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@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.

Pobočka pošty
Upozorňujeme na změnu
provozní doby pobočky České
pošty ve Žďáru nad Metují.

Pobočka je OTEVŘENA:
PO, ÚT
08:00 – 09:30 hod.
ST, ČT, PÁ 14:00 – 15:30 hod.
Změna provozní doby je
dočasná a zatím stanovena na
dobu neurčitou.
Objížďka
Z důvodu rekonstrukce silnice č.
III/302 3 od křižovatky u stáčírny
vody společnosti Pepsico po
křižovatku za mostem přes řeku
Metuji u restaurace Rybárna v
Teplicích nad Metují, byla
stanovena přes naší obec objízdná
trasa pro vozidla. Pro automobily
nad 3,3 m výšky je objízdná trasa
zvolena
pouze
jednosměrně
(směrem z Teplic). Rekonstrukce
potrvá do 18.10.2015. Dbejte
zvýšené opatrnosti při pohybu na
komunikaci.
Veřejné zasedání
Zastupitelstva obce se
uskuteční v pátek 12.6.2015
od 18 hod na sále místního
pohostinství.
Předběžný program:
- Závěrečný účet obce za rok 2014
- Účetní závěrka obce za rok 2014
- Úpravy rozpočtu na rok 2015
- Provozní řád hřiště
- Informace občanům - Jarmark
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Oprava hřiště
Mnozí občané si již stihli všimnout, že se začalo pracovat na opravě
hřiště u bytovek.
Ještě před zahájením samotných prací na hřišti byly odstraněny
nevyhovující stromy a keře, zbývající zeleň byla odborně prořezána.
Následně došlo k opravě podkladových vrstev hřiště, zejména
odvodnění a vyrovnání povrchu. Dalším krokem byla instalace nového
oplocení, které je sestaveno z dřevěných mantinelů a pletiva, dosahující
do výšky 4 metrů. Instalovány byly nové sloupy osvětlení. Během
následujících dnů bude položen sportovní polypropylénový povrch
s pevným zámkovým spojem, který splňuje vysoké nároky na odolnost
proti povětrnostním podmínkám a běžnému opotřebení. Povrch je
víceúčelový a bude sloužit několika druhům sportovních aktivit během
celého roku.
Rozsáhlých oprav se dočkají i současné „kabiny“, které budou sloužit
jako plnohodnotné zázemí pro hráče a návštěvníky.
V okolí hřiště budou vybudovány nové chodníky. Hřiště bude vybaveno
novým sportovním vybavením.
Výše uvedená akce je letošní největší investiční akcí v naší obci, kterou
si zastupitelé zvolili jako prioritní. Na tuto akci žádala obec dotaci
z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje, ale bohužel
podporu nezískala. Pro celou akci je v letošním rozpočtu obce
vyčleněno zhruba 2,1 milionů korun.
Práce na opravě hřiště by měly být dokončeny nejdéle do 30.září 2015.
O uvedení hřiště do provozu a jeho provozních podmínkách Vás
budeme včas informovat.

Zápis dětí do Mateřské školy
MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽĎÁR NAD METUJÍ
549 55 ŽĎÁR NAD METUJÍ ČP.146
VYHLAŠUJE

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK
2015-2016
13.5.2015 – 22.5.2015
Vyzvednutí žádostí:
– v mateřské škole 13.5.2015 od 15:15 hod. do 16:00 hodin.
– v dalších dnech v odpoledních hodinách 14:30 – 15:30 hodin.

13.5.2015 „ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ od 15:15 do
16:00 hod.
Vyplněné žádosti
– předejte -prosím- osobně /6:30 – 10:00 hod. , 13:00 - 15:30 hod.
– nebo prostřednictvím pošty /doporučeným dopisem na výše
uvedenou adresu mateřské školy/ do 22.5.2015 – kdy termín zápisu
končí.
Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
obdržíte doporučeným dopisem do 30 dnů od ukončení zápisu.
Přijímají se děti ve věku 3 - 6 let.
Žádost se podává v daném termínu i pro dítě, které nastoupí v průběhu školního roku.

Obec Žďár nad Metují ve spolupráci se spolky a občany obce
Vás srdečně zvou na

Připravujeme
SDH Žďár n.M.

