Žďárský zpravodaj
Obecní úřad Žďár nad Metují
úřední hodiny
Pondělí 8 – 11:30 a 13 - 17 hod.
Středa 8 – 11:30 a 13 - 17 hod.
Kontakty: tlf.č. 491 541 142

obec.zdarnm@tiscali.cz

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

SBĚRNÝ DVŮR
v provozu
sobota: 9 – 11 hod.
středa: 16:30 – 18:30 hod.
poslední středeční provoz

22.10.2014

SVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
Svoz nebezpečných složek komunálního
odpadu proběhne ve Žďáru nad Metují

ve sběrném dvoře
ve středu 22.10.2014
v době 16:00 – 16:30 hod.
Vybíráme nebezpečné odpady
a vyřazené elektrospotřebiče
– lednice, počítače, hračky na
baterie a další.
pneumatiky apod.

Léky,

oleje,

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 jiných
termínech nebezpečný odpad
nepřevezmeme.

5/2014

Volby do ZASTUPITELSTVA OBCE
V pátek 10.října 2014 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 11.října
2014 v době od 8:00 do 14:00 hodin se uskuteční volby do
zastupitelstva naší obce.
Volby se konají tradičně na velkém sále místní hospůdky.
Občané budou volit, z 16 nezávislých kandidátů, nové devítičlenné
zastupitelstvo obce.
Právo volit má občan České republiky, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku 18 let a je v obci přihlášen k trvalému pobytu. Právo volit
mají také občané jiného členského státu EU, pokud mají na území
příslušné obce v ČR trvalý nebo přechodný pobyt a zároveň požádají na
příslušném úřadě o zápis do dodatku volebního seznamu.
Každý volič je povinen předložit platný občanský průkaz nebo cestovní
pas, případně platné povolení k trvalému/přechodnému pobytu.
Hlasovací lístky budou voličům doručeny do poštovních schránek.
V případě potřeby budou hlasovací lístky k dispozici přímo ve volební
místnosti v den voleb. HLASOVACÍ LÍSTKY JSOU TIŠTĚNY
OBOUSTRANNĚ !
Volič na volebním lístku označí (křížkem) preferenční hlasy pro
jednoho až devět kandidátů.
Lístky, které budou chybně označeny, poškozeny, případně nebudou
vloženy do úřední obálky, kterou volič obdrží ve volební místnosti –
budou posuzovány jako NEPLATNÉ.
Občanům, kteří se nemohou účastnit voleb přímo ve volební místnosti
(zejména ze zdravotních důvodů), je umožněno hlasování do přenosné
hlasovací schránky. Toto hlasování je nutné oznámit předem
v kanceláři OÚ, nebo ve dnech voleb- volební komisy, která následně
voliče navštíví v místě bydliště.
Výsledky voleb budou zveřejněny bezodkladně po odsouhlasení a
podepsání zápisu o výsledku voleb na úřední desce.

Den otevřených dveří
Ve středu 1.října, v době od 16:00 – 18:00 hodin, Vás tímto
srdečně zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – do nové
kanceláře obecního úřadu a místní knihovny, které
s nacházejí v 1.patře budovy na návsi (nad hospůdkou – vchod přímo
z návsi)

Obecní knihovna Žďár nad Metují oznamuje svým čtenářům a
příznivcům, že od října 2014 obnovuje svůj provoz v nově
opravených prostorách v budově Žďárské hospůdky na návsi.
Půjčovní doba: každé pondělí 17.00 - 19.00 hod.
První půjčování bude 6. 10. 2014.
Na všechny návštěvníky se těší Vaše knihovnice Dáša Ducháčová.
Tel. 603 959 129

Připravujeme
SDH Žďár nad Metují

připravuje

Tradiční
posvícení
v sobotu
18.října 2013
od 20,00 hod.
hudba: HYDRA

Nohejbalový turnaj
18.10.2014 od 13:00 hod.
tříčlenná družstva bez rozdílu
věku a pohlaví
Soutěž o nejlepší

bramborák
18.října 2014 na návsi
dvoučlenná družstva bez rozdílu
věku a pohlaví

každé soutěžní družstvo
dostane k dispozici pracovní stůl,
plynový vařič, brambory, tuk (sádloolej, dle požadavku)

nádobí a ostatní suroviny na
přípravu si každý donese vlastní

autoři nejchutnějšího
bramboráku získají hodnotné ceny

Zájemci o účast v soutěžích,
hlaste
se
u
Radky
Dubišarové
na
tel.
733795148, nebo e-mail:
radkasvatonova@seznam.cz
nejlépe do 10.10.2014 ( aby
bylo zajištěno dostatečné množství
vařičů).

