Žďárský zpravodaj
Obecní úřad Žďár nad
Metují
úřední hodiny
Pondělí 8 – 11 a 13 - 17 hod.
Středa
8 – 11 a 13 - 17 hod.
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.
Úřední hodiny Obecního úřadu
koncem roku
22.12.
27.12.
29.12.

8:00 – 11:00
13:00 – 17:00
8:00 – 11:00
13:00 – 15:30
8:00 – 11:00
13:00 – 15:30

Prodej kalendáře a pověstí na OÚ
Na
obecním
úřadě je možné si
zakoupit kalendář
s fotkami
z Policka na rok
2022 za 90 Kč.
Dále
je
v prodeji
brožura
s pověstmi
z Ostaše
s upomínkovým textem na oslavu
600 let událostí na Ostaši.

Prodej „ŽĎÁRSKÉHO“ medu
170 Kč/950g

Šnajdrovi, Žďár nad Metují 230.
Prodej medu se uskutečňuje přímo
u Šnajdrových.

4/2021

Rozsvícení stromečku a Mikulášská nadílka
Obec Žďár nad Metují Vás srdečně zve na ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMEČKU A MIKULÁŠSKOU
NADÍLKU. Akce proběhne tuto sobotu, 27. listopadu, od
17:00 hodin na návsi před hospůdkou.
Děti mohou přijít v kostýmech čertíků a andílků, fantazii
se meze nekladou.

Informace pro provozovatele kotlů na tuhá paliva
Topná sezóna již začíná a je dobré si připomenout některé
povinnosti a také možnosti, jak včas řešit případné
problémy s nevyhovujícími kotli na pevná paliva. Od roku
2016 platí povinnost provádět pravidelně, nejméně jednou
za 3 roky, kontrolu technického stavu a provozu
spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o
celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW
včetně.
Září 2022: zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy
Prodej kotlů, které nejvíce škodí životnímu prostředí, tedy nejnižších emisních
tříd, skončil už před dvěma lety. Od září 2022 je dle zákona o ochraně ovzduší
z roku 2012 nebude možné ani provozovat. Tomu, kdo zákaz poruší, hrozí
pokuta až do výše 50 tisíc korun. Od roku 2022 budou moci být v provozu
pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu, zpravidla se
jedná o kotle s datem výroby po roce 2000. Emisní třídu kotle je možné
dohledat na výrobním štítku daného kotle nebo v jeho dokumentaci. K výměně
zastaralých kotlů doporučuje Ministerstvo životního prostředí využít
probíhajících kotlíkových dotací. Více informací o kotlíkové dotaci naleznete
na webových stránkách obce nebo na stránkách Královéhradeckého kraje
v sekci Kotlíkové dotace.
Poplatek za odpad 2022

Poplatek upravuje Obecně závazná vyhláška obce.
Poplatník – fyzická osoba přihlášená v obci; osoby, které mají
v obci rekreační objekt.
Sazba poplatku se bude pro letošní rok opět zvyšovat na 700,Kč. Výše poplatku bude schválena na nejbližším veřejném
zasedání Zastupitelstva obce.
Splatnost: do 31.3. - alespoň ½ poplatku, doplatek do 30.9.
Sleva: 150,-Kč pro studenty, studující mimo okres (denní studium). Sleva 50%
poplatku pro narozené v průběhu roku.
Úhrada: převodem na účet obce: 9024551/0100, V.S. = čp (jednou částkou za
všechny členy domácnosti), v hotovosti či platba kartou v kanceláři OÚ.
Pes v rodinném domě 200,-Kč (druhý a další pes 300,- Kč). Pes v bytovém
domě 300,-Kč (druhý a další pes 500,- Kč). Pes, jehož držitel je osoba starší 65
let 100,- Kč (druhý a další pes 200,-Kč).
Splatnost poplatku je do 31.3.2022
Poplatníci jsou povinni v termínech uvedených vyhláškami, sdělit vznik či
změnu poplatkové povinnosti! Případné slevy či osvobození od plateb poté
nelze nárokovat (týká se všech vyhlášek).

