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

O letních prázdninách (4.7.-31.8.)
platí úřední hodiny Obecního
úřadu pro veřejnost POUZE ve
výše uvedených hodinách.
V jinou dobu jen po předchozí
telefonické domluvě.

SBĚRNÝ DVŮR
sobota: 9 – 11 hod.
středa 16:30 – 18:30 hod.
Kontejnery na trávu:
k tomuto účelu byly v obci opět
instalovány zelené velkoobjemové
kontejnery na TRÁVU ZE SEKAČEK.
Umístěny jsou na louce pod hřištěm,
a na Rovinkách u Kaufmanů.
PROSÍME, RESPEKTUJTE TABULKY
UMÍSTĚNÉ NA KONTEJNERECH,
JAKÝ DRUH ODPADU LZE DO
KONTEJNERU VKLÁDAT !

Nabízíme k prodeji
stolní kalendář, který vznikl
díky spolupráci dětí
základních, mateřských škol a
dospělých obcí Policka.
Kalendář je volně k prodeji
v kanceláři obecního úřadu za
cenu 80,-Kč.
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Kanalizace
Vážení spoluobčané,
zastupitelstvem obce byla schválena smlouva o provozování obecní
kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Žďár nad Metují společností Vak
Náchod a.s. Nutné kroky, které v tomto směru byly a budou provedeny, již
byly diskutovány na minulých veřejných zasedáních zastupitelstva, včetně
textů uveřejněných v našem zpravodaji.
Tak jak bylo předjednáno nabývá smlouva o provozování obecní
kanalizace účinnosti 1.7.2016. Současně dochází k mimořádnému odečtu
vodoměrů. Od tohoto stavu vodoměru bude již započítáváno, společností
VaK Náchod a.s., nejen vodné (dodávka pitné vody), ale i stočné (odvádění
vyčištěných odpadních vod obecní kanalizací). Celkové vyúčtování, včetně
pravidelného odečtu proběhne v měsíci březnu 2017. Zálohové platby
budou automaticky upraveny. Odvádění vyčištěných odpadních vod bude
také upraveno novou smlouvou o dodávce a odvádění odpadních vod,
která bude zaslána jednotlivým odběratelům poštou. Podepsanou novou
smlouvu bude možné odevzdat na obecním úřadě.
Již v minulém příspěvku jsme nabízeli jednotlivým majitelům nemovitostí
možnost konzultace, či vysvětlení dané problematiky. Tato nabídka je
nadále v platnosti.
Zastupitelstvo obce

Prameniště Samaritánka
Obec společně s VaK Náchod, a.s. opravila prameniště Samaritánky na
Ostaši. Po dokončení prací byla pořádána akce, při které se návštěvníci
mohli občerstvit nejen vodou, ale i vínem, které teklo „přímo ze skály“. Za
poskytnutí občerstvení patří velké díky panu Prouzovi –
provozovateli Žďárské hospůdky, který věnoval na tuto akci sud vína.
O zábavu se postaral harmonikář A. Jindra.
Několik řádků k samotné opravě:
Oprava prameniště „Samaritánka“ na Ostaši musela být provedena s
ohledem na Pásmo hygienické ochrany vodního zdroje I. stupně, kde je
přísně omezeno použití chemických prostředků. Byly odstraněny všechny
náletové dřeviny ve vrchní části skály a byly vyčištěny odvodňovací rýhy.
Největší problém na sousoší činil zelený porost mechu a řas, který nebylo
možné likvidovat chemicky, takže bylo provedeno pouze mechanické
očištění pomocí „vapky“ s regulovaným tlakem a dočišťování kartáčky.
Díky deštivému počasí během oprav mechy opět začaly rašit, proces
čištění musel být proto znova opakován. Dále byly starší betonové
vysprávky nahrazeny vápennými tmely s pigmenty. Pro zachování rázu
přírodní skály, ve které je reliéf vysekán, byly některé přírodní prohlubně
ponechány bez vysprávek. Nápisy byly lehce zvýrazněny barevným
disperzním nátěrem. Povrch reliéfu není možno ani nikterak konzervovat
kvůli trvalému zastínění a zavlhčení, takže jeho povrch se bude časem
přirozeně dále smývat. Jako možný prostředek omezující růst mechů byla
aplikována vápenná voda (celkem šestkrát), která by zdroj pitné vody
neměla nikterak ohrozit. Na to, v jakém prostředí a podmínkách se dílo
nachází, je však jeho zachovalost vůči stáří opravdu obdivuhodná. ¨
Bc. P.Szabová

