Žďárský zpravodaj
Obecní úřad Žďár nad Metují
úřední hodiny
Pondělí 8 – 11:00 a 13 - 17 hod.
Středa 8 – 11:00 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.
Kontejnery na trávu:
k tomuto účelu byly v obci opět
instalovány zelené velkoobjemové
kontejnery na TRÁVU ZE SEKAČEK.
Umístěny jsou na louce pod hřištěm,
a na Rovinkách u Kaufmanů.
PROSÍME, RESPEKTUJTE TABULKY
UMÍSTĚNÉ NA KONTEJNERECH,
JAKÝ DRUH ODPADU LZE DO
KONTERJENRU VKLÁDAT! !

Knihovna
ve Žďáru nad Metují

upozorňuje čtenáře a
občany, že bude
z provozních důvodů

uzavřena
od

27.6.2016 do 25.7.2016 včetně
Děkuji za pochopení.
Knihovnice D. Ducháčová.

O letních prázdninách
připravujeme pro děti
3,5 - 9 let volnočasovou aktivitu
(„MALÝ TÁBOR“)
v termínu
11.7. - 5.8.2016 se zázemím
v místní MŠ.

Bližší informace budou zveřejněny na
plakátech, nebo je získáte v kanceláři
OÚ, případně na

telefonu: 491 541 142.

2/2016

Kanalizace
Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo obce schválilo na svém veřejném zasedání dne 25.4.2016
návrh smlouvy o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Žďár
nad Metují. Tato smlouva je k nahlédnutí na úřední desce naší obce (na
návsi) a taktéž na internetových stránkách obce. Uvedené problematice se
věnovalo nemálo času a sil. Vzhledem k žádosti o prodloužení povolení k
vypouštění odpadních vod do místní vodoteče muselo zastupitelstvo o
budoucí koncepci likvidace odpadních vod rozhodnout. Věříme, že většina
občanů toto nezbytné rozhodnutí chápe. Zastupitelstvo si uvědomuje, že
některé vlastníky nemovitosti čeká úkol nelehký. Na stranu druhou řada
nemovitostí v průběhu minulých let problém s odpadními vodami již řešit
musela. V současné době tedy probíhá schvalovací proces způsobu
likvidace odpadních vod vypouštěných do obecní kanalizace. V případě, že
vše proběhne dle plánovaného harmonogramu, dojde k termínu 1.7.2016
k předání provozování obecních kanalizací ve Žďáru n. M. firmě Vodovody
a kanalizace Náchod a.s. Od 1.7.2016 budou tedy nemovitosti, které
vypouštějí své odpadní vody do obecní kanalizace, nuceny hradit příslušný
poplatek (viz. návrh provozní smlouvy). O dalších krocích Vás budeme
průběžně informovat.
Kdo z řad občanů by měl zájem k uvedenému tématu cokoli objasnit,
může svůj požadavek sdělit na obecním úřadě a následně se
pokusíme formou besedy či individuálně problematiku vysvětlit.
Zastupitelstvo obce

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽĎÁR NAD METUJÍ
549 55 ŽĎÁR NAD METUJÍ ČP.146
VYHLAŠUJE

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2016-2017
12.5.2016- 23.5.2016
Vyzvednutí žádostí:
–
v mateřské škole ve čtvrtek 12.5.2016 od 15,15 hod. do 16,00 hodin.
–
v dalších dnech v odpoledních hodinách: 14,30 – 15,30 hodin.
12.5.2016 „ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ od 15,15 do 16,00 hod.
Vyplněné žádosti
- potvrzené od lékaře, že je dítě řádně očkováno a podepsané rodiči
předejte - prosím- osobně do 23.5.2016 v době od 13:00 - 15:30 hod.
Výsledky přijímacího řízení (dle registračních čísel) budou zveřejněny do 14 dnů od
ukončení zápisu na vstupních dveřích MŠ a na úřední desce Obce Žďár nad Metují.
Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdržíte
doporučeným dopisem do 30 dnů od ukončení zápisu.
V případě, že počet podaných žádostí převýší počet volných míst v MŠ, bude ředitelka
MŠ o přijetí dětí rozhodovat podle následujících kritérií:
1. přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky (Školský zákon č. 561/2004 Sb., §34, odst. 4).
2. trvalý pobyt dítěte ve Žďáře nad Metují
3. věk dítěte, které ve školním roce 2016-2017 dovrší 3 let-od nejstaršího po
nejmladší.
Podle §34 Školského zákona se přijímají děti zpravidla ve věku 3-6 let. O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje
ředitelka MŠ. Na přijetí dítěte do MŠ není právní nárok – s výjimkou dětí v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky.

Hasičský kroužek

obec Žďár nad Metují

Od půlky února mají děti ve
Žďáře možnost chodit na
hasičský kroužek. Aktuálně
máme 15 dětí - Blažková
Kateřina, Danihel Matěj, Danihel
Mikuláš,
Freiberger Adam,
Hanušová Nikola, Hašková
Zuzana, Meier Lukáš, Osobová
Tereza, Osobová Veronika,
Pichová Lucie, Plná Natálie,
Poche Jan, Svatoňová Anna,
Šrámek František, Thér Filip.
Zatím jsme se zúčastnili dvou
závodů v požární všestrannosti
a přivezli slušné výsledky, viz
web. Děti se dozvídají informace
o požární ochraně, učí se uzle
užívané v PO, hasičské značky,
práci s mapou, střílet atd.
S jarním počasím přišel trénink
požárního útoku a bude
následovat i kondiční příprava.
V budoucnu budeme pokračovat
disciplínami CTIF a štafetovými
závody. Na konci května se
chystáme na dvoudenní výlet se
spaním v přírodě a bohatým
programem.
Dále
bude
následovat celoroční motivační
hra o zajímavou výhru, kterou
získá každý sám pro sebe.
Scházíme se každou středu od
16:30 u hasičárny a rádi
uvidíme i další zájemce o
požární sport.
Soutěž o

„Žďárskou putovní
proudnici“
se

uskuteční

v sobotu

21.5.2016 od 14:00 hodin na
louce pod hřištěm.

