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.
středa do 17.10.2018
16:30 – 18:30 hod.

Ubytování pod Ostašem
Obec v tuto chvíli dokončuje
výstavbu ubytovny pro turisty,
která vznikla v prvním patře
budovy
na
návsi
čp.60.
Dokončují se administrativní
záležitosti,
výroba
internetových stránek a dalších
„drobností“ k zahájení „nultého“
ročníku
provozu
nového
ubytování. Zařízení ubytování
patřilo k největším investicím
obce v letošním roce. Náklady
na pořízení činí cca 2,7 mil. Kč.
Ubytování disponuje 7 pokoji,
které
jsou
vybaveny
samostatným
sociálním
zařízením (sprchový kout a WC)
a
vybavenou
kuchyňskou
linkou.
Zveme širokou veřejnost na

„DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ“, který se uskuteční
ve středu 19.9.2018 od 17:00 do
19:00 hodin. Při této příležitosti
bude
na
chodbě
nového
ubytování přístupná Výstava
fotografií motýlů z Ostaše, které
pořídil pan Zdeněk Odl. Ve
stejné
době
si
můžete
prohlédnout v Obecní knihovně
výstavu novějších knih z
regionálního
fondu
místní
knihovny.

3/2018

Podzimní volby
V prvním říjnovém týdnu nás čekají volby, tentokrát do Zastupitelstva
obce a zároveň budeme moci volit zástupce do 1/3 Senátu Parlamentu
České Republiky.
Voličem do voleb Zastupitelstva obce je občan ČR, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku 18 let a má v naší obci trvalý pobyt, a také občané
(starší 18 let) států EU, kteří mají v obci trvalý či přechodný pobyt.
Zastupitelstvo obce pro další volební období bude 9členné. Své kandidátní
listiny zaregistrovalo celkem 14 nezávislých kandidátů.
Volby zastupitelstva budou probíhat souběžně s 1. kolem voleb do Senátu
ve dnech: pátek 5.10. od 14 do 22 hodin a sobotu 6.10. od 8 do 14
hodin. Volební místnost je již tradičně na malém sále budovy čp.60.
V případě, že se bude konat druhé kolo Senátních voleb, své hlasy budou
voliči odevzdávat prvním dvou postupujícím kandidátům o týden později,
tj. 12.-13.10. 2018. Změnou bude umístění volební místnosti, která se
přesune do 1.patra budovy čp.60 – do zasedací místnosti kanceláře
obecního úřadu (z důvodu konání posvícenské zábavy v pátek 12.10.).
Volič může, zejména ze zdravotních či jiných závažných důvodů, požádat
obecní úřad, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné
volební schránky.
Hlasovací lístky budou voličům dodány do poštovních schránek nejpozději
2.10.2018. Pro druhé kolo voleb budou lístky voličům předány přímo ve
volební místnosti ve dnech voleb.
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva je pouze jeden, společný
pro všechny kandidáty (formátu A4 jednostranný). Pořadí volebních stran
na hlasovacím lístku bylo vylosováno registračním úřadem, hlasovací
lístek je opatřen úředním razítkem téhož registračního úřadu. Každý volič
může maximálně použít tolik hlasů, kolik se volí členů zastupitelstva (tedy
9). Volič se může rozhodnout, že k hlasování využije všechny hlasy nebo
jen několik. Hlasování provede tak, že před jménem kandidáta vyznačí
v rámečku křížek.
Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého
kandidáta samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo
určené losem.
Volby do Senátu se konají společně s volbami do zastupitelstev obcí s tím,
že úřední obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou od sebe
barevně odlišeny.
Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby do zastupitelstev obcí jsou
barvy šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou
barvy žluté. Důležité je, aby při souběhu voleb byl hlasovací lístek šedé
barvy pro volby do zastupitelstev obcí
odevzdán do úřední obálky šedé barvy, a aby hlasovací lístek žluté barvy
pro volby do Senátu byl odevzdán do úřední obálky žluté barvy, jinak jsou
hlasy neplatné.
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Senátu Parlamentu České
republiky konaných ve dnech 5. a 6. října 2018, ve volebním okrsku v místě svého
trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz. Na tento voličský průkaz
však může volič hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do
1/3 Senátu vyhlášeny (tj. kde volby probíhají) a v jehož územním obvodu je
volič zároveň přihlášen k trvalému pobytu. Žádost o vydání voličského
průkazu – písemně do 28.9.2018, osobně na obecním úřadě do 3.10.2018.

Kulturní akce

SDH Žďár n.M. Vás zve na

Posvícenskou
zábavu,

která se uskuteční
v PÁTEK 12.10.2018 od 20:00
na velkém sále.
Zahraje skupina IRONIC
Občerstvení zajištěno.

Posvícenský turnaj
v nohejbale
a
Soutěž o nejlepší

bramborák
se koná

v SOBOTU 13.10.2018 od
10:00 hodin na hřišti u
bytovek.

