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

v provozu
sobota: 9 – 11 hod.
Provoz kanceláře
obecního
úřadu:
21.12.2015 – 3.1.2016
Po: 21.12. 8:00 – 11:00, 13:00-17:00
St: 23.12. 8:00 – 11:00
Po: 28.12. 8:00 – 11:00

Veřejná vyhláška
Od 1.1.2016 vstoupí v platnost nová Obecně závazná vyhláška:
O zákazu pochůzkového a podomního prodeje. Podomním prodejem
se rozumí prodej zboží či poskytování služeb nebo nabízení prodeje
zboží či poskytování služeb obchůzkou jednotlivých bytů, domů, bez
předchozí objednávky, s použitím přenosného nebo neseného zařízení
(tašek a podobných zařízení) či přímo z ruky.
Výjimky se vztahují na: a) prodej tisku prostřednictvím kamelotů,
b) ohlášené očkování domácích zvířat, c) nabídku a prodej zboží při
výstavních a kulturních akcích, slavnostech, veřejných vystoupeních,
sportovních podnicích nebo jiných podobných akcích, d) veřejné sbírky
e) na nabízení služeb požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů
a spotřebičů paliv.
V případě, že Vaši domácnost navštíví takovýto prodejce, oznamte
neprodleně tuto skutečnost na obecní úřad nebo přímo místostarostovi.
Vyhláška se vztahuje na prodejce, kteří nabízejí dodávky elektrické
energie a další podobné produkty !

Zprávičky z naší školičky, která byla v září před 45
lety slavnostně otevřena

Od 29.12. 2015 do 3.1.2016 je
kancelář uzavřena.



První úřední den po svátcích:
4.1.2016




Základní škola ve Žďáře nad
Metují
Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ
BESÍDKU

5/2015






do školky je od září zapsáno 27 dětí (8 holčiček a 19 chlapců.
Předškoláci jsou 4)
školním rokem nás provází kamarád Kostkáček
nové uspořádání nábytku ve třídách a vytvoření „hracích center“,
která jsou vybavena příslušnými pomůckami -pochválili nejen
návštěvníci ze „srazu rodáků“
s pohádkami za námi do školky přijeli Kašpárek Nazdárek a
divadlo Kozlík (Perníková chaloupka, O Luciáškovi)
pomáhali jsme s přípravou zásob na zimu (pro lesní zvěř jsme
nasbírali kaštany a jablka, které jsme předali myslivcům)
děkujeme všem, kteří jste se přišli podívat na naši výstavu
„Začarovaný les“
krásné zážitky mají děti z obory ve Velkých Petrovicích, z
Truhlářství Langhamer-Pohl a z Drašnarovy kovárny

ve čtvrtek 17.12.2015
od 17:00 hodin na Velkém

Návštěva vánoční výstavy v základní škole, příprava vánočních dekorací a
přáníček, zpívání koled, poslech příběhů, vyzdobení školky, otevírání adventního
kalendáře…... tak prožíváme předvánoční čas s dětmi.

Knihovna ve Žďáru nad Metují:

PŘEJEME VÁM, ABY KLID, POHODA, RADOST A HLAVNĚ ZDRAVÍ VÁS
PROVÁZELY PO CELÝ PŘÍŠTÍ ROK 2016.

Pondělí: 21.12.2015 – 17:00 -19:00
Pondělí: 28.12.2015 – zavřeno
Pondělí: 4.1.2016 – 17:00 – 19:00

za MŠ Ladislava Pozděnová

Připravujeme

Hospůdka na Ostaši
„u Malíků“
vás zve

o vánočních svátcích
na nový Betlém
do kapličky sv.Kříže na Ostaši.
Provozní doba o vánocích
Sobota
26.12.(Štěpán)uzavřená
společnost
Neděle
27.12.
10-20
Pondělí
28.12.
11-20
Úterý
29.12.
11-20
Středa
30.12.
11-20
Čtvrtek
31.12. (Silvestr) 11-16
Pátek 1.1.2016 (Nový rok)
12-24
Sobota
2.1.
11-24
Neděle
3.1.
9-20

Vše nejlepší, hodně zdraví v novém
roce 2016
Vám přeje rodina Malíkova.

