Žďárský zpravodaj
č.5/2011
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
SVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
Svoz
nebezpečných
složek
komunálního odpadu proběhne ve
Žďáru nad Metují

ve sběrném dvoře

ve středu 5.10.2011
v době 16 – 16:30 hod.
Vybíráme nebezpečné odpady a
vyřazené
elektrospotřebiče
–
lednice, počítače, hračky na baterie a
další. léky, oleje, pneumatiky,
baterie, zářivky 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 jiném termínu nebezpečný odpad
nepřevezmeme!

OBECNÍ KNIHOVNA
Žďár nad Metují
Výpůjční doba:

Středa 17 - 19 hod
K návštěvě Vás srdečně zve
knihovnice pí Ducháčová.

Vesnice roku
Naše obec se již třetím rokem účastní soutěže Vesnice roku. Soutěž
se koná v krajském a následně v celostátním kole, ve kterém se
z vítězů krajských kol vybírá ten nejlepší.
Slavnostní předání ocenění v rámci Královehradeckého kraje
proběhlo v sobotu 20.8.2011 na Novém Hrádku, jenž se stal
vítězem krajského kola. Slavnosti se zúčastnil také starosta obce
Pavel Šubíř a převzal dosud nejvyšší ocenění pro naši obec –
Zelenou stuhu, která se uděluje za péči o zeleň a životní prostředí.
Ocenění je spojeno s možností čerpat dotaci ve výši 400 tis Kč pro
další úpravy veřejné zeleně a prostranství. Obec Žďár nad Metují
se tímto zařadila mezi třináct krajských držitelů zelené stuhy, kteří
dále bojují v celostátní soutěži Zelená stuha ČR.
Hlavním organizátorem soutěže je občanské sdružení Společnost
pro zahradní a krajinářskou tvorbu, jehož zástupci přijeli
s celostátní hodnotitelskou komisí posoudit šance Žďáru nad
Metují. Návštěva komise proběhla v pondělí 29.8.2011 a ze strany
obce byla uvítána starostou Pavlem Šubířem, místostarostou
Františkem Dostálem a členem ZO Mgr. Michalem Burešem.
V terénu starosta ukázal zeleň, která byla vysázena v rámci
projektu Vegetační úpravy v katastru obce Žďár nad Metují – tedy
silniční stromořadí a zeleň v nové části obce, u školy a u
koupaliště. Dále byla představena dočišťovací nádrž „pod
hruškou“, která dokáže biologickým procesem dočistit odpadní
vody z bytových domů. Krátké zastavení před zasedáním komise
na Ostaši, se odehrálo také u nedávno restaurovaných kamenných
křížů v obci a ostašské kaple. Při krátkém posezení v restauraci
chatové osady byla obec představena prostřednictvím prezentace.
Čas, který byl pro návštěvu hodnotitelské komise vyhrazen, využili
naši zástupci beze zbytku.
Slavnostní vyhlášení výsledků Zelené stuhy ČR proběhne v Senátu
ČR v úterý 27.září 2011. Věříme, že si naše obec v porovnání
s ostatními účastníky, nevedla o nic hůře a čestně reprezentovala
Královehradecký kraj v celostátním kole. Není pochyb o tom, že
udělené ocenění je především závazkem do další práce a hnacím
motorem pro další nové projekty.
J. Pohnerová

SDH Žďár nad Metují Vás
tímto srdečně zve na tradiční

POSVÍCENSKOU
ZÁBAVU
v sobotu 15.10.2011
od 20 hod
na sále místního pohostinství.
Hraje BTK.

Tradiční DRAKIÁDA
proběhne na louce za hasičárnou

v sobotu 8.října 2011 od 14:00
kromě pouštění draků bude
připraven také doprovodný
program.

SPORTOVNÍ KROUŽKY
Nabídka sportovních kroužků pro děti i
dospělé se v současné době připravuje.
O změnách a nových aktivitách budeme
postupně informovat prostřednictvím
vývěsní tabule na návsi a hlášením
místního rozhlasu.

FLORBAL - ÚTERÝ 17 – 19 hod
pro starší žáky od 5. třídy ZŠ.
Kroužek již zahájil svoji činnost,
trénuje na sále, v případě příznivého
počasí se hraje fotbal na hřišti u bytovek

ŠACHOVÝ KROUŽEK –
poprvé ve středu 21.9.2011 od 17 hod

bude se scházet střídavě
sudý týden STŘEDA 17 – 19 hod
lichý týden PONDĚLÍ 17 – 19 hod
Kroužek se koná v hasičárně.