Sjezd řeky Metuje
11.6.2016
od
14:00
v Maršovském údolí

hodin

Další informace a aktuality na
www.hasici.zdarnadmetuji.cz
Inzerce:

Pedikúra & manikúra
v Bukovici
SOŇA GEISLEROVÁ
Na Benátkách 67, Bukovice
Tel: 607 113 951
Zpravodaj č. 2/2016 vychází 3. 5 2016
V nákladu
260
kusů.
Připravuje
R.Freibergerová

Vás srdečně zve na

Svatojánský jarmark
v sobotu 18.června 2016
na návsi obce, na „Rovinkách“, u staré kovárny, u hasičské zbrojnice

Program:
9:00
10:00
11:00

zahájení trhů
vystoupení dětí ze Základní školy Žďár nad Metují
pohádka „Kašpárek a obr Otesan“

(Loutková scéna Dětem pro radost Náchod)

14:00 – 15:00 Mládežnický dechový orchestr ZUŠ Hronov, Červený Kostelec
Mažoretky Bonifác – Rtyně v Podkrkonoší
15:30 – 16:15 Michal Horák – zpěvák, skladatel, předskokan Tomáše Kluse
16:30 – 17:30 Zábavná show pro děti: „Hvězda co se nezdá“
18:00 – 18:45 Zpěvačka KAMILA NÝVLTOVÁ + autogramiáda
(program zajišťuje kulturní a umělecká agentura ART PRESTO s.r.o.)

19:00
19:30 – 21:30
21:30 - …
22:00

ukázka šermu – skupina Akáda & Meče Blesky
hudba Soumrak Band (Rock-big-beat)
hudba Relax pod vedením P. Fulky (Rock-pop)
ohňová show – skupina Akáda & Meče Blesky

Po vystoupení pokračuje večerní zábava se skupinou Relax.

U kovárny: od 9:00 ukázky řemesel, kavárnička, posezení s „Kamarádi osady 5“,
výstava „amerických“ vozidel.(možnost prohlídky staré kovárny)
U hasičárny: od 12:00 Program pro děti - horolezecká stěna, tetování sprejem,
dřevěné atrakce, občerstvení zajištěno.
Na rybárně: výlov a opékání ryb.

Žďárská hospůdka připravuje mysliveckou kuchyni, grilované krkovice a
klobásy!

Poděkování za nečekaný dárek
Rád bych alespoň touto formou poděkoval neznámému dárci, který nám v pondělí
29. února 2016 vložil do schránky pečlivě složený novinový výstřižek, umístěný
v obálce označené slovem „BUREŠ“. Patrně se jednalo o článek z Náchodského
deníku s názvem „Nespalujte odpady! Škodíte zdraví a hrozí vám i pokuty,“ varuje
radnice“. Musím přiznat, že jsem si dlouhou dobu lámal hlavu, co tím vlastně
anonym myslel. Obrací se na mne snad jako na svého zastupitele s důvěrou,
abychom podobné kontroly zavedli i ve Žďáře? Proto jsem zmiňovaný výstřižek
donesl hned na příští pracovní jednání zastupitelstva a představil jej ostatním
jeho členům. Obsah textu jsme projednali a promyslíme další postup, kromě toho
si paní Ducháčová všimla pečlivosti, se kterou je text vystřižen – prý by polické
knihovně dotyčný mohl pomoci s výstřižkovou službou (vše týkající se města a
okolních obcí se z denního tisku vystřihuje a zachovává pro příští generace). To je
velmi zodpovědná činnost, sám jsem ji několik let vykonával v broumovském
muzeu.
Nebo mi snad dotyčný naznačuje, že v našich malých kachlových kamnech
pálíme vše, co naše domácnost vyprodukuje? „To je pravděpodobnější,“ říkali
kolegové ze zastupitelstva. Zde bych chtěl otevřeně přiznat, že jsem smýšlením a
názory dost „ekoteroristou“, sám jsem kdysi psal do zpravodaje články s titulem
Zapáchající Žďár a do kamen bych nic jiného než dřevo skutečně nevhodil. Dobrá,
přiznávám, že při zatápění občas použiji i noviny a výjimečně dokonce i nějaký ten
leták na křídovém papíře. To je ale vše!
Pokud mi to dotyčný nevěří, tak jej žádám, aby si naše topení přišel
zkontrolovat. Jenže, to je patrně problém. On totiž asi nechce vystoupit
z anonymity. Hm. Co s tím? Mám nápad! Ať dorazí v převleku, s kuklou na obličeji
a na krku má cedulku s nápisem „Kontrola topiva“. Tím bude zachována
minulorežimní forma anonymní komunikace. Zde se veřejně zavazuji, že takto
vybavenou osobu okamžitě nechám nahlédnout do roztopených kamen i
zkontrolovat obsah proutěného koše se dřevem. Nebo si to možná můžeme někdy
vyříkat otevřeně, třeba u kontejnerů na tříděný odpad, chodíme tam docela často.
S úctou a nadsázkou všem pohodové jaro přeje
Michal Bureš, spoluobčan a zastupitel

