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

SBĚRNÝ DVŮR
sobota: 9 – 11 hod.
středa: 16:30 – 18:30 hod.

Třídění odpadu
Hnědé kontejnery – slouží
k odkládání
BIO
odpadu
z domácností (zbytky zeleniny a
ovoce, posečenou trávu, drobné
větve ze zahrad – do délky 30
cm). Nádoby jsou umístěny na
několika místech v obci.
Zelené
velkoobjemové
kontejnery
umístěné
na
Rovinkách a na louce pod
hřištěm budou sloužit v tomto
období
pouze k odkládání

posečené trávy ze sekaček.
Žluté kontejnery - PLAST

Žádáme občany, aby řádně
sešlapávali plastové lahve!
DŮRAZNĚ ŽÁDÁME OBČANY,
ABY
SBĚRNÝ
DVŮR
VYUŽÍVALI
POUZE
V PROVOZNÍ
DOBĚ
A

NEVHAZOVALI TRÁVU
A ZELEŇ DO AREÁLU
SBĚRNÉHO DVORA OD
VLAKOVÉHO
NÁSTUPIŠTĚ !
Ukládání odpadu mimo provozní
dobu je pod pokutou 5000 Kč.

2/2017

Informace ze školy
Školní rok 2016/2017 se rychle blíží ke svému konci a my už začínáme
myslet na ten nový.
11 žáků 5.třídy ho začne v 6.třídě na školách v Polici nad Metují,
v Teplicích a ve Stárkově, do 1.třídy nastoupí 10 nových prvňáčků, kteří
byli přijati při zápisu 11.dubna 2017. K zápisu se dostavilo celkem 12
předškoláků, 2 chlapci dostali odklad o jeden rok, přijato bylo 9 chlapců a
1 děvče, z celkového počtu přijatých je 8 žáků ze Žďáru nad Metují, 1 žák
z Dědova a 1 žákyně z České Metuje. Ve školním 2017/2018 by tak škola
měla mít 46 dětí.
Osazenstvo učitelské bude tentokrát bez výrazných změn, bohužel, bez
jedné asistentky pedagoga, protože žákyně přestupuje do 6.třídy.
Zůstávají :
Mgr. Jiří Trnovský, Mgr. Lenka Fulková, Mgr. Lenka
Majsniarová, Bc. Pavlína Bergmannová, Petra Čižinská, Veronika Šmídová,
Kateřina Kociánová.
Před námi je ještě plavání až do 28.června, cirkus na sále v pátek 9.června,
Svatojánský jarmark 17.června, závěrečné školní focení v pátek 23.června,
školní výlet na Vltavě a v ZOO v pondělí 26.června.
Vysvědčení si rozdáme v pátek 30.června a rozejdeme se na prázdniny. Ty
budou pro některé z nás pracovní, chystáme se totiž na výstavbu čističky,
opravu a odvětrání odpadů a hlavně na výměnu topení – z akumulačních
kamen přejdeme na elektrokotle, které by měly být úspornější.
Vymalování je samozřejmostí.
Přejeme Vám všem pěkné a klidné dovolené, sobě pak, ať práce postupují
podle plánu, abychom se odpočatí mohli v pondělí 4.září 2017 v novém
sejít.
Mgr. Jiří Trnovský, ředitel školy

SDH Žďár nad Metují
Hasiči ani v novém roce nezahálí. Letošní rok pro nás začal plesem, který byl
slušně navštíven a povedl se. Pokračovali jsme vepřovými hody pro naše členy
a rodinné příslušníky, které jsme si také velmi užili. Další naší akcí byla soutěž
v požárním útoku O Žďárskou putovní proudnici, kde byla zatím nejlepší
divácká kulisa letošní sezóny. A letos se bylo na co dívat – domácí tým mužů
získal 2.místo, tým žen 1.místo a naše trojice vyhrála i soutěž O nejrychlejší
sání, kde předvedla nejrychlejší čas za tříletou historii této soutěže.
Samozřejmě pokračujeme i ve vzdělávání – proběhla cyklická školení
v jednotce a nové školení vedoucích mladých hasičů.
Kroužek mladých hasičů, který nyní funguje rok a půl, začal naplno rozvíjet
potenciál našich dětí. Potvrzují to dosažené výsledky, které jsme si ze soutěží
zatím přivezli. Na uzlovce v České Metuji získalo družstvo mladších 3.místo z
12 týmů a na závodech v požárnické všestrannosti se družstvo starších umístilo
na skvělém 2.místě. To je pro nás velkým příslibem do budoucnosti.
Samozřejmě hasičský kroužek není pouze o „hasičině“, ale také o výletech a
hrách. V loňském roce jsme podnikli dva dobrodružné víkendové výlety a letos
budeme pokračovat. Rádi uvidíme i další děti, které se chtějí něco naučit a užít
si i pobyt v přírodě. Pravidelné schůzky jsou každou středu od 16:30 do 18:30
u hasičárny.
Děkujeme všem, kteří navštěvují naše akce a podporují naše snažení.
Aktuální
informace
o
nás
a
podrobné
články
najdete
www.hasici.zdarnadmetuji.cz. A jsme i na Facebooku.
Za SDH Žďár nad Metují Martin Zeman.

