidence) – tyto
nové parcely budou označeny novými parcelními čísly.
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení
k veřejnému nahlédnutí v plném znění je vyvěšeno na úřední desce na
návsi a na www stránkách obce (http://www.zdarnadmetuji.cz ).

Běh z Police do Police se uskuteční v neděli 26.6.2011.
Start v Polici n.M. na autobusovém nádraží ve 13 hod.
Příjezd do Žďáru n.M. cca v 15:20 hod.
Na sebe dobový kostým a do ruky KUFR.
Více informací na plakátech.

Poděkování
Na tomto místě chceme poděkovat
všem, kteří se podíleli na zajištění
dětského dne ve Žďáru nad Metují,
pořadatelům TJ Sokol a Obci Žďár nad
Metují (D. Vackové a J. Kaufmanovi za
přípravu trasy a pokladů). Srdečně
děkujeme sponzorům akce Kvíčerovské
pekárně a Chatové osadě Ostaš Petra
Malíka za zajištění sladkých odměn pro
účastníky.
Další díky směřujeme k dobrovolným
hasičům, kteří provedli úklid kurtu a
hřiště u bytovek a nátěr a úklid
autobusové čekárny na návsi. OBEC

INZERCE
Otevřeli jsme Internetový obchod ve
Žďáře nad Metují!
www.fenix-shop.com
Fenix Shop nabízí tento sortiment:
 Dámské spodní prádlo a to od
velikostí S až po nadrozměrné
velikosti – klasické, praktické,
romantické…
(podprsenky,
kalhotky,
soupravy,
košilky,
pyžamka, župánky apod.)
 Stahovací prádlo, korzety
 Punčochy
 Šaty
 Šperky s kameny Swarovski
(náhrdelníky,
přívěšky,
naušnice,
soupravy, náramky apod.) vše ruční,
české výroby
 Dárky a pozornosti
• Šperkovničky sázené kamínky
Crystal – vše ruční, české výroby
• PŘIPRAVUJEME - Dřevění
kuřáčci – vše ruční, české výroby
 Svíce ruční výroby – mnoho druhů,
tvarů, barev a témat
• Také čakrové svíce z palmového
vosku, opět ruční, česká výroba
 Kvalitní
damaškové
povlečení
českého výrobce lůžkovin
 Ručníky a ručníkové dorty (český
výrobce)
 Předložky do koupelny (český
výrobce)
Zboží lze objednat pouze internetovou
objednávkou na adrese www.fenixshop.com. Poté je zboží možno
vyzvednout osobně, jakmile je emailem
potvrzeno, že je zboží připraveno
k vyzvednutí. Vyzvedávání zboží bez
předchozí objednávky a dohodnutého
termínu vyzvednutí není možné.
Nákupem na Fenix Shop přispíváte
dětem z Dětského domova v Broumově.
1% z částky nákupu na Fenix Shop patří
dětem.

