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

Úřední hodiny na konci roku
Kancelář úřadu bude
veřejnosti k dispozici pouze ve
středu 27.12.2017
v době od 8 do 11, a od 13 do 17 hodin.

Dalším úředním dnem
bude středa 3.1.2018
od 8 do 11, od 13 do 14:30

hodin!

Úprava úředních hodin z důvodu školení.

SBĚRNÝ DVŮR
sobota: 9 – 11 hod.

Svoz komunálního
odpadu v roce 2018
2018
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

12.1.
9.2.
9.3.
6.4.
4.5.
1.6.
13.7.
10.8.
7.9.
5.10.
2.11.
14.12.

Sudé
týdny

26.1.
23.2.
23.3.
20.4.
18.5.
15.6. 29.6.
27.7.
24.8.
21.9.
19.10.
16.11. 30.11.
28.12.

Svozový den - pátek!

4/2017

Volba prezidenta České republiky
Volba prezidenta České republiky se koná v pátek 12. ledna 2018 od 14.00
hodin do 22 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Případné druhé kolo se koná v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volič - státní občan ČR, který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl
věku nejméně 18 let.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou
totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem, nebo platným
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem.
Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby
volič měl u sebe potřebné doklady.
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každého zaregistrovaného kandidáta.
Lístky jsou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem volby, tj. do 9.
ledna 2018. V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do úřední
obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento
hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Druhé kolo volby prezidenta České republiky -V případě, že žádný z kandidátů
nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční většinu
z celkového počtu platných hlasů, koná se druhé kolo volby prezidenta za 14 dnů
(26.-27.1.2018). Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do
druhého kola ve dnech volby prezidenta ČR ve volební místnosti.
Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky konané
ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna
2018) ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat, na
voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území ČR nebo
v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Volič požádá Obecní úřad
Žďár n.M. o vydání voličského průkazu:
1) osobně do 10. ledna 2018 do 16.00 hodin nebo
2) písemně do 5.1.2018 (žádosti o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný
formulář, lze využít formuláře uvedené na www.zdarnadmetuji.cz) a) v listinné
podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; b) v elektronické
podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku

Kanalizace
Dále pokračují přípravné práce na územním řízení a zároveň také na
jednotlivých stavebních povoleních pro objekty v obci, kterých se dotýká
výměna systému čistění odpadních vod.
K této problematice připravujeme, pravděpodobně v únoru, schůzku s výrobci
zemních filtrů a čistíren odpadních vod. Zástupci firem tak budou moci občany
seznámit s konkrétními výrobky, jejich parametry, případně budou odpovídat
na Vaše dotazy. Schůzka je nezávazná a jejím cílem, je usnadnit případné
rozhodování občanů, kteří například nemají možnost zkonzultovat své
možnosti.
O přesném termínu konání budete včas vyrozuměni. (formou hlášení, ve
zpravodaji, či na plakátech)
UPOZORŇUJEME
OBČANY,
ABY
V ZIMNÍM
OBDOBÍ
PARKOVALI SVÉ VOZY POUZE NA MÍSTECH K TOMU
URČENÝCH. USNADNÍ TAK ÚDRŽBU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ.

Kulturní akce
Vánoční besídka
dětí ze Základní školy a
Mateřské školy Žďár
nad Metují se koná ve

čtvrtek 21.12.2017
17:00 hodin
na sále pohostinství
SDH Žďár nad Metují a obec Žďár nad
připravují

HASIČSKÝ PLES
6.ledna 2018
od 20 hodin na sále
Hudba: Ledvin Stones

Tříkrálová sbírka 2018
I letos se v naší obci objeví
koledníci, kteří pod záštitou
Charity ČR, budou vybírat finanční
dary do svých pokladniček.
Příspěvky budou použity na pomoc
lidem
v nouzi
v Čechách
i
v zahraničí. Koledníci budou chodit
s doprovodem
dospělé
osoby,
zapečetěnými a orazítkovanými
kasičkami razítkem Obce Žďár n.M.
Na vyžádání se prokáží platným
průkazem a občanským průkazem.
S koledníky
se
v obci
pravděpodobně setkáme v prvním
lednovém týdnu. Za finanční
příspěvky předem děkujeme.