Tel. 604 371 576
www.ostas.eu

MAS Stolové hory a její přínosy regionu
Do místní akční skupiny Stolové hory se spojilo od roku 2012 celkem 58
místních partnerů z řad podnikatelů, živnostníků, škol, dobrovolných svazků,
neziskových organizací a obcí. Smyslem našeho snažení je rozvíjet region po
jeho společenské a kulturní stránce, zvyšovat kvalitu, přínos a dostupnost
inovací pro zemědělství, podnikání a veřejnou správu pomocí komunitního
plánování metodou LEADER. Během krátké existence spolku, jehož hlavním
smyslem je přinést finance z Evropské unie do regionu, nebylo možné v období
2007 – 2013 tyto finance čerpat, a proto MAS pomáhala regionu pouze malými
příspěvky a podporovala lokální akce. Situace se ale obrací k lepšímu, přísun
financí z operačních programů EU z nového programu do roku 2020 se blíží a
MAS Stolové hory dospěla od počátku roku 2015 k velkému rozvoji a
připravenosti. Náš spolek pracuje na získání oprávnění čerpat finance a spolu s
ostatními MAS v České republice soutěží o jejich alokaci. Dopředu je nám
přislíbena částka kolem 95 milionů Kč pro náš region. Čerpat budeme z
operačních programů IROP, PRV, OP Z a OP ŽP. Více se dozvíte na našem webu
www.mas-stolovehory.cz
nebo
nás
kontaktujte
na
emailu
masstolovehory@gmail.com pro více informací. Získat peníze na Váš projekt je
s pomocí MAS jednodušší, než si myslíte. Stačí jen spojit myšlenku s
možnostmi, které Vám Evropská unie nabízí a projektový záměr je na světě.
Díky spolupráci obcí a osob, které v obcích žijí, obnovujeme region stolových
hor a pracujeme na tom, aby bylo Náchodsko, Hronovsko a Policko tím
nejlepším místem pro život.

Kateřina Kapková,
manažer MAS Stolové hory, z. s.

SDH Žďár nad Metují

připravuje

HASIČSKÝ PLES
v sobotu 2.ledna 2016
HUDBA Ledvin Stones
BOHATÁ TOMBOLA

Farní ples

23.1.2016 od 20 hodin

N a sále ve Žďáru nad Metují

Provoz „Žďárské
hospůdky“
o Vánocích a na konci roku.
ZAVŘENO:
24.12., 25.12.2015 a 1.1.2016

31.12.2015
na
Silvestra
otevřeno 11:00 – 17:00 hodin.
V ostatních dnech platí běžná
provozní doba, provoz kuchyně
není omezen.

Tříkrálová
sbírka,
kterou pořádá Charita České
republik, proběhne v naší obci

od 6.1. do 10.1.2016.

Koledníci s doprovodem dospělé
osoby a zapečetěnou pokladničkou
(s razítkem obecního úřadu) se na
Vaše požádání prokáží průkazkou
s pověřením ředitele Charity.
Zpravodaj č. 6/2015 vychází 14.12.2015
V nákladu
260
kusů.
Připravuje
R.Freibergerová

Upozornění
Důrazně žádáme občany, aby respektovali obecně závaznou vyhlášku
obce a vyvarovali se používání ohňostrojů a petard mimo povolené dny
tj. oslav Silvestra a příchodu Nového roku (do 03.00 hodin). V ostatních
dnech je užívání této a podobné pyrotechniky zakázáno.

Upozornění pro majitelé psů!
Myslivecké sdružení upozorňuje majitele psů, aby nenechávali své
mazlíčky volně pobíhat v přírodě, jelikož se našel stržený kus srnčí
zvěře. Hrozí, že uštvaný kus po zalehnutí onemocní zápalem plic a uhyne.
Děkujeme dětem i pedagogům z místní základní a mateřské školy, za
nasbírané kaštany! Zvířátka i my jsme jim vděčni.

Za Myslivecké sdružení J. Kollert

Mimořádné ukončení výdeje cestovních dokladů a občanských průkazů
včetně ukončení příjmu žádostí o nové doklady v prosinci 2015. V termínu
od 24. do 31. prosince 2015 je ministerstvem vnitra plánována celková
technická odstávka systému a nebude možné zažádat o cestovní doklad či
občanský průkaz, ani si již dříve vyrobený doklad převzít. Doporučujeme
občanům, aby si zkontrolovali platnost svého občanského průkazu nebo
cestovního dokladu. V době odstávky bude možné pouze vydat a předat
občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, za
jehož vydání nebude vybírán správní poplatek.

Poděkování
Touto cestou bychom rádi poděkovali rodině Paskerových, která obci
bezúplatně darovala nemovitost na návsi (budovu bývalého Paskrerova
holičství). Děkujeme za jejich vstřícnost a ochotu, ale především za
spolupráci při vyřizování této záležitosti.
Nejen jim, ale všem občanům obce Žďár nad Metují
přejeme krásně prožité Vánoční svátky a vše dobré
v novém roce.

Zastupitelé obce a zaměstnanci