Veřejné zasedání
zastupitelstva
obce Žďár nad Metují,

se koná ve
STŘEDU 1.ŘÍJNA 2014 od
18.hodin v salonku
Žďárské hospůdky.

Navržený program:

-úpravy rozpočtu
-shrnutí končícího volebního
období
-diskuse s občany

V našich školách začal nový školní rok
Základní škola
Po roce přicházím s pravidelnými zprávami o tom, co nového jsme
připravili o prázdninách a jak jsme odstartovali nový školní rok.
Ještě než se rozdalo závěrečné vysvědčení, stihli jsme vyměnit ve dvou
třídách již zastaralé osvětlení, takže prázdniny byly už jen ve znamení
pravidelné údržby a malování, které probíhá etapově – tedy každý rok
něco. Letos se do veselých barev oblékla dolní třída, čistě bíle jsou
vyvedeny šatny a sociální zařízení. Kromě toho jsme pracovali na
výzdobě školy a přípravě projektů , ať už školních nebo evropských.
Po dvou měsících prázdnin jsme se sešli v celkovém počtu 52 dětí, 3
učitelé, 2 vychovatelky a
1 uklízečka. V podkroví přivítal pan
místostarosta 11 prvňáčků, třídní učitelé pak 3.a 5.třídu s 18 žáky a 2.a
4.třídu s 23 žáky.

Počty dětí v jednotlivých ročnících jsou následující :
Třída

Počet

Třídní učitel(ka)

1.

11

Mgr. Lenka Fulková

2.

15

Mgr. Lenka Majsniarová

3.

10

Mgr. Jiří Trnovský

4.

8

Mgr. Lenka Majsniarová

5.

8

Mgr. Jiří Trnovský

Celkem

52

Ranní a odpolední program zajišťují 2 oddělení školní družiny:
1.a 2.třída – družina v přízemí – vychovatelka Petra Čižinská,
3.,4.a 5.třída – družina v patře – vychovatelka Zdeňka Máslová.
Kromě družiny se snažíme dětem nabídnout řadu kroužků a tím vyplnit
jejich volný čas, takže už teď víme, že bude pracovat kroužek angličtiny,
výtvarné výchovy, hry na flétnu, vaření, sportovních her, nepovinný
předmět náboženství a možná i jiné.
Stejně jako v uplynulých letech i letos plánujeme akce pro širokou
veřejnost, takže o setkání určitě nebude nouze.
Těšíme se na Vás.

Za žáky a zaměstnance
Mgr. Jiří Trnovský, ředitel

Mateřská škola
Krátké ohlédnutí za prázdninami
Provoz ve školce byl o prázdninách téměř nepřetržitý a to i díky „letnímu
táboru“ - ve kterém si děti prožívaly celý měsíc.
Rozloučily jsme se nejen s našimi předškoláky, ale také s paní kuchařkou
Jaroslavou Ungrádovou a paní Kateřinou Kociánovou – k poděkování za
vykonanou práci v naší školce se připojil i pan starosta Pavel Šubíř.
Ve školní kuchyni byl nainstalován odsavač par ke konvektomatu,
zakoupena myčka nádobí a pracovní nerezový stůl – celková částka cca
91000,- Kč (firma „Umlauf“), vymalování sklepů a školní jídelny

Personál školky:
Ladislava Pozděnová, paní Jana Paskerová – učitelky
Iveta Beránková – vedoucí školní jídelny, školnice
Martina Cermanová, Iva Trýznová, kuchařky
Od 1.září je v naší školce zapsáno 25 dětí (máme 5 předškoláků).
Ježek Bodlinka (maňásek)nás bude provázet celým školním rokem.
3. září jsme společně i se školáky a s dětmi ze školky z České Metuje
navštívili „Cirkusové představení“. Do školky za námi přijel p. L.Peřina se
„Špalíčkem pohádek“
„Podzim s ježkem Bodlinkou“ - to je námět pro naše společné vyprávění,
výtvarné - pracovní i pohybové činnosti, pro písničky i říkanky.
Ladislava Pozděnová

Hospůdka na Ostaši
„U MALÍKŮ“

Vás srdečně zve na tyto akce:

10. – 12.října - Tradiční
vepřové hody
13. října – posezení
s hudbou
11.října od 10 do 16 hod
výprodej oblečení zn.
Sensor, Berghaus
Kontakt: 604 371 576
www.ostas.eu

Občanské sdružení Diakonie
Broumov a Obec Žďár nad
Metují

VYHLAŠUJÍ SBÍRKU
POUŽITÉHO OŠACENÍ
- letního a zimního oblečení
- lůžkovin, prostěradel, ručníků,
utěrek, záclon, přikrývek,
polštářů, dek
- nádobí a obuv (pouze
nepoškozené)
Sbírka se uskuteční:

20. – 24. října 2014
Věci se budou odevzdávat
do prostor garáže (nad bývalými
kancelářemi OÚ – v budově na
návsi)
Věci odevzdávejte v uzavřených
pytlích nebo krabicích!

