Žďárský zpravodaj
Obecní úřad Žďár nad
Metují
úřední hodiny
Pondělí 8 – 11 a 13 - 17 hod.
Středa
8 – 11 a 13 - 17 hod.
Žádáme občany, aby dodržovali
úřední hodiny.

2/2021

Nové herní prvky na hřištích
Obec v rámci dotace „Odpočinkové zóny v obci“ doplnila několik herních
prvků na hřišti u Základní školy a na hřišti „u bytovek“. Postavené jsou
například nové horolezecké stěny pro děti, houpačky a trampolínky
zabudované v zemi. Obec hřiště u bytovek ještě dovybaví odpadkovými koši a
jednou lavičkou.

Kontakty: Tlf.č.: 491 541 142
Mob.: 728 612 629
obec@zdarnadmetuji.cz
www.zdarnadmetuji.cz
č.ú. Komerční banka: 9024551 / 0100

v kanceláři obecního úřadu je 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
SVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
ve sběrném dvoře

ve středu 28.7.2021
v době od 16:00 – 16:30
Vybíráme nebezpečné odpady a
vyřazené elektrospotřebiče:
 Lednice, počítače, hračky
na baterie, …
 Léky
 Oleje
 Pneumatiky, apod.
Upozorňujeme
občany,
že
nebezpečné odpady není možné
skladovat ve sběrném dvoře.
K odevzdání odpadů využijte
výhradně vypsané termíny obce
Žďár nad Metují.
V jiných termínech nebezpečný
odpad nepřevezmeme.

Otevírací doba Knihovny
Během letních prázdnin bude
provoz knihovny nezměněn.
V září od 13.9. do 27.9. bude
místní knihovna UZAVŘENA.

Nových herních prvků se dočká i hřiště u mateřské školky. Zde bude instalován
kolotoč, trojhoupačka a také čtyřmístná vahadlová houpačka. Ještě stojí za
zmínku, že obec v letošním roce podepsala kupní smlouvu na odkup pozemků
okolo školky, na kterých je umístěno dopravní hřiště. Uuhrazena byla první
splátka. V příštím roce budou pozemky doplaceny a následně převedeny do
obecního majetku.
Udržování pořádku v obci
Žádáme občany, aby na svém pozemku a kolem něj udržovali pořádek. Dle
Zákona o obcích je obec oprávněna za nedodržování tohoto udělit pokutu.
Dále žádáme o údržbu živých plotů v místech umístění dopravního značení a
v neposlední řadě opakovaně žádáme občany, aby svá vozidla parkovali pouze
na místech k tomu určených z důvodu zajištění průjezdu ostatních vozidel a
zejména vozidel Záchranných sborů.

Hasiči
Místní dobrovolní hasiči zvou na tyto akce:
6.8.2021 – netradiční hasičská soutěž se zábavou na hřišti – od 20:00
29.8.2021 – rozloučení s prázdninami na hřišti – od 13:30
18.9.2021 – soutěž o nejlepší bramborák a nohejbalový turnaj
Pro více informací sledujte plakátovací plochy.

Od září se opět rozběhne hasičský kroužek. Žádáme rodiče stávajících
mladých hasičů i těch, kteří chtějí dítě na kroužek přihlásit, aby se se svým
zájmem ozvali. Následně bude určen vhodný den v týdnu pro kroužek (úterý,
středa nebo pátek). Přihlásit se můžete na Facebooku SDH Žďár nad Metují
nebo na telefonu 724 137 440 – Martin Zeman.

Lekce anglického jazyka
Potřebujete si zlepšit svou angličtinu? Žádný problém! Nabízíme Vám lekce
rodilého mluvčího z Anglie, který žije s námi v obci. Lekce jsou určeny pro
děti, dorost i dospělé se základní znalostí anglického jazyka. Hodiny lze
domluvit individuálně nebo po malých skupinách (max 5 osob), osobně i
online.
Kontakt pro sjednání v čj: Anna Tóthová, tel.č.: 602 303 358
Kontakt pro sjednání v aj: David Pearson, tel.č.: 792 766 163,
email: david.pearson@gmail.com Osobní domluva je možná v čp. 38
Těšíme se na Vás!

Ubytování pod Ostašem

Hospodaření obce v minulém roce

Ubytování má nově profil také na
Facebooku, kde každý týden
přidáváme zajímavé tipy na
výlety.

