Žďárský zpravodaj
č.1/2011
Obecní úřad Žďár nad Metují
– úřední hodiny

Pondělí a středa 8 – 11 a 13 – 17 h
Kontakty: tlf.č. 491 541 142
e-mail: obec.zdarnm@tiscali.cz

www.zdarnadmetuji.cz
TJ Sokol Žďár n. M., žďárské ženy a
dobrovolníci pořádají
s podporou Obce Žďár n.M.

BABSKÝ COUNTRY BÁL
se skupinou SLAVEŇÁCI
v sobotu 12.2.2011 od 20 hod
na sále místního pohostinství.
Předtančení ve stylu country zajistí
dívčí taneční klub Marineta
z České Skalice.
Vstup v oděvu ve stylu country nebo
ve společenském.
Tombola.
POPLATEK ZA ODPAD r. 2011
Poplatek
za
využívání
systému
nakládání s komunálním odpadem je
stanoven Obecně závaznou vyhláškou
obce Žďár nad Metují č. 1/2010.

Sazba poplatku činí pro rok 2011
500,-Kč/osobu a rok. Výši poplatku
schválilo zastupitelstvo obce na svém
veřejném zasedání dne 17.12.2010.
Zastupitelé obce také schválili slevu
z poplatku, která se v roce 2011 bude
poskytovat studentům vysokých a
středních škol se sídlem mimo okres
Náchod. Sleva pro studenty činí 150,Kč a nárok na slevu je nutné prokázat
předložením potvrzení o studiu.
Od poplatku jsou dále osvobozeny
osoby, jejichž pobyt v obci je pouze
evidenční např. žijící v zahraničí apod. I
zde platí, že osoby, které se v obci
dlouhodobě nezdržují, musí nárok na
osvobození prokázat.
Poplatek je splatný do 31.3.2011 a je
možné jej uhradit také bankovním
převodem na účet obce vedený u KB
Náchod
č.ú.
9024551/0100.
Variabilním symbolem je číslo popisné.

ZASTUPITELSTVO OBCE
- Zveme občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se
uskuteční na sále místního pohostinství v pátek 25.2.2011 od 18
hod. Program bude upřesněn minimálně 7 dní před schůzí a
zveřejněn na úřední desce na návsi a www stránkách. Projednávat
se bude hospodaření obce a škol v roce 2010, rozpočet obce roku
2011. Při jednání podá starosta informace o dotacích, opravách,
rekonstrukcích a dalších akcích plánovaných k realizaci v letošním
roce. Veřejné zasedání zastupitelstva obce doplní Mgr. Michal
Bureš krátkou prezentací z kroniky obce.
- Nové zastupitelstvo obce pracuje od 12.11.2010 jako osmičlenné. Svého
mandátu se pro neslučitelnost funkcí vzdala pí Jitka Pohnerová. Voličům
poděkovala za hojnou podporu a přislíbila, že práci pro obec odvede
jinou formou nikoli jako člen zastupitelstva obce (ze zákona je výkon
státní správy neslučitelný s výkonem některých funkcí v zastupitelstvu
obce). Věříme, že i nadále bude pí Pohnerová nezbytnou pojistkou pro
fungování obce a důležitým hlasem poradním při jednáních
zastupitelstva.

- Zastupitelstvo obce zřídilo výbory jako své výkonné a iniciativní
orgány. Předsedové výborů byli zvoleni z řad zastupitelů obce a
jsou připraveni řešit problematiku, která jednotlivým výborů
přísluší. Občané se mohou se svými podněty obracet nejen na
obecní úřad či starostu, ale také na příslušné výbory:
Finanční a kontrolní výbor – hospodaření obce - předseda Viktor Pohner
Výbor pro kulturu a sport – společenský život - předseda Dáša Vacková
Stavební výbor – výstavba, údržba obce, byty - předseda František Dostál

Svozový plán pro rok 2011
Odpadové nádoby – popelnice – se budou vyvážet ve Žďáru nad
Metují každý lichý týden v pátek. Tento plán neplatí pro osadu Ostaš.
Žádáme občany, aby třídili odpad a do popelnic neodkládali plasty,
sklo, baterie a drobné elektronické hračky, spotřebiče apod.

Obec Žďár nad Metují tímto zve
širokou
veřejnost
na
zdravotní
přednášku.

PŘEDNÁŠKA očního lékaře
proběhne na sále pohostinství
ve středu 26.1.2011 od 17 hod.
Téma: onemocnění a úrazy očí,
trendy v léčbě očního zákalu a další.
Pobočka České pošty ve Žďáru
nad Metují bude ve dnech
31.ledna a 1.února 2011 uzavřena.
Doručení pošty do schránek bude
v uvedených dnech zajištěno.
Zápis do 1.třídy základní školy se
uskuteční ve Žďáru nad Metují v úterý
1. února 2011 od 15ti hodin v budově
školy. Rodičům předškoláků byly
žádosti o zápis předány v MŠ na
schůzce 6.ledna, další případní zájemci
si mohou žádosti společně s okruhy k
zápisu vyzvednout přímo ve škole.

PŘIPRAVUJEME
TJ Sokol Žďár nad Metují připravuje
pro děti MAŠKARNÍ KARNEVAL

v sobotu 12.3.2011
na sále místního pohostinství.
Proběhne odpoledne, čas zahájení bude
upřesněn a zveřejněn na plakátech.

