Žďárský zpravodaj
č.2/2011
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
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Svoz
nebezpečných
složek
komunálního odpadu proběhne ve
Žďáru nad Metují

ve sběrném dvoře
ve středu 23. 3. 2011
v době 16 – 16:30 hod.
Vybíráme nebezpečné odpady a
vyřazené
elektrospotřebiče
–
lednice, počítače, hračky na baterie a
další. Léky, oleje, pneumatiky apod.
Upozorňujeme občany, že nebezpečné
odpady není možné skladovat ve
sběrném dvoře. K odevzdání odpadů
využijte výhradně termíny mobilního
svozu 1x na jaře a 1x na podzim.
V jiných termínech nebezpečný odpad
nepřevezmeme.

SBĚRNÝ DVŮR
v provozu každou sobotu
v době 9 – 11 hod
TJ Sokol Žďár nad Metují pořádá pro děti

MAŠKARNÍ
KARNEVAL
v sobotu 12.3.2011
od 14:00 hod
na sále místního pohostinství ve
Žďáru nad Metují na
návsi
- hudba v rytmu DISCO
- soutěže o sladké ceny
- tombola

EVIDENCE OBYVATEL
K 31. 12. 2010 evidujeme celkem 635 trvale hlášených obyvatel.
V průběhu roku 2010 došlo k následujícím změnám:
Narození
5
Přistěhování 26
Úmrtí
4
Odstěhování 15
Sňatky
5
Oproti roku 2009 se počet obyvatel zvýšil o 12 osob (z 623 na 635
osob). Výrazná změna nastala především v počtu odstěhovaných osob.
Zatímco v roce 2009 se odstěhovalo celkem 27 osob, v roce 2010
jsme zaznamenali pouze 15 odstěhovaných.
Nejčastější křestní jména:
Mužská: Josef ve 21 případech, Martin 17x a Jaroslav 16 x,
Ženská: Jana s počtem 19, Marie 15x a Kateřina 14x.
U mužů je nejčastějším příjmením Kollert – 12x.
U žen je nejčastější příjmení Osobová – 8x.
V roce 2011 oslaví 34 osob významná životní jubilea. Jsou to občané,
kteří dovrší 70, 75 a 80 let a také všichni starší 80-ti let. Ke každému
z těchto jubileí si Obec Žďár nad Metují dovoluje gratulovat a věnovat
oslavencům malou pozornost. Tato tradice se v obci dodržuje již
několik let. Od ledna letošního roku budou jubilanty navštěvovat
střídavě pí Věra Pohnerová s Evou Jobovou nebo pí Šárka Šubířová
s Ivetou Beránkovou. Tyto dobrovolnice se ochotně ujaly milé
povinnosti a za Obec Žďár nad Metují jsou pověřeny předáváním darů
a gratulací jubilantům. Pánům A. Krtičkovi a P. Vichterovi tímto
srdečně děkujeme za obdobnou práci, kterou pro obec nezištně
vykonávali do konce roku 2010.
Obec Žďár nad Metují dále poskytuje finanční dar při narození dítěte
ve výši 1.000,-Kč a věcné dary bezplatným dárcům krve při
příležitosti udělování Jánského plaket.

Sčítání lidu 2011
Návštěvy sčítacích komisařů v domácnostech budou zahájeny 7.
března 2011. Komisař Vás o své návštěvě bude předem informovat, na
místě se prokáže speciálním průkazem a předá Vám formuláře
s vysvětlivkami:
Zelený sčítací list osoby (pro každého člena rodiny)
Žlutý bytový list (jeden pro byt)
Oranžový domovní list (dostanou pouze majitelé domů).
Sčítací komisař s Vámi na místě domluví také způsob, kterým
vyplněné formuláře odevzdáte. Můžete využít jednu z možností:
On-line vyplnění a odeslání na internetu
Osobní odevzdání komisaři (komisař s Vámi dohodne termín
převzetí vyplněných formulářů)
Odeslání poštovní obálkou (komisař předá obálku pro
bezplatné odeslání).
Více informací získáte na telefonní lince 800 87 97 02, na
www.scitani.cz, nebo u sčítacího komisaře. Pokračujeme na další straně.

Sčítání lidu 2011

Do historie naší obce

Sčítací formuláře vyplníte dle
skutečností platných o půlnoci z 25.
na 26. 3. 2011. Všechny okolnosti,
které nastanou do půlnoci 25. 3. 2011
se musí ve sčítacích formulářích
uvést. Např. dítě narozené v prvních
minutách dne 26. 3. 2011 již nebude
do sčítání zahrnuto, dítě narozené
25.3. ve 23:55 hod musí být sečteno.

Vzpomínkové sousedské posezení s promítáním
historických fotografií naší obce se uskuteční na sále
místního pohostinství v neděli 13. 3. 2011 od 14. hodin.

