Žďárský zpravodaj
Obecní úřad Žďár nad
Metují
úřední hodiny
Pondělí 8 – 11 a 13 - 17 hod.
Středa
8 – 11 a 13 - 17 hod.
Žádáme občany, aby dodržovali
úřední hodiny.
Kontakty: Tlf.č.: 491 541 142
Mob.: 728 612 629
obec@zdarnadmetuji.cz
www.zdarnadmetuji.cz
č.ú. Komerční banka: 9024551 / 0100

v kanceláři obecního úřadu je možno
hradit poplatky či služby platební
kartou

Ubytování pod Ostašem
www.podostasem.com
tel.č. 721 106 077

SBĚRNÝ DVŮR

sobota: 9 – 11 hod.
středa: 16:30 – 18:30
Otevírací doba Knihovny
Místní knihovna bude v září, od
13.9. do 27.9., UZAVŘENA.

Poplatek za odpad
Do konce září je splatná druhá
polovina poplatku za odpad!
Žádáme občany, kteří doposud
poplatek za odpad na rok 2021
neuhradili,
aby
tak
učinili
v nejbližší době. Poplatek ve výši
600 Kč je možné uhradit na účet
obce: 9024551/0100. Variabilní
symbol prosím zadejte číslo
popisné.

Uzavření místní hospůdky
Žďárská hospůdka bude ve dnech
od 13.9.2021 do 26.9. 2021
ZCELA UZAVŘENA!!!

3/2021

Ostaš 1421 - 2021
Ve čtvrtek 27. května
uplynulo rovných šest set let
od jedné z nejtragičtějších
událostí v dějinách našeho
města – masakru obyvatel
Police a okolních vesnic na
Ostaši v roce 1421. Tato
událost se natrvalo zapsala
do
povědomí
místních
obyvatel a stala se nejen
námětem řady pověstí, ale
stála i u zrodu významného
poutního místa. Poutní místo
již dávno zaniklo a málokdo
si na něj vzpomene. Dnes již
na Ostaši nenajdeme ani
takzvanou Žižkovu lípu, na
které byly podle místní
tradice ještě v 19. století
údajně k vidění chomáčky
vlasů husitských žen. Lípa
byla vyvrácena poryvem
větru v roce 2013.
Tragické události na Ostaši však nezůstaly zapomenuty. Návštěvníkům zdejšího
skalního bludiště je stále připomínají názvy některých skalních útvarů (Zrádce,
Mohyla smrti), ale také početné pověsti, z nichž největší čtenářský a společenský
dopad měly ty, které ve dvacátých letech 20. století sepsal polický knihkupec
Antonín Krtička-Polický. Jeho pověsti Ostašský zrádce, Žižkova lípa, Husitská
mincovna, Tajemné chodby na Ostaši, O původu kaple na Ostaši, Mohyla smrti,
Ostašské poklady či povídka z husitských dob nazvaná Zrádce, vycházejí v
různých úpravách dodnes. Právě proto také formovaly povědomí o událostech na
Ostaši u několika generací čtenářů.
Jan Tůma, Muzeum Náchodska
Události, které se staly před šesti sty lety, budou připomenuty 5. září na Ostaši.
Podrobnosti o akci jsou na webových stránkách obce nebo na plakátech.

Kotlíkové dotace
Informujeme občany, že Odbor Regionálního rozvoje, grantů a dotací Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje připravuje podklady k vyhlášení nové výzvy na
kotlíkové dotace, která bude vyhlášena začátkem roku 2022. Tato výzva bude pro
zájemce o kotlíkovou dotaci, kteří splní nové podmínky určené pro programové
období 2021+. Nově je plánována podpora žadatelům paušální částkou na
jednotlivé typy zdrojů vytápění, které budou schopny pokrýt až 95% nákladů na
průměrný zdroj. Zvolený způsob financování bude maximálně vstřícný vůči
nízkopříjmovým žadatelům. Podpora výměny starých kotlů bude opět zaměřena
pro kotle na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících limity 3. nebo vyšší
emisní třídy. Nově pořizované zdroje budou tepelná čerpadla, kotle na biomasu
s automatickým nebo manuálním přikládáním a plynové kondenzační kotle.
Vlastníci určených typů nemovitostí budou mít možnost požádat o dotaci na
výměnu nevyhovujícího zdroje vytápění pouze do konce srpna 2022. Od září 2022
by kotle nesplňující minimálně 3. emisní třídu neměly být vůbec používány,
nebudou tedy již přijímány ani žádosti o dotaci na jejich výměnu.
Více informací o kotlíkové dotaci naleznete na webových stránkách obce nebo na
stránkách Královéhradeckého kraje v sekci Kotlíkové dotace.

