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

SBĚRNÝ DVŮR
sobota: 9 – 11 hod.
od 4.4. 2018 obnoven
středeční provoz!
16:30 – 18:30 hod.

Oprava školní
tělocvičny

V loňském roce byla podána
žádost o dotaci na Ministerstvo
pro místní rozvoj na projekt,
jehož cílem bude výměna
stávajících parket v prostorách
sálů (tělocvičen), dále instalaci
ochranných prvků na radiátory,
dělící stěnu mezi sály. Koncem
roku byla žádost schválena,
následně proběhlo výběrové
řízení na dodavatele, kterým se
stala firma Reno podlahy – Petr
Šimek z Červeného Kostelce,
s nabídkovou cenou 723 651,51
Kč včetně DPH. Výše dotace
poskytnutá MMR činí 506 556
Kč, zbylou částku bude obec
financovat z rozpočtu.
Zahájení realizace je plánováno
na začátek dubna, trvat by měla
do konce května. Po dobu
realizace oprav budou tyto
prostory škole i veřejnosti
uzavřeny.
Odpadají
i
volnočasové aktivity!
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Rozpočet obce na letošní rok
Zastupitelstvo na posledním veřejném zasedání projednalo a následně schválilo
rozpočet Obce Žďár nad Metují v následující podobě:
PŘÍJMY:
v tis. Kč.
Daňové příjmy:
8 658,00
Místní a správní poplatky
358,00
Nedaňové příjmy:
Příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor
2 273,00
Příjmy z komunálních služeb
50,00
Příjmy z využití odpadů
90,00
Ostatní příjmy
38,00
Dotace na výkon státní správy
133,70
Financování - Přebytky z minulých let
2 667,58
Celkové příjmy rozpočtu obce se předpokládají ve výši: 13 910,28 tis.Kč vč.
zapojení přebytků minulých let.
VÝDAJE:
Běžné výdaje:
Příspěvek na provoz Základní školy a Mateřské školy
1 170,00
Kultura (Jarmark, zájmový činnost, knihovna)
550,00
Hřiště
80,00
Bydlení (opravy, energie, služby, úroky z úvěrů, komunální služby,..)
2 560,00
Odpady (svoz komunálního odpadu, opravy)
550,00
Požární obrana
100,00
Státní správa (ZO, činnost úřadu, mzdy, PHM, atd.
2 420,00
Provozní výdaje činí celkem
7560,28 tis.
INVESTICE:
Ubytovna
2 500,00
Rekonstrukce cest, opěrné zdi
200,00
Pokračování akce „chodník do Police“
120,00
Intenzifikace domovních ČOV
500,00
Oprava školní tělocvičny – parkety sál (podíl dotace MMR)
150,00
Oprava bytů v čp.13
300,00
Veřejné osvětlení, přeložení chodníků
200,00
Rekonstrukce čp.132 (Paskerovo – podíl dotace)
300,00
Dotace zaměstnanosti
100,00
Projekty a další investiční akce
280,00
Celkové investiční výdaje
4 800,00 tis
Financování – splátky dříve poskytnutých úvěrů
1 550,00
Celkové výdaje vč. splátky úvěrů jsou v částce 13 910,28 tis. Kč
Rozpočet byl sestavený jako schodkový. Schodek rozpočtu bude financován
z prostředků minulých let.

Věcné dary pro jubilanty
Při příležitosti oslav jubilea obdrží tito oslavenci prostřednictvím zástupců obce
věcný dar a gratulaci. Doposud věcné dary v hodnotě cca 400,-Kč obdrželi občané
při příležitosti dovršení věku 70,75,80,85, 90, 95. Dar v hodnotě 200,-Kč obdrželi
občané každoročně od 80 let.
Od března 2018 byla směrnice ohledně těchto darů upravena: Občané od 70 do 95
let v případě kulatých a „půlkulatých“ narozenin obdrží věcný dar v hodnotě cca
500,-kč a gratulaci, kterou předají osobně zástupci z obce. Oslavenci nad 80 let
nebudou nadále navštěvováni s gratulací již každoročně. K tomuto rozhodnutí
bylo přihlédnuto dle ohlasů samotných oslavenců.
Obec mimo těchto darů poskytuje finanční dar v hodnotě 1000,- Kč pro nově
narozené občánky, kteří mají trvalý pobyt v obci. Dar v hodnotě 500,- Kč pro dárce
krve, kteří jsou oceněny „Jánského plaketou“. Obec dále poskytuje věcný dar
(květinu) v případě úmrtí občana, případně další dary při konání kulturních a
společenských akcí místními spolky, další formy darů dle uvážení starosty obce.

Evidence obyvatel
Žďár nad Metují měl k datu
1.1.2018 celkem 661 obyvatel.
V roce 2017 se narodilo 6 dětí ( 4
chlapci, 2 dívky), zemřeli 3
občané. Do obce se přistěhovalo
20 občanů, 15 občanů ze z obce
odstěhovalo.
Struktura obyvatelstva:

Dospělí: muži 255, ženy 263
Děti od 15-18 let: 22 (13 chlapců, 9 dívek)
Děti do 15 – 121 (67 chlapců, 54 dívek)
Děti 6-7 let 21
Děti do 3 let 29

Průměrný věk obyvatel obce je
39,69 let.
Upozorňujeme občany, že
z důvodu objízdné trasy,
která povede přes naši obec, dojde
k navýšení automobilové dopravy.
Přesné termíny, kdy bude objížďka
přes obec povolena, zatím nejsou
známy. Bližší informace budou
upřesněny před termínem zahájení.

Kulturní akce
ČARODĚJNICE
V PONDĚLÍ
30.DUBNA 2018
NA HŘIŠTI U
BYTOVEK
Více informací bude zveřejněno na plakátech.

