Žďárský zpravodaj

3/2020

Obecní úřad Žďár nad Metují

Sraz Rodáků

úřední hodiny
Pondělí 8 – 11 a 13 - 17 hod.
Středa 8 – 11 a 13 - 17 hod.

Letos již 9. ročník srazu rodáků, pamětníků a přátel obce Žďár nad

Žádáme občany, aby dodržovali
úřední hodiny.

Slavnostní zahájení proběhne v 9:30 hod.
Program:
Od 8:30 hod.
– sraz účastníků na sále místního pohostinství
9:30 hod.
– slavnostní zahájení
10:00 hod.
– společné fotografování na návsi
Do 13:00 hod.
– prohlídka obce, školky, hasičárny, hřiště, kovárny,
Paskerova holičství
13:00 hod.
– sraz u ZŠ
13:30 hod.
– položení kytice k pomníku padlých
14:00 hod.
– slavnostní vysvěcení zvonu
15:00 hod.
- hudební vystoupení u ZŠ – Slaveňáci, posezení
s občerstvením u ZŠ

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
Prodej "Žďárského medu"
– Šnajdrovi
Nabízíme k prodeji JARNÍ
KVĚTOVÝ a PASTOVÝ MED,
MEDOVINU. Šnajdrovi, čp. 230,
Tel.: 775 112 052

Obec děkuje provozovateli
místního
obchůdku
za
nepřerušení
provozu
a
vynikající
služby
v době
nouzového stavu.
Oznámení CHKO - Ostaš
Agentura ochrany přírody a
krajiny
České
republiky
oznamuje, že dne 12. 6. 2020
započala
doba,
kdy
může
přítomnost návštěvníků ohrozit
hnízdění sokola stěhovavého, a to
v prostoru okrajových stěn
vymezených okrajem přírodní
rezervace Ostaš na jihovýchodní
straně a linií vedoucí 30 m
západně od modré turistické
značky v úseku od skalního
útvaru
Mohyla
smrti
k
Frýdlantské vyhlídce, a to včetně
modré turistické značky vedoucí
od skalního útvaru Mohyla smrti
k Frýdlantské vyhlídce.

Metují, se uskuteční v

Od 18:00 hod.
18:30 hod.

sobotu, 5.září.

– kulturní program a taneční zábava na sále
– tanec Česká Beseda

Po celý den bude připraven doprovodný program. Bližší informace
budou podávány během prázdnin.

Dotace
Obec získala dotaci na opravy budov a přilehlých prostor ZŠ a MŠ.
Na ZŠ je rozpočet asi 1 700 000 Kč. V plánu jsou nové chodníčky kolem
školy, oprava zídky mezi školou a školní zahradou, plánované šikmé
stání, dlažba na parkovišti. Nové ploty a částečné omítky. V budoucnu
je plánované budování „letní třídy“ – zpevnění podkladu pro případný
přístřešek.
Na MŠ je rozpočet asi 900 000 Kč. V plánu je nová zámková dlažba
kolem školky, vydláždění parkoviště za budovou, výměna plynových
kotlů a zateplení sociálních zařízení u jídelny v podkroví. Ministerstvo
financí přispěje na tyto opravy celkovou částkou cca 2,5 mil. Kč. Opravy
bude provádět firma SMI – ČR group. Zahájení oprav se dá očekávat
během měsíce července.
Dotace z OPŽP – Protipovodňová opatření v obci Žďár nad Metují.
Předmětem dotace je realizace protipovodňových opatření formou
dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení
do Jednotného systému varování a informování. Dojde ke zlepšení
systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.
Obci přiznaná dotace činí cca 1,32 mil. Kč.
Součástí dotace je vytvoření digitálního povodňového plánu a také
vysílací a řídící pracoviště s digitálním přenosem (v souladu se sbírkou
interních aktů řízení MV GŘ HZS ČR), přijímací bezdrátové hlásiče
(rozhlasy) s obousměrným digitálním přenosem, elektronická siréna,
která bude umístěna na budově hasičárny. V současné době je
připravováno výběrové řízení na dodavatele. Realizace projektu musí
být dokončena nejdéle do konce roku 2022.

Letní tábor ZŠ a MŠ

Podpora živnostníkům v regionu MAS Stolové hory

financováno z projektu MPSV ČR – pro školní
Klub při ZŠMŠ Žďár

Nakupujete od sousedů?