Hasiči

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Soutěž o nejlepší bramborák a
turnaj v nohejbale, rozloučení s
prázdninami 18.9.2021
Zveme všechny
na nohejbalový
turnaj
trojic,
který začíná v 9
hodin dopoledne.
Také zveme na
soutěž O nejlepší
bramborák, která začne ve 13 hodin
pro soutěžící, ochutnávky od 14
hodin. Na tento termín se také
posouvá Rozloučení s prázdninami,
které začne ve 13:30. Od 14 hodin
zahraje
kapela
Houbyzle.
Občerstvení a kýta na grilu. Více
informací bude na facebooku SDH
nebo na plakátech.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00
hodin.
Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo
koalici samostatně. Voliči je obdrží nejpozději 3 dny přede dnem voleb (5. října
2021).

Hasičský kroužek
První úvodní setkání proběhne
v pátek, 3.9., v 16 hodin, kde se
podle počtu dětí dohodneme na
dalších podrobnostech.

Další informace o volbách jsou k dispozici na webových stránkách obce nebo na
stránkách Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz).

Za JSDH
Martin Zeman

Hlasování na voličský průkaz
Zažádat o voličský průkaz lze u obecního úřadu v místě trvalého pobytu voliče.
Žádost o voličský průkaz je dostupná na webových stránkách obce. Žádost lze
podat v písemné nebo elektronické podobě nejpozději do 1. října 2021, nebo
osobně nejpozději do 6. října 2021 do 16:00 hodin. Úřad vydá voličský průkaz
nejdříve 23. září 2021. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz
odevzdat okrskové volební komisi.
Voliči, kteří v době voleb budou v karanténě/izolaci z důvodu nemoci covid-19,
mohou využít speciální způsoby hlasování, a to hlasování u volebního stanoviště
(tzv. drive-in) ze silničního motorového vozidla, hlasování z pobytového zařízení,
které bylo z důvodu covid-19 uzavřeno a hlasování do zvláštní přenosné volební
schránky.

Nová siréna v obci
V rámci projektu „Protipovodňová opatření pro obec Žďár nad Metují“ má obec nový
výstražný a varovný systém, který zahrnuje rozhlasy a novou sirénu. Upozorňujeme
občany, že siréna se spustí každou první středu v měsíci, ve 12:00 hodin.

Prodej ryb obnoven

Příměstský tábor – Detektivové na stopě

Prodej ryb na bývalém koupališti ve
Žďáře n. M. je opět obnoven.
Prodej proběhne tuto sobotu 28. 8.
2021 v době od 8.00 do 11.00
hodin.

SDH Žďár nad Metují ve spolupráci s MAS Stolové hory uspořádali na začátku
srpna pro děti příměstský tábor, který byl zaměřen na detektivy a pověsti z Policka.
První den si děti vytvořily táborová trička a zápisník detektiva, do kterého psaly
odpovědi na otázky z vyslechnutých pověstí. Po stopách jsme se vydali po proudu
řeky Metuje až na nedalekou Zděřinu, kde nás čekal oběd a plnění úkolů. Druhý
den se detektivové naučily pracovat s šiferníkem. Šifry nás zavedly do Police, kde
nás čekaly stanoviště s úkoly. Jízdu na koni, výrobu dynamitu i orientaci v síti
zvládl každý detektiv, a tak následovalo opékání buřtů a zmrzlina. Jelikož jsme
měli za tyto dva dny hodně kilometrů v nohách, ve středu jsme si užívali na
koupališti v Meziměstí. Ve čtvrtek nás stopy zavedly na Ostaš, kde bylo naším
úkolem hledat ztracenou sekeru, kterou tam podle jedné z pověstí ztratil
dřevorubec. Bylo potřeba vyluštit tajné zprávy, abychom věděli, kam dál se vydat.
Sekera byla nakonec nalezena! Byl to náročný, ale krásný slunný den. Páteční
dopoledne jsme strávili ve Žďáře, kde jsme vyslechli další pověst, ke které se
vázaly otázky a úkoly. Po obědě na Zděřině zbývalo dokončit naši týdenní misi.
Každý detektiv musel projít leaserem bez jediného doteku a z šišek vytvořit obrys
oběti. Jelikož aktivit a soutěží bylo za celý týden opravdu hodně, tak děti za
každou splněnou výzvu dostaly dřívko se záhadným kódem. Těsně před odchodem
si kód pomocí Morseovy abecedy vyluštily. Všichni dostaly za celotýdenní
náročnou misi volné vstupenky na Polickou pouť. Tím skončil náš tábor. Tak třeba
zase za rok, kdo ví ...
Za táborový kolektiv

Další termíny:
11.9
25.9.
9.10.
23.10.
6.11.

Prodej „ŽĎÁRSKÉHO“ medu
170 Kč/950g
Šnajdrovi, Žďár nad Metují 230
Možnost zakoupit med ve
Žďárském obchodě.

Veronika Průšová

Rekonstrukce vlakové zastávky
V současné
době
probíhá
rekonstrukce vlakové zastávky
v obci. Dalším krokem by měla být
modernizace trati, která s sebou
přinese výluky. Informace o
průběhu modernizace a délce výluk
budou občanům včas poskytnuty.
Zpravodaj č. 3/2021 vychází 27.8.2021
v nákladu 250 kusů. Připravuje Zuzana
Sadílková