Připravujeme
Ve spolupráci s Divadelním
spolkem Kolár Police nad Metují
plánujeme představení HRÁČI komedii, jejímž autorem je
Nikolaj Vasiljevič Gogol. Na tuto
klasickou komedii o vášni ke
hře, podvodu a umění podvodu
se můžete těšit z kraje roku
2018 (termín bude upřesněn).
Více informací o připravovaných akcích
na plakátech nebo www.zdarnadmetuji.cz
Zpravodaj č. 4/2017 vychází 15.12.2017 v
nákladu 260 kusů.
Připravuje R.Freibergerová

TJ SOKOL Žďár nad Metují
Vážení členové TJ Sokol, vážení spoluobčané.
Rok se sešel s rokem a členové TJ Sokol Žďár nad Metují na své výroční schůzi
rekapitulovali svoji činnost za rok 2016-2017. Ke konci letošního roku naše
členská základna čítá celkem 62 členů, z toho 38 dětí. Uplynulý rok byl pro naší
organizaci zlomovým a to hned z několika pohledů. Stabilizovala se členská
základna. Byl sestaven plán akcí s ročním výhledem, včetně koordinace termínů
s hasiči.
Tvrdým oříškem pro nás bylo řešení trenérské pozice oddílu mladých florbalistů.
Přes naši velkou snahu, přes naši nabídku podpory, se nepodařilo vedení TJ Sokol
přesvědčit stávajícího trenéra ke vstupu do našich řad. V měsíci lednu proto
musela být oficiálně činnost oddílu mladých florbalistů pod hlavičkou TJ Sokol
Žďár ukončena. Aktivitu převzali hasiči a tak pravděpodobně všichni členové odd.
mladých florbalistů jsou dnes hasiči. Důvodem intervence vedení TJ Sokol byla
absence zajištění právní bezpečnosti vyplývající z nečlenství trenéra v TJ Sokol a
s tím související problém při případném plnění úrazového pojištění mladistvých.
První naší akcí v hodnoceném období, byl Mikuláš 2016. Členové výboru se
účastnily „Mikuláše“ v potřebném převlečení a obcházeli hodné i zlobivé děti. Dle
dostupných zpráv byla akce náročná a to nejen časově. Z dalších akcí dále
připomeňme ve zkratce 14.1.2017 „Saňkiáda“, 18.2.2017 „Malé zimní dovádění na
Bižiku“ - super soutěže, dobré umístění v náročné konkurenci, hasiči nám zajistili
odvoz. 18.3.2017 „Dětský karneval“ – zdařilá akce, slušná účast, 15.4.2017
„Pyžamovka“ – náročná příprava, bohatá tombola, dobrá hudba, účast žalostná.
22.4.2017 „Dívčí válka“ – divadelní spolek Lipany z Vrchlabí. 20.5.2017 „Výlet na
pevnost Březinka“, prohlídka pevnosti, malá účast, výlet se přesto povedl.
K dnešnímu dni máme funkční 3 skupiny badmintonu, 1 spolek stolního tenisu,
dva okruhy cvičení dětí pod vedením Lady Černohorské. Ostatní členové jsou
zařazeni do oddílu turistického. Spolek cvičících žen je pravděpodobně od
letošního roku mimo TJ Sokol. Zbylé sportovní aktivity v naší vesnici jsou vedeny
jinými skupinami žďárských občanů. Jednoznačně musíme konstatovat, že náš,
„sokolský“ členský příspěvek 550 Kč je nejvyšší a tudíž pro využití obecních
sportovišť, z pohledu sportovce, nejméně ekonomický. Mrzí nás, že někteří
sportovně založení jedinci zakládají svá sdružení, mrzí nás, že členství v TJ Sokol
je pro některé, z námi neznámých důvodů, nepřijatelné. Naše organizace je
otevřena každému, každé aktivitě a ráda Vás podpoří. Naší základní myšlenkou je
sportovce slučovat, vytvořit dobré podmínky, zachovat sportovní aktivity,
zachovat sokolské hnutí v naší obci.
Děkujeme obci za výpomoc při konání některých akcí. Děkujeme vedoucím
jednotlivých kroužků. Přejeme Všem do dalšího roku 2018 hodně zdraví a osobní
pohody. Výbor TJ Sokol Žďár nad Metují.

Odpadové hospodářství
Od 1.1. vstupuje v platnost nová vyhláška o místním poplatku za komunální
odpad. Poplatek na rok 2018 byl stanoven na částku 500,-Kč/poplatníka.
Vzhledem ke stále se zvyšujícím nákladům svozové firmy, dojde pravděpodobně
v příštím roce ke zvýšení tohoto poplatku.
Dovolujeme si upozornit, že občané, kteří budou chtít požádat o slevu či úlevu na
poplatku, jsou povinni ohlásit do lhůty 30 dní údaje, které budou rozhodné pro
uznání slevy (např. potvrzení o studiu, úhradu v jiné obci apod.) Při nesplnění této
lhůty zaniká možnost úlevy od poplatku.
Od ledna budou v obci instalovány modré kontejnery na tříděný
odpad – PAPÍR a to v několika lokalitách: na sídlišti a na návsi.
Důvodem je především netřídění této komodity, čímž dochází ke
zbytečnému plnění kontejnerů určených na komunální odpad.
Papírový odpad je nadále možné odevzdávat i ve sběrném dvoře
během provozní doby dvora.

Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a pokoje
v novém roce hodně štěstí, zdraví,
osobních i pracovních úspěchů
Vám přeje starosta obce,
zastupitelé a zaměstnanci obce