Tábor je určen žákům školy,
kteří
jsou
projektem
podpořeni.
Projekt
počítá
pouze
s žáky
1.
stupně
základní
školy.
Tábor
proběhne ve dvou turnusech –
každý
se
samostatným
programem. Žáci se mohou
přihlásit na oba turnusy.
Maximum
dětí
v jednom
turnusu
je
30.
Jelikož
odcházející páťáci jsou do 31.8.
stále ještě žáky naší školy,
mohou se také přihlásit.
Turnusy:
Pirátský rychlokurz
20. – 24.7. 2020
Na našem rychlokurzu tě čeká
kromě pořádného pirátského
výcviku
spousta
her,
vychytávek a zábavy.
Tajuplná cesta za pokladem
27. – 31.7.2020
Vydej
se
s námi
na
dobrodružnou cestu za bájným
pokladem. Cesta to nebude
jednoduchá, ale pevně věříme,
že
s tvou
pomocí
to
zvládneme.
Co a jak?
Každý pirátský den začíná
v 7:30 a končí v 15:00. Sraz je
vždy u budovy ZŠ ve Žďáře
nad Metují.
Pro
více
informací
nás
kontaktujte:
Email: NKocianova@email.cz
Tel. č.: 604 637 835

Jiří Trnovský, ředitel ZŠ a MŠ
Zpravodaj č. 3/2020 vychází 1.7.2020 v nákladu 250
kusů. Připravuje R.Freibergerová

Poslední měsíce nás naučily, že je rozumné spoléhat v některých ohledech
sami na sebe. Nakupujme od sousedů pečivo, mléčné výrobky nebo med.
Choďme do místních restaurací. Navštěvujme regionální muzea.
Nakupujme dárky od lokálních výrobců, řemeslníků, zemědělců nebo
poskytovatelů služeb. Pozvěme známé k nám do regionu na letní
dovolenou.
Místní akční skupina Stolové hory se zapojila do celorepublikové kampaně
na podporu malých živnostníků na venkově. Přehledné webové stránky
poskytují prostor pro prezentaci kvalitních výrobků a služeb. Můžete jej
využít nejen při každodenních nákupech v okolí vašeho bydliště, ale i
pokud se chystáte na dovolenou v tuzemsku.
Zapojené
živnostníky
nebo
firmy
najdete
na
adrese:
www.regionysobe.cz/mas-stolovehory, prostor pro propagaci jsme jim
také rádi poskytli na facebooku MAS stolové hory nebo na webu
www.mas-stolovehory.cz. Pokud si myslíte, že by na mapě měl být někdo
z vašeho okolí, kdo vyrábí kvalitní výrobky nebo poskytuje kvalitní služby,
napište nám prosím na adresu: hauschke.masstolovehory@gmail.com.
Stejně tak, pokud byste chtěli prezentovat vaše podnikání.
Věříme, že společně s vámi podpoříme lokální ekonomiku a tím posílíme
soběstačnost a stabilitu našeho regionu. I malými kroky tomu můžeme jít
společně naproti.

Pomáháme malým živnostníkům
MAS Stolové hory nabízí drobným podnikatelům v regionu nejen prpagaci
jejich činnosti, ale také dotační podporu pro jejich rozvoj.
Můžeme podpořit podnikání v různých oblastechm jako jsou
elektroinstalační a instalatérké práce, výroba nábytku, nápojů,
potravinářských a cukrářských výrobků, stavebnictví, velkoobchod a
maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel, ubytování, stravování
a pohostinství, činnosti cestovních kanceláří a agentur, administrativní a
kancelářské činnosti nebo opravy počítačů. Pokud chcete rozvíjet své
podnikání například formou modernizace provozovny, kanceláře nebo
malého penzionu či si pořídit stroje nebo technologie, tak je tato nabídka
určena právě vám. Dotace pro vaše projekty činí 45% z ceny celého
projektu.
Zároveň vybereme nejlepší projektové záměry z oblasti zemědělství a
lesnictví. Výzva pro předkládání projektových záměrů, která zahrnuje jak
podnikání, tak lesnictví a zemědělství bude okončena v polovině srpna.
V rámci této výzvy přerozdělíme téměř 4 miliony korun. Pokud máte
zájem o bližší informace, podívejte se na www.mas-stolovehory.cz, kde
v sekci Dotace pro žadatele – PRV naleznete více. Nebo kontaktujte Mirku
Soldánovou (soldanova.masstolovehory@gmail.com), která vám poskytne
pomocnou ruku při konzultaci záměru i samotném podávání žádostí.
Mirka Soldánová, MAS

