Žďárský zpravodaj
Obecní úřad Žďár nad Metují
úřední hodiny
Pondělí 8 -11 a 13 -17 hod
Středa 8 -10 a 13 -17 hod
Kontakty: tlf.č. 491 541 142

Obec Žďár nad Metují pořádá
a tímto Vás srdečně zve na

8. sraz rodáků,
pamětníků a přátel obce Žďár nad Metují,
který se koná

obec@zdarnadmetuji.cz

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

SBĚRNÝ DVŮR
v provozu
sobota: 9 – 11 hod.
středa: 16:30 – 18:30 hod.
TLAK VODY v obci
Případné stížnosti občanů na
pokles
tlaku
vody
ve
vodovodním
řadu,
byly
konzultovány
se společností
VaK Náchod, a.s., která tímto
žádá dotčené odběratele, aby
jakékoli problémy týkající se
dodávky pitné vody v obci Žďár
nad Metují, neprodleně hlásili
na vodárenský dispečink VaK
Náchod , a.s.
Nepřetržitá služba

Tel. č.: 491 419 222.
Jedině tak je možné zachytit ze
strany provozovatele případné
problémy s dodávkou vody a
operativně je řešit.
Pro potřeby občanů ještě
přikládáme další telefonní
spojení dispečinků.

HLÁŠENÍ PORUCH:
PLYN: 1239
ELEKTŘINA: 840 850 860
840 840 840

3/2015

v sobotu dne 5. 9. 2015.
Slavnostní zahájení proběhne na sále místního
pohostinství v 9:30 hod.
Z programu:
od 8:30 hod. – sraz účastníků na sále místního pohostinství
9:30 hod. - slavnostní zahájení
10:30 hod. – společné foto na návsi
do 14:00 hod. – prohlídka obce, školy a školky, hřiště, kovárny,
knihovny, obecního úřadu
14:00 hod. - odjezd autobusu na Ostaš
14:30 hod.- na Ostaši hudební vystoupení - Slaveňáci
17:00 hod.- odjezd autobusu z Ostaše na náves
od 18:00 - kulturní program, taneční zábava – na sále
Po celý den bude připraven doprovodný program.
Stravování je možné v místním pohostinství a v restauraci na
Ostaši.

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na
8. sraz rodáků obce Žďár nad Metují, který se uskuteční v naší
obci v sobotu dne 5.9.2015 a bude slavnostně zahájen v 9:30
hod. na sále místního pohostinství.
Je to především příležitost pro setkání a vzpomínání občanů, kteří
se v obci narodili, prožili své dětství či jiným způsobem získali
hluboký vztah k místu a lidem pod Ostašem, kamarádů,
spolužáků, ale i současných občanů, starších padesáti let.
Snažíme se pro vás na celý den zajistit zajímavý doprovodný
program.
Věříme, že přijmete naše pozvání a srazu rodáků se zúčastníte.
Vítání jsou rovněž rodinní příslušníci.
Na setkání se těší
Pavel Šubíř
starosta obce

Připravujeme

Hřiště u bytovek

SDH Žďár n.M.

Vás srdečně zve

na

DĚTSKÝ DEN
v sobotu 22.8.2015

od 14:00 hodin
na HŘIŠTI
program:
- soutěže na novém hřišti
- opékání buřtů
- diskotéka pro děti
- „dovádění v pěně“
Více informací na plakátech
Občerstvení zajištěno 

Hospůdka na Ostaši
„ U MALÍKŮ“
Vás
srdečně zve na tyto akce:

Sobota 8.8.2015 od 18 hod.
hraje

kapela SPLAV

Sobota 22.8. od 18 hod.
hraje

kapela METUJE

Kontakt: 604 371 576
www.ostas.eu

POVINNOST
DODRŽOVÁNÍ
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
OBCE
Každý občan je povinen zdržet
se o nedělích a státních svátcích
veškerých prací spojených
s užíváním zařízení a přístrojů
způsobující hluk, např. sekaček
na
trávu,
cirkulárek,
motorových pil, křovinořezů
apod.
Důrazně žádáme občany, aby
toto nařízení dodržovali.

Zpravodaj č. 3/2015 vychází 7.8.2015
V nákladu 260 kusů.
Připravuje R.Freibergerová

Koncem prázdnin bude ukončen zkušební provoz víceúčelového hřiště
u bytovek. Provozovatel – Obec Žďár nad Metují, předpokládá zahájení
provozu od 1.9.2015. V tomto termínu by již měly být sportovcům
k dispozici opravené kabiny (šatny, sociální zařízení). Zrealizována byla
rekonstrukce podlah, obkladů, sanitárního vybavení. Hřiště bylo
vybaveno novými brankami, ochrannými sítěmi proti slunci.
Využívání hřiště s umělým povrchem pro širokou veřejnost je i nadále
možné po předchozí rezervaci.
Rezervace je možná přes internetový portál:

http://hriste-zdarnm.rezervacnik.cz

nebo na telefonu č. 702 158 407 – správce hřiště pan Oldřich Žůrek
(ozurek@seznam.cz), u kterého je možné zaplatit poplatek za užívání
hřiště.
Provozní doba hřiště:
Pondělí – neděle 08:00 – 21:30 hodin.
Ceník:
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem
50,-Kč/hod.
Travnatá plocha
zdarma
Žádáme návštěvníky, aby dbali pokynů uvedených v provozním
řádu, který je vyvěšen v prostorách hřiště.

Dotace
Na jaře letošního roku využila obec dotace ze Státního fondu životního
prostředí v rámci operačního programu – Zlepšení nakládání
s biologicky rozložitelným komunálním odpadem. Záměrem obce je
rozšíření stávajících sběrných „hnízd“ v obci – přidání plastových
kontejnerů o objemu 1100 l na ukládání biologicky rozložitelného
komunálního odpadu (celkem 9 kontejnerů – hnědé barvy). Dále pak
pořízení štěpkovače, kontejnerového systému s bočním vyklápěním na
odpadové nádoby, vanového kontejneru o objemu 6m³. Veškeré
vybavení má za účel sloužit občanům obce.
Cílem obce je lepší zpracovávání biologického odpadu, který se nyní
ukládá ve sběrném dvoře.
V současné době bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele výše
uvedeného vybavení a čeká se na podpis kupní smlouvy.
Předpokládaný termín pro užívání zmíněného vybavení pro občany
bude jaro 2016.
O dalších krocích budou občané s předstihem informováni.

Nechte své děti vyrůst ve skautském oddíle!
Skautské středisko Skaláci Police nad Metují od září
nabírá nové členy, připravujeme program pro děti od
předškolního věku až do dospělosti. Momentálně se
různé věkové kategorie schází pětkrát týdně. Malý počet
členů nás trápí především u skautů a skautek (11 až 15
let). Proto zveme všechny potencionální zájemce i s rodiči v září do
klubovny. Termíny schůzek přizpůsobíme možnostem zájemců.
Skauting buduje pevné mezilidské vztahy, formou hry předává mnohé
dovednosti, motivuje ke kladnému vztahu k přírodě, pěstuje fyzickou
kondici a všeobecně připravuje na život. Využijte této příležitosti.
Za oddíl skautů Michal Bureš, za skautky Haňďa Mazancová.
Aktuální informace na www.skautipolice.cz

