Žďárský zpravodaj
Obecní úřad Žďár nad Metují
úřední hodiny
Pondělí 8 – 11 a 13 - 17 hod.
Středa 8 – 11 a 13 - 17 hod.
Kontakty: tlf.č. 491 541 142
obec@zdarnadmetuji.cz
www.zdarnadmetuji.cz
č.ú. Komerční banka: 9024551 / 0100

v kanceláři obecního úřadu je nově
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 hod.

Žďárská hospůdka
přijme
ČÍŠNÍKA/SERVÍRKU
Více informací u provozního
pana Jiřího Prouzy osobně nebo
na tel.č. 606 652 124
Nástup možný ihned.
V době od 31.8. do 15.9.2019
bude hospůdka z důvodu
dovolené uzavřena.
Dovolujeme
si
upozornit občany, že
do konce září je
splatný poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy
komunálních
odpadů. Úhradu je možno
provést v hotovosti (případně
kartou) nebo bezhotovostním
převodem na účet obce. Výše
poplatku pro rok 2019 je 550,Kč.
Realizace domovních ČOV a filtrů
– v případě zahájení výstavby je
možné se předem domluvit
s panem
místostarostou
Františkem Dostálem ohledně

uložení nepotřebné zeminy.

3/2019

Chodník do Police n.M.
Během letních měsíců probíhaly přípravné kroky k
zahájení realizace výstavby nového chodníku do
Police n.M. První etapa zahrnuje vybudování chodníku v katastrálním území
Žďára (délka 369,05 m). Chodník bude navazovat na současný chodník z obce
až ke kancelářím ZD Ostaš. Další úsek je na území města Police n.M., který
bude budován následně a jeho výstavba spadá do kompetencí města.
Chodník bude realizován dle projektové dokumentace, kterou vytvořila firma
Hauckovi s.r.o., Česká Skalice. Navržen je chodník šířky 1,8 m s povrchem ze
zámkové dlažby (celková délka chodníku je 793,78 m). Místa určená pro
přejezd zemědělské techniky budou mít asfaltový povrch. Podél chodníku
bude vedeno veřejné osvětlení, rovněž bude upravena a doplněna zeleň
lemující komunikaci. Chodník je určen pro pěší, nebude tedy sloužit pro
motorovou či cyklistickou dopravu.
Zahájení realizace výstavby se předpokládá začátkem září a provádět jí bude
firma SMI-ČR group s.r.o., která byla vybrána jako vítěz zakázky. Celková cena
dle smlouvy o dílo činí 1 364 912,90 Kč bez DPH (1 651 544,61 s DPH). Akce je
spolufinancována za podpory dotace dotačního fondu Královéhradeckého
kraje č.19POVU1-0054, částkou 658 000 tis. Kč. Zbývající částka bude
hrazena z rozpočtu obce. Během výstavby chodníku bude dále provedena
stavba optické sítě fa VIRIDIUM.CZ.
Realizace chodníku byla dlouhodobě plánovanou akcí obce, stavební povolení
na jeho výstavbu obec získala po delších přípravách až letos koncem ledna.
Věříme, že po dokončení kompletní stavby; od konce stávajícího chodníku ve
Žďáře po lesopark na Strážnici v Polici, přispěje k bezpečnějšímu pohybu
chodců.

Oprava hasičské zbrojnice

Na podzim bude zahájena oprava budovy
hasičské zbrojnice. Opravy se budou týkat především střechy a oplechování.
Zároveň dojde k výměně vrat. Současná ocelová vrata nahradí nová sekční a
odvíjecí. Potřebné opravy se také dočká balkon, kde bude instalována nová
hydroizolace a nátěr zábradlí. K realizaci této akce: „ Oprava střechy, balkonu
a vrat na budově hasičské zbrojnice čp.149 ve Žďáře nad Metují“, byla podána
žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Podpora obnovy a
rozvoje venkova, DT 117D82210D - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku.
Dotace byla přislíbena ve výši 771 848 Kč. Během následujících dní bude obec
podepisovat Smlouvu o dílo s vítěznou firmou – Stavitelství-Háněl s.r.o. z
Proseče, která bude dodavatelem těchto prací. Celkové náklady jsou vyčísleny
částkou 785 136, 04 Kč bez DPH (950 014,61 Kč s DPH).
Zároveň má obec v plánu celou budovu zbrojnice zateplit a rekonstrukci
pláště budovy dokončit novou fasádou. K realizaci tohoto záměru je
připravován rozpočet. Současné plnění rozpočtu nabízí určité finanční
rezervy, které by bylo možné využít k úhradě nákladů spojených se
zateplením objektu.
Obec také dál pokračuje s postupnou instalací nových systému čistění
odpadních vod u svých objektů, čímž je i budova zbrojnice. V případě dobrých
klimatických podmínek a včasného dodání nové čistírny odpadních vod, dojde
k realizaci ještě do konce letošního roku.