CVIČENÍ PRO ŽENY s Dášou
zaměřené na kalanetiku, strečink,
pravidelně STŘEDA 18 – 19 hod.
První hodina ve středu 12.10.2011.
CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ bude
probíhat od měsíce října ve středu.
Podrobnosti upřesníme.
TANEČNÍ KROUŽEK
– při dostatečném počtu zájemců
bude kroužek pracovat
pravděpodobně ve středu od října.
Podrobnosti upřesníme.
FLORBAL
přípravka
–
v současné
době
hledáme
ochotného dobrovolníka, který by
se mohl věnovat nejmenším
florbalistům. Prosíme, pomožte.
AEROBIK – se konat nebude
vzhledem k tomu, že trenérka
studuje a zdržuje se mimo obec.
Najde-li se nová cvičitelka, bude
možné činnost kroužku obnovit.
STOLNÍ TENIS – sál je vybaven
novými stoly, které jsou k dispozici
zájemcům z řad široké veřejnosti.
Chcete-li hrát, přijďte a vyhradíme
Vám vhodný termín v rozvrhu.
Uvítáme také, přihlásí-li se vedoucí
kroužku stolního tenisu pro děti.
Zpravodaj č. 5/2011 vychází nákladem
270 ks dne 19.9.2011. Příspěvky do
dalšího čísla doručte do kanceláře OÚ
nejpozději do 5. října 2011.

Navýšení kapacity mateřské školy
Od zápisu do místní mateřské školy v květnu 2011 se zastupitelstvo
obce zabývalo možností navýšit kapacitu MŠ. V první řadě bylo
nutné zjistit, zda je zvýšení kapacity vůbec možné, zda to povoluje
školský zákon a hygienické předpisy. Po prověření situace a
zvážení možností se zastupitelstvo obce přiklonilo k názoru
investovat do úprav a zajistit navýšení kapacity MŠ o tři žáky na
celkový počet 28 dětí, což je maximální počet pro vzdělávání žáků
v jednotřídní mateřské škole. Úpravy byly provedeny v červenci
2011 především v umývárně: místo jedné toaletní mísy WC byly
instalovány dva dětské pisoáry, doplněno bylo také jedno
umyvadlo. Dále byly v umývárně, z důvodu úspory místa,
instalovány menší radiátory. Celkem si tyto práce vyžádaly 29 tis
Kč. Pro náš záměr bylo nutné zajistit také potřebná povolení.
Zásluhou práce obecního úřadu se během prázdnin podařilo získat
souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice a požádat o
provedení změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízení.
Kromě kapacity MŠ byla zvýšena také kapacita školní jídelny –
kuchyně z 60 na 80 porcí a kapacita školní jídelny – výdejny
v budově základní školy, kde vzrostl počet vydaných obědů z 30 na
47. Z uvedeného je jasné, že se počet žáků zvyšuje nejen
v mateřince, ale také v místní základní škole, což klade vyšší
nároky na práci pedagogů a také pracovníků školní jídelny. Byl
pořízen větší vozík včetně hygienicky bezpečného plastového boxu
pro dovážení obědů do základní školy, budou pořízeny větší hrnce,
termonádoby a počítá se s dalšími výdaji. Věříme, že všechno úsilí
i náklady byly vynaloženy tím nejlepším způsobem. Zároveň si
uvědomujeme, že ani dnešní maximální využití kapacity školky
nemusí být pro naši obec v budoucnu dostatečné. Další místa by
bylo možné vytvořit zřízením druhé třídy, nejspíš v půdních
prostorách budovy, což není výhledově pravděpodobné, především
s ohledem na skutečně vysoké náklady počítané v řádu statisíců
korun českých.
V průběhu prázdnin proběhla v budově školky úplná výměna oken
a vstupních dveří. Dožité dřevěné okenní výplně byly nahrazeny
modernějšími plastovými, které přinesou úsporu na vytápění
objektu. Akce si vyžádala částku 604 tis Kč a byla
spolufinancována dotací, kterou poskytl Královehradecký kraj
z Programu obnovy venkova pro rok 2010. Částka dotace 290 tisKč
pokryla 48 % všech nákladů.
J.P.
Pro občany budeme hromadně objednávat

KOMINICKÉ SLUŽBY.
Máte-li zájem, přihlaste se v kanceláři obecního úřadu.
Hlásit se můžete do konce září na tlf.č 491 541 142, panu Dostálovi
tlf. č. 606/276909, e-mailem: dostal@zdarnadmetuji.cz. Případně
se můžete přihlásit i písemně a lístek vhodit do schránky obecního
úřadu, která je umístěna proti rampě prodejny potravin na návsi.
INZERCE
Do pronájmu nabízíme byt po úplné renovaci v domě č.p. 13 ve Žďáru
nad Metují na návsi. Byt 2+1, 64 m2 má k dispozici kůlnu a je umístěn
v přízemí. Vytápění - akumulační kamna, nájemné činí 3.000,-Kč /měs +
služby k nájmu. Byt je volný od 1.10.2011. Hledáme pouze spolehlivého
nájemce, požadujeme předem složení kauce ve výši 9 tis Kč.
Kontakt: 731 371 154.

V příštím čísle přineseme informace z mateřské a základní školy.