Připravujeme

Místní akční skupina a místní akční plán
Dva pojmy - místní akční skupina (MAS) a místní akční plán
(MAP), které se částečně dají oddělit, na druhou stranu jsou to
dvě propojené nádoby. Pojďme si na následujících řádcích
představit, co se za těmito zkratkami skrývá. V našem regionu
působí nezisková organizace Místní akční skupina Stolové
hory, z. s., jejíž činnost se váže k území Policka, Hronovska a Náchoda. Úkolem
místních akčních skupin, kterých je v České republice 179 a pokrývají téměř celé
území státu, je rozvoj venkova v různých oblastech. MAS především zajištují
koordinaci při přípravě a realizaci místních rozvojových strategií, včetně spolupráce při
jejich naplňování. MAS Stolové hory v prvé řadě plní cíle, které si občané tohoto
regionu stanovili v rozvojové strategii, a právě na její plnění můžeme rozdělit přes 80
milionů korun. Vyhlašujeme dotační výzvy, které jsou zaměřeny na různá témata, jako
je např. zaměstnanost, doprava, sociální služby zemědělství nebo výsadba dřevin na
nelesní půdě. První vlaštovky mezi podpořenými projekty jsou příměstské tábory a
družina v náchodském Déčku nebo příměstský tábor v Polici nad Metují pod záštitou
Muzea papírových modelů. Aktuálně MAS doporučila k podpoře žádost na opravu
kostela sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují. Dále podpoříme vytvoření několika
nových pracovních míst, vybudování/opravu chodníků, cyklostezek nebo lesních cest.
Naše činnost je však širší, než „pouhé“ rozdělování financí. Uspořádali jsme seminář
pro zemědělce, spolupracujeme se starosty a pomáháme školám s tzv. šablonami, skrze
které si mohou požádat o finanční podporu například na školní asistenty, psychology
nebo chůvy v mateřských školách.
Kromě toho naše MAS ve spolupráci s MAS
mezi Úpou a Metují se sídlem v České Skalici realizuje projekt Místní akční plán
(MAP) rozvoje vzdělávání v ORP Náchod. První dvouletý projekt (MAP I), který byl
přípravnou fází, skončil k prosinci 2017, nyní připravujeme čtyřletý MAP II, který
prohloubí aktivity započaté v prvním projektu. V rámci MAPu I jsme pořádali
semináře, zpracovali jsme strategii rozvoje a vzdělávání v celém území. Uskutečnila se
také konference Učení pro život v Broumově, která byla doslova nabitá pozitivní
energií. Každá škola, která má svůj projekt v seznamu záměrů, má možnost požádat o
dotaci na investiční projekt. A máme ohromnou radost, že ZUŠ Police nad Metují a
ZUŠ Hronov se svými záměry uspěly. MAS je otevřena všem subjektům z území, kteří
se ztotožňují s jejím posláním. Díky úzkému partnerství a spolupráci zemědělců,
podnikatelů, institucí a všech obyvatel obcí založených na principech metody
LEADER dochází k udržitelnému rozvoji venkova a růstu kvality života ve
venkovském prostoru. Pojďte do toho s námi, má to smysl!
Za MAS Stolové hory Mirka Soldánová

SVATOJÁNSKÝ JARMARK
v sobotu 23.6.2018 od 9 hodin
na návsi.
Připraven tradiční i
doprovodný program.

Obec Žďár nad Metují začátkem roku podala žádost na „Zvýšení zaměstnanosti“
ve výzvě MAS Stolové hory-Zaměstnanost I., se svojí žádostí uspěla v prvních
kolech hodnocení, v případě konečného schválení bude z této dotace financována
mzda, pracovní pomůcky a další, po dobu trvání projektu tj. 36 měsíců. Celková
dotace činí cca 1,8 mil.Kč (výše dotace je 95%).

Více informací o připravovaných akcích
na plakátech nebo www.zdarnadmetuji.cz

V letošním roce bychom měli zájem ještě o podání dalších dotací, předběžně je
uvažováno o dotaci na vegetaci (výsadbu dřevin) v obci.

Děkujeme všem dárcům, kteří
přispěli v Tříkrálové sbírce. Do
pokladniček
bylo
vhozeno
celkem 16712,- Kč. Finanční dar
bude použit na pomoc lidem
v nouzi.
Za finanční příspěvky děkujeme.
Inzerce:
Perníčky pro jakoukoli příležitost
pro Vás napeče a nazdobí
L.Kociánová.
Více
na
www.lucinciny-pernicky.estranky.cz.
Zpravodaj č. 1/2018 vychází 27.3.2018 v
nákladu 260 kusů.
Připravuje R.Freibergerová

O dotace z MAS Stolové hory jeví zájem i místní základní a mateřská škola, která
zažádala o projekt na zřízení dětského klubu při ZŠ – žádost splnila věcné
hodnocení a získala od hodnotitelů 82,5 a 98,75 bodů ze 100, což značí poměrně
velkou šanci, že žádost bude podpořena.
Mimo spolupráci s MAS obec žádá i o další dotace. Například byla podána žádost
o dotaci na nové dětské hřiště pro děti (vzniknout by mělo u víceúčelového hřiště).
Rozpočet na hřiště činí cca 0,5 mil.Kč. Na samotné žádosti o dotaci se podílely
děti z místní školy a školky.
Žádost o podporu byla podána také na projekt rekonstrukce budovy bývalého
Paskerova holičství. Dle předběžných informací byla žádost akceptována. Opravy
se týkají exteriéru budovy (oprava střechy, výměna oken, dveří, zateplení objektu,
nová fasáda). Při opravách bude respektován původní vzhled budovy. Úpravy
interiéru financuje obec z rozpočtu obce.