Připravujeme:

Rozvoj obce v dalších letech
Žďár nad Metují zpracovává v současné době nový Strategický plán
rozvoje obce Žďár nad Metují 2020–2025, ve kterém chce vyjasnit
priority rozvoje na následující roky a rozvrhnout konkrétní rozvojové
činnosti. Občané mohou vyjádřit názor prostřednictvím dotazníků, které
byly distribuovány do schránky nebo je možno vyplnit dotazník na
webových
stránkách
obce
nebo
přímo
na
odkaze:
https://www.survio.com/survey/d/M5E9I0O2A7G7E4C4C

Sběr dotazníků bude probíhat do 30. 8. 2019. Vyplněné tištěné dotazníky
můžete odevzdat do poštovní schránky OÚ (umístěné v hale budovy)
případně donést do kanceláře.
Následovat bude další veřejné jednání – čtvrtek 19.9.2019 od 18:00
hodin ve Žďárské hospůdce.
Projekt: “Efektivní a profesionální veřejná správa regionu DSO Policko - dodavatel
strategických dokumentů“ financován z prostředků Evropské unie, z Operačního
programu Zaměstnanost, Název projektu:
„Efektivní a profesionální veřejná správa regionu
DSO Policko“ Reg. číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007403

Prodejna na návsi

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ
BRAMBORÁK
A
TURNAJ V NOHEJBALE
SOBOTA 21.ZÁŘÍ 2019
na hřišti

Tradiční posvícení
19.10.2019

od 14:00 hodin
posezení s kapelou Dam trio

od 20:00 hodin
večerní zábava

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

zrekonstruované budovy
bývalého „Paskerova holičství“ na
návsi

19.10.2019 od 13:00 hodin
spojené s výstavou
Bližší informace k akcím budou
zveřejněny na plakátech a webu
obce

Zpravodaj č. 3/2019 vychází 26.8.2019 v
nákladu 250 kusů.
Připravuje R.Freibergerová

Jak jste si mnozí již všimli, během letních prázdnin došlo ke změně
provozovatelů místního obchodu na návsi. Dlouholetý provozovatel,
Kvíčerovská pekárna s.r.o., jež prodejnu provozoval od 1.prosince 2003 a
vypověděl koncem minulého roku smlouvu o nájmu. Prioritou zástupců obce
bylo zachování prodejny v dalších letech. Proto byl během června vypsán
záměr o pronájmu prostor k provozování obchodu s potravinami. Jediným
zájemcem, který podal nabídku byl pan Pavel Roischl z Police n.M.. Předání
obchodu probíhalo v termínu od 19.7. do 21.7., v pondělí 22.7. prodejna
obnovila prodej. Zachována byla otevírací doba prodejny (po – pá: 7-17 h., so:
7-11 h.), část sortimentu obchodu byla ponechána, některé produkty se
v prodejně objevují nově.
Občanům také obchod nově nabídne možnost platby nákupu platebními
kartami (předpokládané zavedení terminálu do konce srpna).
Za dlouholeté provozování obchodu v pracovních, víkendových a mnohdy i
svátečních dnech patří „Pekárně“ velké díky. Zejména pak děkujeme
personálu; paní Gábině Pastorkové a také Kamile Gregarové, které jsme
v posledních letech za pultem obchodu vídali.
Novému provozovateli přejeme především spokojené zákazníky, kteří se
budou do obchodu rádi vracet!

Ubytování
V říjnu tomu bude rok, co bylo zprovozněno nové
ubytování v obecní budově na návsi. I když jsme
ubytování „rozjížděli“ po hlavní turistické sezóně,
zájem o ubytování byl uspokojivý. Do konce roku
přespalo na ubytování víc než 70 hostů. Zájem o
ubytování sílil v novém roce, kdy byla ubytovna využita pro členy turistických
setkání (36. Krakonošův šmajd – 2019, XVI. Český zimní sraz turistů).
Následovaly rezervace hostů, kteří zde s dětmi trávili jarní prázdniny,
přibývalo dalších rezervací na letní sezónu. Od května se pak rezervace
hromadily. Celé letní prázdniny pak byla ubytovna zcela vytížena a volné
ubytovací termíny se hledaly jen těžko. Hostům, kromě zařízených apartmánů,
můžeme nabídnout polopenzi, kterou je možné individuálně domluvit
s provozovatelem hospůdky. Reference hostů jsou zatím především kladné,
což nás těší. Do dnešního dne bylo ubytováno více jak 600 hostů, mezi kterými
byli hosté z Čech i zahraničí (Slovensko, Polsko, Španělsko, ale třeba také
Korea). Na začátek příští sezóny plánuje obec úpravu prostor u bočního
vstupu ubytování (posezení, zázemí pro děti, apod.).
Více informací k ubytování naleznete na webových stránkách:
www.podostasem.com