Podrobné informace budou vyvěšeny
na úřední desce na návsi a našich
www stránkách. Případnou pomoc
můžete žádat také v kanceláři
obecního úřadu.
Občanské sdružení Diakonie Broumov
a Obec Žďár nad Metují
VYHLAŠUJÍ

SBÍRKU POUŽITÉHO
OŠACENÍ
 Letního a zimního oblečení /dámské,
pánské,dětské/
Lůžkovin,
prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
 Látek (minimálně 1m2, prosíme,
nedávejte nám odřezky a zbytky
látek) - Peří, přikrývek, polštářů a dek
 Nádobí a obuv pouze nepoškozené.

Zveme všechny pamětníky a rodáky, aby si přišli zavzpomínat,
případně povyprávět o místech a lidech ze Žďára jejich dětství. K
mnohým snímkům, které se podařilo shromáždit během sestavování
publikace o naší obci, nemáme žádné údaje. Cílem je mimo jiné
společně zapátrat v paměti a tyto údaje doplnit. Programem bude
provázet autor publikace Žďár nad Metují - malebný kout pod
Ostašem Mgr. Michal Bureš.
K promítání shromažďujeme další fotografie a dokumenty z minulosti
obce (pohlednice, staré i novější snímky, diapozitivy, plány,
dokumenty, průkazy, domovské listy, dopisy, kresby, obrazy, deníky,
kroniky,…). Máte-li staré snímky, prosíme, nabídněte je ke
zpracování a dalšímu použití. Můžete je v úředních hodinách předat v
kanceláři obecního úřadu. Nebo alespoň vzít s sebou na březnové
posezení. Fotografie i další materiály budou digitalizovány a následně
vráceny svým majitelům. Nepochybujeme totiž o tom, že ve
žďárských staveních je ukryto velké množství pramenných materiálů,
které mohou napomoci zaplnit mnohá bílá místa z historie naší obce i
širšího okolí. Třeba tak dáme základ pro vznik dalšího díla, například
vzpomínkové brožury o Žďáře.
Zváni jsou samozřejmě i občané mladšího data narození, neboť budou
mít jedinečnou příležitost nahlédnout do míst změněných k nepoznání
a poslechnout si vzpomínky na události minulé a osobnosti, pro které
byla naše obec domovem před námi.
Mgr. Michal Bureš

Sbírka se uskuteční:

dne: v pátek 18. 3. 2011
čas:
15 – 17 hod
v předsálí kulturního domu na
návsi ve Žďáru n. M.
Věci
odevzdávejte
zabalené
do
igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.

ZE ŠKOLY
Zápis do první třídy místní základní
školy proběhl v úterý 1. 2. 2011.
Dostavilo se celkem 10 dětí, z nichž 9
s největší pravděpodobností usedne
v září do školních lavic a rozšíří tak
počet našich žáků na 40. V posledních
letech dostala žďárská škola také
důvěru rodičů ze sousední České
Metuje. K dnešním pěti žákům z Č.
Metuje přibudou od září další tři.
PŘIPRAVUJE SE

Rocková zábava NANOVOR
v sobotu 23. 4. 2011
na sále místního pohostinství
Zpravodaj č. 2/2011 vychází dne 1. 3. 2011
nákladem 250 ks. Uzávěrka dalšího čísla
proběhne
počátkem
měsíce
dubna.
Připravila J. Pohnerová.

Ze zasedání zastupitelstva obce
První letošní zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo v pátek 25.
2. 2011. Poprvé bylo jednání zpestřeno promítáním elektronické
podoby kroniky obce Žďár nad Metují, kterou připravují kronikáři pí
Věra Pohnerová a Mgr. Michal Bureš. Druhý jmenovaný přislíbil, že
obdobné promítání bude součástí každé z následujících schůzí
zastupitelstva. Přítomní mohli shlédnout nejen fotografie z akcí
uskutečněných v lednu a únoru 2011, ale také speciální přílohu
kroniky tentokrát zaměřenou na historii Koláčného hostince na návsi.
Jednání zastupitelstva bylo ale především jednáním pracovním.
Zastupitelé schválili rozpočet obce na rok 2011 a rozhodli tak o tom,
které akce budou v letošním roce prioritní. Pokračovat bude
zpracování projektové dokumentace pro novou obecní kanalizaci a
čistírnu odpadních vod, do majetku obce bude zakoupeno hřiště u
bytovek a dojde k zateplením půdního prostoru v základní škole.
Největší akcí letních měsíců bude úplná výměna oken v budově
mateřské školy. Více informací z jednání si můžete přečíst
v podrobném zápise, který je k dispozici v kanceláři OÚ a také na
www stránkách obce.
Při zasedání zastupitelstva se mohou občané pravidelně vyjádřit
v diskusi. Tentokrát se jednalo o psích exkrementech na chodnících a
majitelích, kteří po svých miláčcích neuklízí. Blíží se doba jarních
úklidů a tak je vhodné připomenout, že uklízet je prostě normální.
Žádáme majitele psů, aby sbírali výkaly svých svěřenců a pomohli
tak udržovat čistotu našich ulic, chodníků a prostranství ke
spokojenosti všech občanů. Připomínáme, že úklid znečištění
veřejných prostranství upravuje obecně závazná vyhláška obce č.
2/2008 a jasně stanoví povinnost znečištění neprodleně odstranit.
Za úklid všem předem srdečně děkujeme.