Kulturní a společenský život v
obci
Pro zájemce, kteří by měli nápady
na různé společenské akce, ať už
pro děti, či pro dospělé, nabízí obec
setkání ve čtvrtek, 9.12. od 16:00
v místní hospůdce. V případě zájmu
je možné vytvořit „skupinku“, která
by se aktivně zapojila do kulturního
života v obci. Případné akce by
probíhaly ve spolupráci s obcí.
(poskytnutí prostor, financí, …)
DVŮR HANIŠ Vás srdečně zve

Školní rok 2021 – 2022 ve Žďáru nad Metují

Na jaře tohoto kalendářního roku se bez přítomnosti žáků i rodičů konal zápis
do mateřské a základní školy. Na jeho základě pak od září nastoupilo do MŠ 7
nových dětí, z toho 3 dvouleté. Celkový počet se tedy ustálil na 22 dětech MŠ,
čímž se zcela naplnila kapacita, neboť dvouletí se počítají za 2 žáky. Nutno
říci, že všechny děti jsou z naší obce. Tři přespolní jsme museli odmítnout.
Ve školce jsou dvě učitelky, z toho jedna vedoucí učitelka pověřená
zastupováním ředitele v záležitostech MŠ. Z důvodu dlouhodobější nemoci
byla jedna z učitelek od 20.9.2021 zastupována, a to až do 12. listopadu 2021.
Od prosince by měla přibýt do kolektivu ještě asistentka pedagoga na poloviční
úvazek.
Program MŠ se rozběhl pravidelnými výstavami, divadlem, pobytem
v podzimní přírodě. Chystáme vánoční besídku, která by zcela výjimečně měla
proběhnout pouze interně v budově MŠ. S ohledem na nejistou dobu bude
termín upřesněn, společně s platnými hygienickými pravidly.
1.září 2021 přivítala základní škola 10 nových žáků, 3 chlapce a 7 dívek.
Kromě třídní učitelky zde ještě působí 1 asistentka pedagoga pro dvě prvňačky.
Celkový počet žáků vzrostl ze 34 na 43. Tím se otevřel prostor pro 4 učitele a 2
vychovatelky ve dvou odděleních školní družiny.
Kromě pravidelných kulturních a výtvarných akcí se nám podařilo rozběhnout
zájmovou činnost v rámci školní družiny (sportovní hry, stolní tenis),
projektová odpoledne a s úspěchem se setkalo i doučování, ve kterém chceme
nejen pokračovat, ale máme v úmyslu ho posílit.
Zajímá nás, jak se doba podepsala na chování a vzdělání dětí. Snad proto jsme
se zúčastnili celostátního testování vědomostí žáků pátých a devátých tříd
(ukončeno bylo minulý týden, čekáme na vyhodnocení), uspořádali jsme
preventivní program na posílení vzájemných vztahů ve třídě, chystáme
konzultace s rodiči. Také škola plánuje tradiční vánoční besídku na sále.
S vypsáním termínu a přesnými pravidly vyčkáváme – snad nám plány opět
nezhatí Covid.
Přes drobné personální změny zůstávají pracovní pozice ve školní jídelně
stejné: vedoucí jídelny na úvazek 20%, kuchařka na 100% a pomocná kuchařka
s částečným úvazkem. Jídelny se řídí přísnými hygienickými pravidly, včetně
výdeje stravy do přinesených nádob.
Jak jsem se zmínil, Covid už několikrát změnil naše plány, ale plánovat se
musí. Projekt školního klubu jsme úspěšně zakončili, po pravdě, doba mu moc
nepřála. Snad to bude lepší v případě projektu Šablony III, který je zaměřen na
nákup vybavení a projektové dny v mateřské i základní škole (financováno
z EU) a ve fázi posouzení a schvalování je projekt s názvem Jazyková a
počítačová učebna.
Na závěr bych vám občanům rád poděkoval za spolupráci, pochopení a
rodičům navíc patří dík za pevné nervy se zvládáním učiva daného školním
vzdělávacím programem. Víme, že není lehké stále se přizpůsobovat měnícím
podmínkám.
Děkujeme také za sponzorské dary, jmenovitě Rudolfu Reslovi a Andree
Vikové.
Přejme si úspěšné zakončení prvního pololetí a „normální školní rok“.
Mgr. Jiří Trnovský, ředitel

Hlášení rozhlasu

Zájemci, kteří chtějí mít hlášení místního rozhlasu i v elektronické podobě na
emailu, napište prosím svou emailovou adresu na obecní email:
obec@zdarnadmetuji.cz

Příjemné prožití vánočních svátků a
dobrý nový rok 2022 Vám přeje
obec Žďár nad Metují.

Zpravodaj č. 4/2021 vychází 22.11.2021
v nákladu 250 kusů. Připravuje Z. Sadílková

Tříkrálová sbírka

Hledáme dobrovolníky, kteří by byli ochotni vybírat
Tříkrálovou sbírku v naší obci. Případní zájemci se
prosím ozvěte paní Kateřině Volákové - na tel.č.:
607 644 008