Vzpomínka na paní Hanu Švandovou, knihovnici srdcem
Psal se rok 1982 a já jakožto čerstvá absolventka oboru
knihovnictví jsem nastoupila do polické městské knihovny. Hned
na začátku jsem byla mimo knihovnické práce v polické knihovně a
ve vesnických knihovnách obvodu seznámena i s vesnickými
knihovníky. Ve Žďáře jsem poznala paní Hanu Švandovou a záhy
jsem se i já zapojila do zlepšování činnosti knihovny. Knižní fond
byl zapsán do nového přírůstkového seznamu, zkatalogizován,
knížky obaleny, dostaly knižní lístek. Žďárská knihovna
prosperovala, její knihovnice věnovala knížkám, čtenářům (hlavně
těm dětským) řadu hodin. I po nástupu do vedení polické knihovny
jsem v ní měla oporu jako ve zkušené vesnické knihovnici. Vždy se
snažila zapojit do knihovnického dění okresu, jako jediná z našich
vesnických knihovníků dělala sama besedy pro děti. Už
nespočítáme kilogramy knih, které přivezla (odnesla v taškách)
svým čtenářům. Jenže život si s námi zahrává. Nemoc ovlivnila i
knihovnickou práci paní Švandové. Přesto mě zaskočila zpráva
z 25. dubna tohoto roku, že nám paní knihovnice odešla do
knihovnického nebe ve věku nedožitých 61 let.
Procházela jsem její osobní doklady a našla první smlouvu
– jmenovací dekret, kterým ji místní národní výbor ve Žďáře nad
Metují jmenoval knihovníkem od 1. 1. 1976. Na tiskopisu si
můžeme přečíst větu: „V souvislosti s úpravou odměňování
dobrovolných pracovníků zabezpečujících činnost místních
lidových knihoven zařazuje se jmenovaná do funkce pracovníka
provozu poř. č. 3 odst. 26 příloha č. 3 výnosu ze dne 20. června
1969 čj. 9090/69.“ Uf, hrozná formulace, která skrývá vesnického
knihovníka. Ale když začneme počítat, zjistíme, že paní Hanu
Švandovou jste mohli potkávat za výpůjčním pultem své knihovny
rovných 35 let. Smekám před takovým výkonem a děkuji.
Věra Plachtová
Jaro a léto v naší školce
V měsíci květnu jsme ukončili zápis dětí do mateřské školy pro školní
rok 2011-2012. Z celkového počtu 10 žádostí - mohlo být do naplnění
kapacity školky- přijato 7 dětí.
10. a 11. května provedla na naší škole inspekční činnost Česká školní
inspekce.
31.5. jsme se vydali na školní výlet - za poznáváním blízkého okolí do Suchého Dolu a na Slavný. V Suchém Dole jsme navštívili
kamarády ze školky a prohlédli si výstavu historických strojů, nářadí,
vozů, nábytku, loutek, koňských postrojů....ve statku u Ticháčků- v
"Šolcovně".
9.června jsme ve školce přivítali zástupce Policie pana Tomáše, který
předvedl dětem policejní výstroj a pohovořil s dětmi nejen o
bezpečnosti v silničním provozu, ale i při koupání a jiných činnostech
a hrách během prázdnin.
20. června prožijeme společně dopoledne s panem Petrem Oblukem z
Jaroměře v soutěžním programu"Hrajeme si s přírodou".
21.června navštívíme divadelní představení v Suchém Dole"Doktorská pohádka".
Školní rok ukončíme 30.června slavnostním šerpováním předškoláků s
předáním dárků a rozloučíme se před prázdninami se všemi dětmi.
1.července zahájíme přípravy na výměnu oken a venkovních dveří na
celé budově školky.
Přeji všem krásné, slunečné a ve zdraví prožité prázdniny se spoustou
zážitků.
Za MŠ Ladislava Pozděnová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA - školní výlet

Sokolové ve Žďáru žijí sportem i kulturou

Školní výlet se uskutečnil v úterý
31.května 2011. To, v co jsme už ani
nedoufali, vyšlo, a tak jsme se
vypravili do Prahy, kde se od 10
hodin uskutečnila exkurze v České
televizi. Děti se seznámily s televizí
trochu jinak, prohlédli si natáčecí
studia, techniku, výrobu dekorací a
byly svědky natáčení Kouzelné
školky. Potom jsme se přesunuli
pěšky na Vyšehrad. Po krátké
relaxaci v dětském koutku jsme
prozkoumali hradby a chrám a
putování
zakončili
nákupem
občerstvení
a
suvenýrů.
Z
Vyšehradu už byl jen jediný směr –
zpátky domů.
Mgr. Jiří Trnovský