Vás srdečně zve

na

Soutěž

„

o Žďárskou putovní
proudnici“
v sobotu 23.5.2015

od 14:00 hodin
na louku u hřiště
Občerstvení zajištěno 

připravujeme
SJEZD ŘEKY METUJE
na doma vyrobených plavidlech
v sobotu 27.6.2015 odpoledne
v Maršovském údolí
v cíli připraveno posezení
s občerstvením !
Těšíme se na Vaši účast a podporu!

Svatojánský jarmark
v sobotu 20.června 2015
9:00 – 16:00 hod

na návsi obce, na „Rovinkách“, u staré kovárny, u hasičské zbrojnice
Program:
Na návsi: zahájení na návsi v 9:00 hodin
vystoupení dětí ze Základní školy Žďár nad Metují
vystoupení s živým hadem
kouzelnické představení pro děti
hudební a kulturní vystoupení
večer: zábava se skupinou Ledvin Stones
ohňová show

U Kovárny: ukázky tradičních řemesel, prohlídka staré kovárny
posezení s hudbou „Kamarádi osady 5/Polická pětka“
výstava vojenské techniky
U Hasičárny: pro děti lezecká stěna, malování na obličej
Změna programu vyhrazena!

Volnočasová aktivita pro děti

Na bývalém koupališti bude probíhat výlov a opékání ryb.

Občerstvení zajištěno po celý den !
O letních prázdninách
připravujeme pro děti ve věku
3,5- 9 let volnočasovou aktivitu.
Probíhat bude od 7.7. do
31.7.2015 se zázemím v místní
MŠ.
Rodiče, kteří mají zájem, si mohou
v kanceláři obecního úřadu
vyzvednout přihlášku. Rodiče, kteří
se přihlásili v MŠ,ZŠ se již hlásit
nemusí. Bližší informace získáte

též v kanceláři OÚ nebo na
telefonu:491 541 142

Soukromá inzerce:
Čištění
koberců,
čalouněného
nábytku, sedaček, křesel, židlí a
interiérů automobilů
-čistění mokrou cestou (s minimální
dobou schnutí)
-ceny dle velikosti plochy a znečištění

Kontakt: M.Hulíková 608 775 813
P.Zatloukal 608 889 992
Email: m.hulinova@seznam.cz
Soukenická 163, 549 54 Police n.M.
Zpravodaj č.2/2015 vychází 13 .5.2015
V nákladu 260 kusů.
Připravuje R.Freibergerová

Informace z místní knihovny
Jen pro připomenutí: čtenářem knihovny se může stát každý občan
Žďára n.M., děti v doprovodu jednoho z rodičů, čtenářský průkaz a
půjčování je zdarma, výpůjční doba je asi 1 měsíc na knihy, asi 14 dní na
časopisy, po dohodě se dá tato doba prodloužit.
Obecní knihovna Žďár nad Metují Vám nabízí k půjčení mimo jiné tyto
časopisy:
ABC, Čtyřlístek, Doma Dnes, Domov, Enigma, Flóra na zahradě, F.O.O.D.,
Home, Květy, Krásný venkov, Maminka, Moje psychologie, Ona Dnes, Praktik,
Příroda, Receptář, Rodina, Střelecká revue, Test Dnes, Turista, Víkend Dnes,
Zahrádkář, Země světa.
Knihovna je otevřena každé pondělí od 17:00 do 19: 00 hodin.
Informace z již konaných akcí: ve středu 8. dubna byly v knihovně na
návštěvě děti ze školky.
Úžasné setkání to bylo, veselé štěbetání, zvídavé děti a trpělivé paní
učitelky. Děkuji a těším se na příští návštěvu.
Informace z připravovaných akcí: v květnu přijdou na besedy děti ze
základní školy, mezi posvícením a Vánocemi bych ráda uspořádala burzu
vyřazených knih a časopisů z fondu žďárské knihovny, na přání p. starosty
připravím v knihovně setkání místních pamětníků nad původem
tradujících se názvů různých žďárských míst.
O přesných termínech Vás budu určitě informovat.
Slunečné jaro Vám všem přeje Vaše knihovnice Dáša Ducháčová,
tel.:603 959 129.