Svatojánský jarmark

Připravujeme
Zveme Vás
k prameništi

Samaritánka
v pátek
23.6.2017 od
18:00 hodin.
Připraven program i občerstvení!
Obec Žďár nad Metují
připravuje volnočasovou
aktivitu

formou příměstského tábora

Malý tábor
10.7. – 4.8.2017

Denně od 7:00 do 15:00 hodin

Zázemí v místní mateřské školce,
obědy a pitný režim zajištěn,
připraven program pro děti formou
her, výletů, soutěží a poznávání
okolí.

Pro účast dítěte na táboře je
třeba vyplnit přihlášku, která
bude k dispozici na informační
schůzce (proběhne koncem
měsíce
června).
Předběžné
přihlášky probíhaly v MŠ.
Více
informací
na
tel:
491 541 142
TJ Sokol Žďár nad Metují
připravuje na
konec školního
roku netradiční

VÝSTUP
NA
HORU OSTAŠ.

Během akce budou probíhat
různé soutěže. Výstup bude
zakončen opékáním buřtů na
Ostaši. Součástí akce bude i
možnost
přespání
"pod
širákem" (pro mnohé tak možná
první v životě). Termín a
podrobnější
zveřejněny
místech.

informace budou
na
obvyklých

Více informací o připravovaných akcí na
plakátech nebo www.zdarnadmetuji.cz

Nabídka

Rizikové kácení, arboristika a
prodej palivového dříví
700 – 1000,- Kč/m³ včetně
dopravy.
MILAN PASKER ml.
Tel.: 722 518 107
Zpravodaj č. 2/2017 6.6.2017 V nákladu
260 kusů. Připravuje R.Freibergerová

Na návsi

17.června 2017

9:00
zahájení trhů
9:30
vystoupení dětí ze Základní školy Žďár nad Metují
10:30 – 11:30 Bublinová show Matěje Kodeše
14:00 -15:30
„CIMBÁLOVKA“ Jirky Kábrta
16:00 -17:15
„HVĚZDA CO SE NEZDÁ“ – zábavný program pro děti+ vystoupení
TŠ Bonifác z.s.
17:15 - 18:00
KOUZELNÍK S KLAUNEM
18:00 - 18:30
MARIAN VOJTKO – muzikálový zpěvák
18:30 - 19:30
CRC - Creedence Revival Czech
20:00 -22:00
HOLIDAY EXPRESS
22:00
LED SHOW
22:30 - 02:00 HOLIDAY EXPRESS
(program zajišťuje kulturní a umělecká agentura ART PRESTO s.r.o.)

U kovárny:
od 9:00 ukázky řemesel, kavárnička, posezení s kapelou „Dívčí trio“
z Police nad Metují, výstava „anglických“ vozidel (možnost prohlídky
staré kovárny).
U hasičárny:
od 12:00 Program pro děti – řemeslné dílničky a soutěže pro děti, cirkus
se zvířátky, občerstvení
Na rybárně:
výlov a opékání ryb.
Během dne přivítáme účastníky akce „Běh z Police do Police“
Žďárská hospůdka připravuje mysliveckou kuchyni, grilované krkovice a
klobásy!

Hlavní sponzoři:

Dokončení zateplení
V letošním roce bude dokončeno zateplení zbývajících
stěn objektu na návsi včetně nové fasády. Vyměněna
budou stará okna a staré dřevěné venkovní schodiště
bude nahrazeno novým pozinkovaným. Rozpočet na tuto
akci činí cca 860 tis. Kč. Financování této akce bylo podpořeno dotací
z Královéhradeckého kraje v rámci dotačního Programu obnovy venkova. Kraj
poskytne dotaci ve výši 400 tis. Kč. Zbylé prostředky byly vyčleněny
v rozpočtu obce na letošní rok.
Dodavatelem stavebních prací bude firma SMI-ČR group, s.r.o., která v rámci
výběrového řízení nabídla nejnižší nabídkovou cenu.
Samotné práce na objektu by měly být zahájeny do konce června a
předpokládané předání díla 30.9.2017.

Informace z Obecní knihovny Žďár nad Metují
Jen pro připomenutí – půjčovní doba v knihovně je každé pondělí od 17.00
do 19.00 hodin.
Během prázdnin se půjčovní doba nemění, pouze ve dnech 3. 7., 28. 8. a
4. 9. 2017 bude z důvodu dovolené knihovna zavřena.
V knihovně jsou pro Vás připraveny nejen knihy pro dospělé, ale také pro děti.
Snažím se je co nejčastěji obměňovat. Čtenáři mohou vybírat také z 24 titulů
časopisů. Studentům mohu nabídnout výběr z doporučené četby a pokud
nemohu požadavku na konkrétní titul vyhovět z fondu místní knihovny,
snažím se knihu sehnat z polické knihovny, případně po dohodě formou
meziknihovní výpůjční služby i z jiných knihoven po ČR.
A ještě něco málo ze statistiky za rok 2016:
Knihovna měla 45 registrovaných čtenářů, z toho 17 dětí do 15 let.
Výpůjček bylo za rok 2181, z toho literatura pro dospělé 834 kusů, pro děti
209 kusů a časopisů se půjčilo 1138.
Přeji Vám všem pěkné léto podle Vašich představ.
Vaše knihovnice Dáša Ducháčová, tel. 603 959 129