Naše jednota má celkem 70 členů, z toho početnou skupinu tvoří
děti v počtu 58, které jsou převážně aktivně zapojeny do některého
ze sportovních kroužků.
Sportovní aktivity jsou provozovány po celý týden na sále místního
pohostinství. Dětmi nejvíce navštívené jsou: florbal pod vedením
Mgr. Michala Bureše, kroužky pí Ladislavy Černohorské: taneční
kroužek a cvičení pro nejmenší a florbalová přípravka, kterou
vedou manželé Pavlisovi. Velkou členskou základnu má také
šachový oddíl Ing. Ladislava Michela, který se schází v hasičské
zbrojnici. Právě šachový oddíl a kroužek florbalu nás v minulých
měsících skvěle reprezentovaly na soutěžích mimo obec.
Sokol nabízí také sportovní aktivity pro dospělé: cvičení pro ženy,
aerobik s Míšou Máslovou a badminton. Nad rámec těchto kroužků
se ještě schází muži ke hře stolního tenisu a uzavřené skupinky
hrají v týdnu speed badminton a florbal.
Většina dospělých registrovaných členů TJ Sokol se ale stará
především o organizaci společenských akcí a akcí pro děti. Letos
Sokol Žďár nad Metují pořádal:
Babský country bál 12.2.2011 se skupinou Slaveňáci,
Maškarní karneval pro děti 12.3.2011,
Průvod čarodějnic 30.4.2011,
Dětský den Putování za pokladem 4.6.2011.
Ve spolupráci s místní základní školou Sokol organizuje tradiční
úklid obce u příležitosti Dne Země. Ten letošní se uskutečnil
29.4.2011.
Letošní akce byly opět hojně navštíveny jak dětmi, tak dospělými,
za což jsem velice ráda a motivuje nás to do další práce a nápadů.
Na dětský den nám přálo počasí. Cesta za pokladem s cílem na
Ostaši se vydařila. Každý našel nejen zlatý poklad loupežníků, ale
také poklady menší, plyšové a sladké, a nebylo jich málo.
Odměnou za pochod byla medaile a zmrzlina, které sponzorovala
Kvíčerovská pekárna a Chatová osada Ostaš Petra Malíka.
Touto cestou chci poděkovat všem členkám a dobrovolníkům, kteří
jsou dlouhodobě nápomocni při našich akcích, Obci Žďár nad
Metují za materiální i finanční podporu a hasičům za dobrou
spolupráci při společných aktivitách.
Dáša Vacková

Soutěž Vesnice roku 2011
Obec Žďár nad Metují se již potřetí
účastní soutěže Vesnice roku, jejíž
první
kolo
probíhá
v rámci
Královehradeckého kraje. Každá
z přihlášených obcí se musí v soutěži
představit písemnou formou tedy
přihláškou a podrobně zpracovanými
přílohami, ale také se musí osobitě
prezentovat
při
návštěvě
hodnotitelské komise v obci. Ve
nad
Metují
jsme
Žďáru
hodnotitelskou
komisi
soutěže
přivítali v pátek 10.6.2011 po
poledni.
Starosta
naši
obec
představil nejen v terénu, ale také
v prezentaci (M. Bureše) promítnuté
v místní základní škole. Vymezený
časový limit 1,5 hod byl využit beze
zbytku a komise položila i několik
doplňujících dotazů.
V minulých dvou ročnících jsme
získali Cenu hejtmana za rozvoj
obce a loni Diplom komise za
originální zpracování historie obce.
Protokol o vyhodnocení krajského
kola soutěže bude zveřejněn
nejpozději 8.července.
A proč se obec do soutěže přihlásila?
Dle starosty obce proto, aby se obec
zviditelnila, představila sebe, své
spolky a to, co se v obci podařilo.
Možná je tato soutěž přínosem i
v tom, že můžeme čerpat inspiraci a
ponaučení od jiných.
A upřímně, je těžké v této soutěži
hledat pouze jednoho vítěze.
J.P.

Hory nás nedělí I
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

V pátek 10.6.2011 se uskutečnilo druhé česko – polské sportovní setkání v rámci projektu „Hory nás nedělí I“.
Tentokrát jsme k vzájemnému soupeření vyzvali výhradně děti a uspořádali Dětský sportovní den. Kromě žáků
místní základní školy naše pozvání přijali žáci z polského Radkova a mládež ve věku 13- 15 let z naší obce.
V dopoledním programu byl sehrán šachový turnaj, přátelský fotbalový zápas a volejbalové utkání. Počasí bylo pro
pobyt venku příznivé a tak se soutěžilo především na hřišti, soutěžně, i jen tak pro radost. Mladší žáci měli možnost
vyzkoušet tenis a basketbal, hrál se líný tenis, vybíjená i „obíhačka“ ve stolním tenisu.
Po společném obědě a krátkém odpočinku se program přesunul na sál místního pohostinství a přilehlé prostranství
na návsi, kde byly připravené velkoplošné hry, především Člověče, nezlob se. Chlapci se zapojili do přátelského
florbalového utkání a děvčata fandila svým týmům. Ve volných chvílích vznikl i prostor pro vzájemné seznámení a
výměnu e-mailových adres.
Účastnilo se 68 dětí ve věku 5-15 let a 5 členů pedagogického doprovodu. A jaká je bilance? - Šachy mají polského
vítěze, ale nejmladší účastník byl ze Žďáru na Metují. - Fotbal musí naši chlapci ještě pilně trénovat, polští hráči
byli mladší a lepší. - Volejbal skončil nerozhodně, ale s drobným zraněním polské hráčky. - Jako tradičně naši
vynikali ve florbale, který je v polských školách zatím neznámým sportem.
Děti obdržely pamětní tričko a drobné upomínkové předměty. Děkujeme všem za předvedené sportovní výkony a
příjemný den, na jehož hladkém průběhu se podíleli: zaměstnanci obce Kaufman, Pohnerová, zastupitelé Šubíř, Dostál, Šorfa,
Dubišar, Svatoňová, Ing. Michel – vedoucí šachového oddílu, dobrovolník M. Zeman a zaměstnanci místní základní školy.
J.P.