Obec vydala publikaci a kalendář o lidových
řemeslech
Z přeshraničního projektu česko - polské
spolupráce se nám podařilo získat
prostředky na vydání publikace a
kalendáře, jejichž autory jsou žďárští
občané Mgr. Michal Bureš a Mgr. Jan Tůma.
Titul s názvem Dědictví předků aneb
lidová řemesla na Policku představuje na
80 stranách vývoj řemeslné výroby v
regionu i jednotlivé obory starých řemesel,
kalendář doplňuje publikaci o některé
fotografie i texty, které se do ní nevešly. Obě tiskoviny jsou plné
starých fotografií místních mistrů, jejich živností a výrobků, dále
jsou obohaceny o současné fotografie dochovaných předmětů ze
sbírek muzea i ze soukromých pozůstalostí. Mnozí občané (nejen
ze Žďára) v publikaci objeví fotografie svých předků, případně
snímky zajímavých zákoutí z Policka, která se proměnila k
nepoznání.
Nástěnný kalendář na rok 2015 i publikaci si mohou občané obce
ZDARMA vyzvednout v kanceláři obecního úřadu.
Ideální příležitostí k tomu je středa 1. října, kdy budou od 16. do 18.
hodiny veřejnosti zpřístupněné nové prostory obecního úřadu a
knihovny.
Mgr.M.Bureš

Sportovní aktivity
Od října se po prázdninové přestávce opět „rozjíždějí“ sportovní
aktivity na velkém sále místního pohostinství.
Sál je mimo jiné využíván v dopoledních hodinách žáky základní školy.
PONDĚLÍ

16:15 - 17:30
17:30 - 19:00
19:00 - 20:30

Cvičení s Kájou pro děti z MŠ a ZŠ
míčové hry, cvičení na nářadí, soutěže
Tanečky s Kájou pro děvčata a chlapce (ZŠ)
Badminton ženy

ÚTERÝ

16:00 - 17:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:30

Florbal pro mladší žáky - L.Bouška, J.Meier
Cvičení s Dášou Vackovou -ženy
Badminton pro muže a pokročilé

STŘEDA

16:00 - 17:00
18:30 - 20:00

Cvičení pro děti 2-4 roky Lada a Lenka
Badminton pro ženy

ČTVRTEK

18:00 - 20:00
20:00 - 21:30

Badminton pro muže a pokročilé
Badminton - uzavřená skupina

NEDĚLE

17:00 - 18:00
18:00 - 20:00

Badminton - mládež
Florbal - hasiči

Kominík
Služby kominíka
(Jiřího
Fulky),
který bude v naší
obci ve dnech

6. – 8.října 2014

(dopoledních i
hodinách) je

předem
v kanceláři
úřadu.

odpoledních

možné si
objednat
obecního

Případné úpravy či požadavky zájemců o sportovní aktivity na velkém sále hlaste
v kanceláři OÚ.

Poděkování
Vážení občané,
tímto bych se s vámi ráda
rozloučila.
Po
16.letech
odcházím z Vaší nádherné obce
za pracovní příležitostí do
Broumova. Po celou dobu jste
byli ti nejúžasnější klienti, jaké si
jenom pošťák může přát. Vždy
jste byli vlídní a příjemní a za to
Vám velmi děkuji.
Doufám, že budete spokojeni
s novou paní vedoucí, která
nastoupí místo mě.
Přeji Vám všem mnoho štěstí a
osobní pohody.
S pozdravem
Kateřina Matějcová – bývalá vedoucí
pošty.

Další
poděkování patří
P.
a
K.
Kašparovým,
T.Kaufmanové,
které se staraly o
děti na „letním
táboře“, konaném
o
letních
prázdninách.
Děkujeme všem ostatním, kteří
se na této, již tradiční akci
podíleli.
V kanceláři OÚ jsou stále
k dispozici zapomenuté věci
(ručníky,
pláštěnky,
oblečení), které děti nechaly
v MŠ. Prosíme rodiče o jejich
vyzvednutí.
Hlášení místního rozhlasu:
obvykle
v úředních
dnech
odpoledne v době 15:00 –
16:00 hod. Hlášení zasíláme
také e-mailem. Žádost o zřízení
služby
pište
na
adresu
obec.zdarnm@tiscali.cz – do
předmětu
zprávy
uveďte
„Hlášení
rozhlasu
elektronicky“.
Web: www.zdarnadmetuji.cz
Zpravodaj č. 5/2014 vychází 26.9.2014
V nákladu 260 kusů.
Připravuje R.Freibergerová