S přihláškami družstev se obracejte
na paní Radku Dubišarovou.

Žďárská hospůdka
pro Vás v měsíci říjnu připravuje
ZVĚŘINOVÉ HODY.
Informace budou sděleny na
plakátech.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO

ODPADU
středa 3.10.2018
od 16:00 do 16:30 hodin
ve sběrném dvoře u
vlakové zastávky
Zpravodaj č. 3/2018 vychází 14.9.2018 v
nákladu 260 kusů.
Připravuje R.Freibergerová

Informace z našich škol – školní rok 2018/2019
V pondělí 3.9.2018 jsme odstartovali nový školní rok v pořadí již
druhý ve sloučeném zařízení mateřské a základní školy. Mateřská škola
ukončila prázdninový provoz a přivítala celkem 25 dětí, které budou
pravidelně docházet na celodenní provoz, nově pak evidujeme jedno dítě
MŠ v domácím vzdělávání. Všichni zapsaní jsou z naší vesnice, věnovat se
jim budou vedoucí učitelka Jana Paskerová a učitelka Věra Kohlová. Kromě
běžného programu MŠ si děti i učitelky v letošním roce vyzkouší plavecký
výcvik v bazénu Veby v Broumově.
Základní škola slavnostně zahájila v podkroví za přítomnosti 11
prvňáků – 7 ze Žďáru a 4 z České Metuje – rodičů i prarodičů, třídní
učitelky Mgr. Lenky Fulkové a ředitele ZŠMŠ. Za Obec Žďár nad Metují,
zřizovatele školského zařízení, přišel 3 děvčata a 8 chlapců pozdravit
místostarosta František Dostál. Učebnice a sešity se sice ještě nerozdávaly,
přesto děti neodcházely s prázdnou. Ve svých taškách si odnášely dárky od
firmy Bovys, která dodává mléko a ovoce do škol, od Krajského úřadu
Královehradeckého kraje i knižní dar od zřizovatele školy.
Kromě prvňáků přišli zahájit i žáci ostatních ročníků, letos
sdružení do 2. a 3.třídy v přízemí s třídní učitelkou Mgr. Lenkou
Majsniarovou ( 13 žáků) a do 4. a 5.třídy v prvním patře pod vedením
třídního učitele Mgr. Jiřího Trnovského ( 17 žáků). Některé hodiny napříč
všemi třídami dobírá Bc. Pavlína Bergmannová, která na škole působí také
jako asistent pedagoga. Škola má k 3.9.2018 celkem 41 žáků 1.stupně ZŠ.
Činnosti po vyučování opět zajišťují dvě vychovatelky ve dvou
odděleních školní družiny – Petra Čižinská a Veronika Šmídová. Díky
grantu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR jsme nově otevřeli školní
klub, který prodloužil provoz školy až do 17 ti hodin. Projekt klubu je
zaměřen na zaměstnané rodiče a má jim pomoci s péčí o dítě v průběhu
návratu ze zaměstnání či vyřizování úředních záležitostí. Vedením klubu
byla pověřena Veronika Šmídová.
Zbývá připomenout, že o stravování se stará školní jídelna
s vedoucí Ivetou Beránkovou a vedoucí kuchařkou Martinou Cermanovu.
Pomoc s přípravou jídel a výdejem pro ZŠ zajišťuje Kateřina Kociánová.
Úklid je záležitostí zaměstnankyň s částečným úvazkem - paní Kateřiny
Kociánové a paní Ivety Beránkové.
Škola nastoupila do školního roku s 11 zaměstnanci.
Přeju nám i Vám ať je klidný, pohodový a úspěšný.
Mgr. Jiří Trnovský, ředitel
Se začátkem nového školního roku se opět rozběhnou sportovní
aktivity na sále. Zájemci (trenéři), kteří chtějí pravidelné rezervace ke
svým aktivitám, ať toto sdělí v kanceláři obecního úřadu obratem (netýká
se trenérů, kteří tak již učinili).
Od 1.10.2018 se rozběhne TANEČNÍ KROUŽEK pro děti ve věku 5 – 7 let.
Děti se budou scházet pravidelně každé pondělí v době od 17:00 do
18:00 hodin. Děti čeká nacvičování tanečních sestav, trénink základních
cviků, pohybové aktivity.
Od 4.10.2018 se mohou větší dětí 7 – 12 let těšit na
TANEČNÍ KROUŽEK, který bude vždy ve čtvrtek od
15:30 do 16:30 hodin.
Oba dva tyto kroužky vede paní Lada Černohorská, která
se na Vás už moc těší 

Upozorňujeme, že hřiště u mateřské školy je pro
veřejnost uzavřené. Ke hrám dětí a mládeže slouží nové hřiště u
bytovek.
Děkujeme. Učitelky MŠ