Z činnosti SDH Žďár nad Metují
Sbor dobrovolných hasičů ve Žďáře nad Metují letos přijal sedm nových členů, z toho pět žen. Po letech se tedy
podařilo dát dohromady ženské soutěžní družstvo ve složení:
Družstvo mužů soutěží ve složení:
• Lucie Zemanová – proud
• Jaroslav Kaufman - proud
• Kateřina Pachlová - proud
• Jaroslav Zeman - proud
• Petra Langhamerová - rozdělovač
• David Jelínek - rozdělovač
• Miroslava Vidímová - hadice ,,B,,
• Lukáš Bouška - hadice,,B,,
• Radka Lecnarová - savice
• Martin Zeman - savice
• Radka Svatoňová - koš
• Jakub Langhamer - koš
• Libor Franz - strojník ( i v družstvu žen )
Sezonu soutěží v požárním útoku jsme zahájili 7.5.2011 v Radešově, 14.5. 2011 Bezděkov nad Metují,
22.5.2011 Žďár nad Metují, 29. 5. 2011 Česká Metuje, 11. 6. 2011 Bělý. Do začátku prázdnin nás ještě čeká soutěž
v Pěkově. Výsledky prozatím nemáme nijak ohromující, až na třetí místo mužů v Bělém, ale cení se i účast. A
protože se účastníme soutěží v okolí, zorganizovali jsme letos hasičské klání i ve Žďáře.
Soutěž proběhla v neděli 22. 5. 2011 pod názvem ,,O Žďárskou putovní proudnici“. Hlavní a tedy i putovní
cenu nám věnovala firma Truhlářství Langhamer a Pohl s.r.o. Soutěže se zúčastnilo deset družstev. Bohužel první
místo neobsadili místní, ale hasiči z Bukovice. Proběhla zde i okrsková soutěž, počasí nám přálo, občerstvení bylo
zajištěno a to byl zřejmě důvod k tomu, že někteří bývalí hasiči dostali chuť si požární útok také vyzkoušet. Věřím,
že v příštím roce se rádi zúčastní, už ne jako kulturní vložka, ale jako soutěžící. Děkuji tímto všem aktivním členům
sboru i dobrovolníkům za pomoc na hezké akci, která jak doufám, se stane další tradicí společenského života v naší
obci. Děkuji také divákům za podporu žďárských hasičů.
O letních prázdninách se v okolí nekoná žádná soutěž a tak budeme věnovat více času trénování, ale také
místním dětem. Na zahájení prázdnin připravujeme pěnovou párty u hasičárny, pokud bude zájem tak zorganizujeme
i různé výlety po okolí. Jeden takový celodenní výlet jsme si užili na jaře. Deset dětí ve věku od pěti do třinácti let a
čtyři dospělí se vydali autobusem do Dědova a potom pěšky na mysliveckou chatu v Klučance, kde se děti vyřádily
v lese, uvařili jsme si polévku a opekli buřty. Za zapůjčení chaty mysliveckému sdružení moc děkujeme a těšíme se
na další spolupráci. Odpoledne jsme vyšlapali na Ostaš kde si děti užily nové hřiště a k večeru jsme se unavení a
spokojení vrátili domů. Děti i dospělí si výlet rádi zopakují, proto, kdo máte zájem, připojte se k nám. Vítáme i tipy
a náměty na další akce.
Ještě bych ráda poděkovala Obci Žďár nad Metují a Zemědělskému družstvu Ostaš Žďár nad Metují za
podporu činnosti SDH Žďár nad Metují a všem aktivním členům za práci, kterou pro sbor i obec dělají.
Těšíme se na další akce.
Radka Svatoňová, starostka SDH Žďár nad Metují
radkasvatonova@seznam.cz, tel.733795148