Příjmy obce:
Daňové příjmy
9 821 040,12 Kč
Nedaňové příjmy (příjmy z nájemného)
2 933 846,47 Kč
Kapitálové příjmy
58 940,00 Kč
Přijaté dotace
4 785 770,21 Kč
Celkové příjmy
17 599 596,80 Kč
Výdaje obce:
Příspěvky na provoz MŠ a ZŠ
1 568 683,47 Kč
Kultura, knihovna, dary
357 391,07 Kč
Bytové hospodářství (opravy, energie)
1 002 108,13 Kč
Nebytové prostory, veřejné osvětlení
42 580,40 Kč
Komunální služby
1 136 890,76 Kč
Sběr a svoz komunálního odpadu
757 088,57 Kč
Dotace zaměstnanost
665 112,18 Kč
Krizové opatření, ochrana obyvatelstva
91 863,71 Kč
Jednotka dobrovolných hasičů
1 178 267,61 Kč
Zastupitelstvo
1 093 851,00 Kč
Činnost místní správy (mzdy, investice,..) 4 572 867,78 Kč
Daně
635 976,21 Kč
Celkové výdaje:
13 281 221,89 Kč
Splátky úvěru:
1 551 600,00 Kč

Podzimní volby do Poslanecké
sněmovny 2021
V letošním roce se uskuteční
volby do Poslanecké sněmovny,
které budou probíhat 8.10. – 9.10.
2021.
„Šlapání kilometrů“ → odměna,
pokračování
K 30.6.2021 byla ukončena první
část výzvy „Šlapání kilometrů pro
zdraví“. Účastníci výzvy, kteří
splnili jednu z podmínek, si mohou
na obecním úřadě vyzvednout
odměnu. Soutěž i nadále pokračuje,
občané se stále mohou účastnit.
Výzva bude končit k 31.12.2021.

Odpoledne s hudbou

Dotace v roce 2020
Výkon státní správy
Volby do krajského zastupitelstva a Senátu
Zaměstnanost
Zaměstnanost Projekt EU pro ZŠ
Zaměstnanost – úřad práce
GŘHZS –Vybavenost hasiči
Oprava budovy ZŠ, Oprava budovy MŠ
Jednorázový příspěvek obcím Covid 19
MMR – Oprava hasičárny

v tis. Kč:
149,7 Kč
22,47 Kč
399,69 Kč
143,68 Kč – přeposláno škole
105,00 Kč
18,40 Kč
2 368,692 Kč
820,00 Kč
600,00 Kč

Výsledkem hospodaření obce v minulém roce je zisk v hlavní činnosti ve výši
2 380 005,04 Kč. Kromě hlavní činnosti obec provozuje hospodářskou činnost –
Ubytování, kde v roce 2020 vykázala zisk 371 399,41 Kč.

Společnost pro destinační management Broumovska, o.p.s.

Prodej „ŽĎÁRSKÉHO“ medu
-

Květový
Pastový
170 Kč/950g

Šnajdrovi, Žďár nad Metují 230
Možnost zakoupit med ve
Žďárském obchodě.

Zpravodaj č. 2/2021 vychází 8.7.2021
v nákladu 250 kusů. Připravuje Zuzana
Sadílková

Přínosy cestovního ruchu jsou z velké části nekvalifikovatelné, přesto jeho význam a
vážnost v rozvoji regionů neustále roste. V České republice přispívá cestovní ruch
vvýznamným poměrem k rozvoji národní ekonomiky. Problematika rozvoje regionu a
řízení destinace se u nás začala systematicky rozvíjet teprve po roce 2000.
Společnost pro destinační management Broumovska (dále jen SDMB) je obecně
prospěšná společnost, kterou v roce 2014 založili dva Dobrovolné dvazky obcí, a to
Broumovsko a Policko, spolu s agenturou pro rozvoj Broumovska. Hlavní aktivitou
SDMB je od jejího vzniku udržitelný cestovní ruch, snaha přilákat do broumovského
regionu více návštěvníků na vícedenní pobyty, a podpořit tak vytváření nových
pracovních pozic i rozvoj šíře a kvality služeb. Do cílů, které si SDMB vytkla, patří
snaha o snižování sezónnosti návštěvnosti Broumovska a vytvoření celorořní nabídky
s mottem „Broumovsko. Boží klid.“.
Za úspěch letošního roku považujeme nalezení nového režimu pro produkt Karta hosta
Broumovsko, která bude dále zvýhodňovat ubytované návštěvníky regionu, kteří
významně více obohacují místní ekonomiku, před jednodenními návštěvníky, se
kterými je spojena řada zátěží, a proto je jejich návštěvnost díky skvělé iniciativě
provozovatele adršpašského skalního města (obce Adršpach) usměrňována. Ke Kartě
hosta Brpoumovska se připojuje také město Teplice nad Metují se svým skalním
městem a další partneři, kteří poskytnou slevu na vstupné a jiné služby držitelům Karty
hosta Broumovska.
Na stránce www.broumovsko.cz/o-nas/aktivity-spolecnosti se můžete dozvědět více o
naší činnosti.

Za tím SDMB o.p.s.
David Duda, ředitel