Šachové střípky
Začala školní a šachová sezona 2014/15. Kroužky začnou 1.října, první
velká cena začíná v sobotu 27.9.2014 v Hradci Králové.
Je čas připomenout výsledky druhé poloviny sezony minulé. Máme za
sebou přebor školních družstev kraje, zbytek velkých cen a řady dalších
turnajů jednotlivců a družstev.
Rok 2014 začal 18.ledna čtvrtou velkou cenou Lázní Bělohrad, kterou
jsme silně obsadili. V kategorii 2001 skončil David Černý 3., Jan Trojtl
5., Viktor Škoda 10., Jakub Starý 12., a Jiří Pich 15. V dívkách, ve stejné
kategorii skončila Claudie Vidímová, druhá a Lucie Pichová svou
kategorii 2004 vyhrála. Do velkých cen vstoupil i Josef Cibulka na VC
Chlumu(5.4.) 8. místem. Ve stejné kategorii dívek zopakovala Lucka
Pichová vítězství. Celkově jsme po šesti velkých cenách obsadili díky
Davidovi a Honzovi, třetí a čtvrté místo. Lucka obsadila v dívkách místo
druhé.
Soutěž čtyřčlenných družstev škol se konalo 23.1. v Třebechovicích.
Tato akce je zajímavá tím, že se zde potkávají žáci trénovaní, se zájemci
o šach. To platilo i o našich třech družstvech. V kategorii 1.-5. tříd se
prezentovala ZŠ Žďár n.M. a ZŠ Police n. M., 6. a 7. místem. Páté místo
obsadilo družstvo ZŠ Police v kategorii 6.-9.tříd.
Z hlediska účasti byl pro nás nejzajímavější náborový turnaj
v Náchodě(25.4.). Díky pomoci naší základní školy se účastnilo 17 žáků
(z toho 3 dívky). Všichni si pěkně zahráli a získali další zkušenosti.
V konkurenci 54 šachistů zvítězil Honza Trojtl před Davidem Černým.
Zajímavý výsledek dosáhl třetím místem Pepa Cibulka v kategorii 1.5.tříd.
Vůbec největšího úspěchu dosáhl D.Černý v Lanškrouně(7.6.). V silné
konkurenci hráčů tří krajů, obsadil samostatné 1. místo. Nesmíme
zapomenout na postup Davida a Honzy do přeboru ČR v kategorii do
14.let, který si vybojovali 12.-13.4. v Trutnově. Kvalifikovali se tak do
Harrachova.(24.10.-11.1.)
Samostatně se musíme ještě zmínit o výsledcích J. Cibulky v dalších
turnajích. Kromě již zmíněného, obsadil druhé místo 17.4. na Hradecké
lize (za našim Jirkou Pichem), vyhrál 20.4. velikonoční turnaj mládeže
v Hostinném a svoji formu potvrdil prvním místem na turnaji ve Dovře
Králové.
Dále ještě připomeňme výsledky sourozenců Pichových. Lucka vyhrála
kategorii dívek 17.4. v Hradecké lize, kde rovněž její bratr triumfoval
v kategorii chlapců. Jirka též obsadil první místo 25.5. v Jaroměři
(druhý byl Radovan Nosek) a třetí místo 17.5. v Kostelci nad Orlicí. Na
závěr stojí za zmínku třetí místo Amálie Noskové (7let) na turnaji
v Jaroměři (25.5.).
Toto byl jen zlomek výsledků účasti na turnajích.
Účastníme se nejen kategorie mládeže, ale i kategorie dospělých, a to
v jednotlivcích i družstvech.
Věřím, že si úspěšná vystoupení přeneseme do nové sezony.
Ing. Ladislav Michel – trenér
UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE
Již několikrát bylo ve zpravodaji upozorňováno na dodržování
povolené rychlosti v obci, především pak v obytné zóně (nové sídliště).
Tato oblast výrazně zohledňuje chodce a především děti, kteří si zde
hrají. Řidič smí jet v zóně rychlostí max.20 km/h, což mnozí
nerespektují a chodce a děti tak ohrožují !
V úseku z návsi na „Rovinka“ a také okolo základní školy je povolena
rychlost 30km/h , což ani zde řidiči mnohdy nedodržují!!!
Před nadcházejícím zimním období připomínáme, že parkování aut je
povoleno jen na místech tomu vyhrazených.(v obytné zóně – jen na
parkovištích). Usnadníte tak práci při údržbě sjízdnosti komunikací.