Obec Žďár nad Metují žádá o
spolupráci občany, pamětníky a rodáky
při pátrání po naší minulosti. Hledáme
snímky z historie obce a nové materiály,
které nebyly publikovány v knize o
obci. Potřebujeme také informace o
místech, osobách či domech, které jsou
zachyceny na dobových fotografiích a
nejsou dosud rozpoznány. Přijďte
podpořit
naše
PÁTRÁNÍ
PO
HISTORII OBCE v neděli 13.3.2011.
V rámci vzpomínkového sousedského
posezení proběhne na sále místního
pohostinství promítání fotografií a
vzpomínání z naší minulosti. Zveme
seniory a pamětníky, uvítáme fotografie
z rodinných archivů a půd.

ORL ambulance Police n. M.
(ušní, nosní, krční)
MUDr. Prouzová Helena
Ordinační hodiny
Po, Út, St, Pá
8.15-13.00 hod.
Tel.491 814 705
Zpravodaj č. 1 vychází nákladem 250 ks
dne 12.1.2011. Uzávěrka dalšího čísla
proběhne koncem února.

Nové nařízení o komínech a jejich provozu
Dne 1. ledna 2011 vstoupilo v platnost nové Nařízení vlády č. 91/2010
Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a
spotřebičů paliv. Nové nařízení vlády nahradí stávající vyhlášku č.
111/1981 Sb. a stanoví podmínky požární bezpečnosti při provozu
spalinových (komínových) cest, frekvenci jejich kontrol a čištění.
Upravuje také to, kdy a kým se provádějí revize spalinových cest.
V případě fyzických osob nařízení vlády ukládá majiteli objektu
povinnost zajistit kontrolu (odbornou osobou) a čištění (může sám
majitel) komínového tělesa. V případě požáru a podezření na příčinu jeho
vzniku od komínového tělesa může vyšetřovatel hasičů zjišťovat, v jakém
stavu majitel nemovitosti komín udržoval (zda probíhalo čištění a
pravidelná kontrola spalinové cesty). V tomto případě bude vyšetřovatel
poskytovat informace příslušné pojišťovně, která může z tohoto titulu
krátit plnění pojistné události.
V souvislosti s novým nařízením o čištění komínů dochází k nejasnostem
v základních pojmech. Je třeba rozlišovat dvě činnosti ve vztahu ke
komínům:
ČIŠTĚNÍ - to si může každý majitel nemovitosti s topidlem o výkonu do
50 kW provádět sám. Dle nařízení vlády musí být prováděno 3x ročně.
KONTROLA SPALINOVÉ CESTY, tj. KOMÍNU - tu musí vždy
provádět osoba odborně způsobilá, tj. kominík s průkazem odbornosti.
Tato kontrola se provádí 1x ročně.
V případě plynných paliv budou provozovatelé povinni čistit nebo
kontrolovat spalinové cesty pouze jednou ročně bez ohledu na výkon
připojeného spotřebiče. Plné znění Nařízení vlády č. 91/2010 na
www.hzshk.cz, odbor prevence.
Za prevenci obce Kaufman Jaroslav

ŠACHOVÝ ODDÍL - Okresní přebor družstev 2010 v šachu
Dne 16. prosince 2010 se uskutečnil okresní přebor 4členných družstev
základních a středních škol Náchodska v šachu. V letošním turnaji měla
ZŠ Police nad Metují dvojí zastoupení. V kategoriích žáků 1.- 5. tříd a 6.9. tříd měla po jednom družstvu, při tom ve starším pětičlenném družstvu
byli 4 hráči ze Žďáru nad Metují (Michel, Holub, Langhamer, Pohner).
Turnaj se uskutečnil v pěkném prostředí domova mládeže hotelové školy
v Hronově. Týmy si to rozdaly na čtyřech šachovnicích každý s každým
na 2x 20 min. O konečném pořadí rozhodoval tzv. olympijský systém,
který je součtem bodů ze všech odehraných partií družstva.
Žáci 6. – 9. tříd navázali na úspěchy z předchozích let. Kategorii
v konkurenci čtyř družstev vyhráli, když rozhodli až v přímém souboji se
ZŠ Václava Hejny Červený Kostelec v posledním kole 2,5 : 1,5.
V prvních dvou kolech porazili ZŠ Komenského Nové Město a ZŠ
Hronov shodně 4 : 0. Výsledky na jednotlivých šachovnicích:
Zdeněk Holub (8. tř.) 2,5 b.
Lukáš Michel (8. tř.) 2 b.
Petr Rak
(8. tř.)
2 b.
Pavel Pohner (9. tř.) 2 b.
Jakub Langhamer (7. tř.) 2 b.
Výsledky ukazují vyrovnanost týmu, se kterým může škola počítat i pro
příští rok (kromě Pavla).
Celkově kategorii žáků 6. – 9. tříd ovládlo družstvo ZŠ Police nad Metují
s 10,5 body. Následovaly je družstva ZŠ VH Červený Kostelec s 6 body,
ZŠ Hronov se 3,5 body a ZŠ Komenského Nové Město nad Metují se
ziskem 1 bodu.
První družstvo v každé kategorii si vybojovalo postup do krajského kola.
Ing.Ladislav Michel
Všem zúčastněným hráčům ze Žďáru nad Metují děkujeme za vzornou
reprezentaci obce a panu L. Michelovi za trpělivost při vedení oddílu a
nadšení pro hru. Věříme, že se naši kluci v krajském kole neztratí.
ŠACHOVÝ ODDÍL trénuje v hasičské zbrojnici ve Žďáru n. M.
v pondělí každý lichý týden od 18 hod (příští trénink 17.1.2011)
ve středu každý sudý týden od 18 hod. (v lednu 12. a 26.)