REPORT STARÝ
ČARODĚJNICE
Léta Páně 2016 konal se
tradiční slet čarodějnic ve
Žďáru nad Metují. Mnohé
ctihodné
čarodějnice
se
shromáždily na place hřiště,
jenž lemováno je stoletými
lipami a zkouškami všeliké
svízelnosti
častovaly
čarodějnický potěr. Mladých
čarodějnic, bludiček, bubáků,
kořenářek, meluzín i hejkalů se
sletělo z celé vsi nepočítaně a
další vzavši na sebe podobu
chasníků a tetiček se důmyslně
a nepozorovaně vmísili mezi
prostý lid. Národa toho všeho
bylo požehnaně.
Náramné bylo zahájení. Rusalky
v podobě
mladých
děvčic
zdařile zatančily. Pohybujíc se
v rytmu libozvučných melodií,
přiměly i mnohé čumily
k veselému
tleskání
a
pohupování boky. Nejen ony, ale
i jejich vůdkyně Lada Č., sklízely
za to nadšené ovace.
Poté vzplál oheň, a na vrcholu
hranice usadivší se babizna,
byla na plamenech odeslána až
do tramtárie. Těsně při setmění
pak malí adepti jenž předem
vykonali všechny požadované
zkoušky, byli pasováni na
čaroděje a čarodějnice.
No suma sumárum všecko
proběhlo
v normě
starých
dobrých mravů a tradic a
neublížilo se jedinému ze
žďárských smrtelníků. Na konci
jest nutné vyřknout díky všem
čarodějkám Dáše V., Martině C.,
Ladě Č., Lence B., Janě T., Radce
D., organizujícím smrtelníkům
z řad hasičů. Dále dětem z MŠ a
jejich učitelkám jenž vytvořily
výzdobu a vycpaly čarodějnici, a
obci Žďár nad Metují za
podporu.
Neboť bylo nám dopřáno
hezkého počasí, děkujeme všem
za hojnou účast a zejména těm,
kteří se zasloužili o skvělé
převleky.
J.P. – stará čarodějnice
Zpravodaj č. 3/2016 vychází 30.6.2016
V nákladu
260
kusů.
Připravuje
R.Freibergerová

Hejtman Lubomír Franc navštívil Žďár nad Metují a
Suchý Důl:
"Podmínky pro život obyvatel tu jsou velmi dobré."
Hejtman Královéhradeckého kraje a senátor Lubomír Franc ve čtvrtek
navštívil obce Suchý Důl a Žďár nad Metují. Po návštěvě ocenil podmínky
pro život místních obyvatel. Podle jeho slov jsou velmi dobré.
"Přijel jsem se přesvědčit o tom, jak jsou využívané peníze pro hasiče z
programu, na který přispívá stát a samozřejmě i Královéhradecký kraj.
Přesvědčil jsem se, že opravdu tento program dobrovolným hasičským
sborům pomáhá, protože se tak mohou dostat k nové technice," uvedl při
příjezdu Lubomír Franc.
V Suchém Dole hejtmana přivítal starosta obce Vítězslav Vítek a několik
zástupců místních dobrovolných hasičů. Starosta přítomné seznámil s
děním v obci. Zmínil řadu tradičních akcí a aktivit, které v obci pořádají.
Následně si všichni prohlédli zrekonstruovaný společenský sál a hasičskou
zbrojnici, do které do konce roku přibyde nové hasičské vozidlo.
Ve Žďáru nad Metují se Lubomír Franc setkal se starostou Pavlem
Šubířem, místostarostou Františkem Dostálem a starostkou dobrovolných
hasičů Radkou Dubišarovou. Ta ve své prezentaci představila práci a
aktivity žďárských hasičů. Hejtman si následně projel rozsáhlou část obce,
kde je postavena řada nových domů. Také díky tomu v obci za posledních
pár let stoupl počet obyvatel o 200 lidí. Také zde navštívil hasičskou
zbrojnici, kde zrovna zastihl kroužek mladých hasičů, kterým se podepsal
do pamětní knihy.
"Využil jsem této příležitosti k návštěvě obecních úřadů a musím říci, že
jsem byl docela překvapen tím, jak si obě tyto obce vedou dobře při
rozvoji. Ve Žďáru mne velice překvapil ten markantní nárůst obyvatel za
posledních několik let. Tento nárůst je enormní a je to díky tomu, že se zde
věnují podmínkám pro novou výstavbu. Starají se zároveň i o další
záležitosti, sportovní či kulturní. V Suchém Dole je zase tradicí pořádání
kulturních a společenských akcí a proto si vybudovali kvalitní zázemí k
těmto iniciativám. V obou obcích funguje škola, školka, hospoda, prodejna,
pošta. Opravdu, jsem určitým způsobem překvapený, že podmínky pro
život obyvatel tu jsou velmi dobré," hodnotil návštěvu obcí Lubomír Franc.
"Já si velmi cením, když hejtman Franc takhle navštěvuje obce a může
pomoci vyřešit některé problémy, které tady máme, ať už na úrovni kraje
nebo na úrovni senátu. V této souvislosti musím poděkovat, že i díky
pomoci kraje naši hasiči dostanou nové auto, které budou používat
k výkonu činnosti jednotky hasičů," ocenil přítomnost hejtmana starosta
Žďáru nad Metují Pavel Šubíř.

