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: 16:30 – 18:30 hod.

Nové dětské hřiště

V letošním roce se podařilo obci
získat z programu Podpora
rozvoje regionů dotaci na
projekt Dětské hřiště v obci
Žďár nad Metují. Za přispění
dotace ve výši cca 350 tis.Kč,
spolu s finančními prostředky
obce, bude vybudováno u
víceúčelového
hřiště.
Na
projektu podání žádosti o dotaci
se zapojily děti z místní školy a
školky, které vyráběly modely
hřiště, kreslily své návrhy a také
psaly slohové práce na toto
téma.
Nové hřiště bude
obsahovat několik herních
prvků: lanovou dráhu, lanovou
pyramidu,
herní
sestavu
s dvěmi věžemi a skluzavkou,
vahadlovou
dvoumístnou
houpačku, venkovní posilovnu,
pružinové houpadlo. Vysazena
bude také doplňková zeleň.
Hřiště bude také oploceno.
Vybavení hřiště je vhodné pro
děti a mládež ve věku 3- 18 let.
Realizace výstavby proběhne do
konce letošního roku.
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Volby do zastupitelstva obce
Volby do zastupitelstva obce se uskuteční 5.- 6. října 2018.
Zastupitelstvo obce pro volební období 2018-2022 bude mít devět členů.
Nezávislý kandidát kandiduje sám pod svým jménem. Volební strana typu
nezávislý kandidát se tak nijak nezakládá nebo neregistruje.
Sdružení nezávislých kandidátů je neformálním uskupením, nikde
neregistrovaným, na rozdíl od politických stran a politických hnutí, které musí
podat žádost o registraci Ministerstvu vnitra.
V případě kandidatury nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých
kandidátů ve volbách do zastupitelstev obcí, bude prvním úkonem sepsání
kandidátní listiny. Aby mohli být kandidáti za členy zastupitelstva obce zvoleni,
musí splňovat podmínku volitelnosti, tedy musí nejpozději v den voleb dosáhnout
věku 18 let, v den voleb musí mít trvalé bydliště v obci, ve které kandidují a
musí se jednat o státní občany České republiky, případně o státní občany jiného
členského státu EU s trvalým nebo registrovaným přechodným pobytem. U
kandidáta nesmí být dále překážka výkonu volebního práva tj. zákonem
stanovené omezení svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody a omezení
svéprávnosti k výkonu volebního práva.
Ke kandidátní listině musí být také přiloženo vlastnoručně podepsané
prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy
překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb
do zastupitelstva obce, a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné
kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát
dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a datum narození.
Nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, musí připojit ke
kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími jejich kandidaturu.
Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v naší obci pro samostatného
kandidáta 27 podpisů, pro sdružení nezávislých kandidátů 47 podpisů.
Nezapočítávají se podpisy samotných kandidátů. Petice nemá přesně
formulovanou podobu, obcí je zveřejněn vzor, který je možné použít.
Upozorňujeme, že podepisovat se na petici mohou jen voliči: státní občan České
republiky nebo občan států EU, který alespoň v den voleb dosáhl věku nejméně 18
let, je v obci přihlášen k trvalému pobytu či přechodnému pobytu.
Kandidátní listiny budou předávány registračním úřadům ( na Městském úřadě
v Polici n.M.) nejdéle do 16:00 hodin dne 31.7.2018 Vzhledem k termínu
dovolených, žádá registrační úřad, aby kandidátní listiny nebyly předávány „na
poslední chvíli“, případné nedostatky na listinách musí být odstraněny nejdéle do
6.8. Kandidátní listiny je možné také odevzdat v kanceláři obecního úřadu, poté
budou předány registračnímu úřadu.
Na webových stránkách www.zdarnadmetuji.cz naleznete vzory: kandidátních
listin, prohlášení kandidáta, petice.
V případě potřeby je možné se obracet s dotazy na obecní úřad nebo na registrační úřad
v Polici nad Metují – paní Hlaváčková tel.: 498 100 916

V termínu voleb do zastupitelstva obce budou rovněž probíhat volby do 1/3
Senátu Parlamentu ČR (případně druhé kolo 12.- 13.10.2018).
Hlasování na voličský průkaz - o voličský průkaz žádá občan dle svého trvalého
bydliště osobně, písemně (s ověřeným podpisem, který je osvobozen od správního
poplatku), v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Písemné žádosti je třeba doručit do 28.9.2018, osobně lze požádat
do 3.10.2018. Voličské průkazy budou vydávány (a zasílány) od 20.9.2018.

Vesnice roku
Ani v letošním roce jsme si
nenechali ujít další ročník
soutěže
Vesnice
roku.
Hodnotitelská komise navštívila
obec ve čtvrtek 7.června. Během
dvou
hodin
probíhala
prezentace obce, zakončena
byla malým pohoštěním na
Ostaši. V minulém roce jsme
v této soutěži získali druhé
místo, proto bylo velkým
očekáváním, zda se nám letos
podaří v krajském kole soutěže
obstát nejlépe. Bohužel jsme na
první místo nedosáhli, nicméně
obec získala ocenění „Modrá
stuha“. Tedy druhé nejvyšší
ocenění. Ocenění zpravidla obec
získává jako celé společenství, nejen jako
samospráva. Znakem společenského
života vesnice je mj. to, že jej vytvářejí
lidé nejen pro ostatní, ale i pro sebe. V
oceněné obci bývá řada spolků
tradičních i novodobých, udržují se a
obnovují tradice a obyčeje. V ocenění je
důležitá péče o duchovní hodnoty obce a
návaznost na tradice. Obce v pohraničí a
v blízkosti měst mají situaci těžší,
nicméně i zde již nové generace tvoří
nový život v obci navazující na staré
rytmy.
Pro posouzení kontinuity společenského
života jsou důležité kroniky obecní i
spolkové, autentické akce spolků i
dokumenty obce. Významným subjektem
je škola, která bývá kritickým místem
života obce. (zdroj Vesnice roku)

Za toto ocenění náleží odměna
ve výši 600 tis. Kč.
V minulých letech obec získala
zelenou a oranžovou stuhu a
několik menších ocenění.

Kulturní akce
Posezení u prameniště

SAMARITÁNKA na
Ostaši
v pátek
29.6.2018
od 18:00
hodin.
Připraveno malé
občerstvení
a
hudba.

Dětský klub při základní škole
Na podzim roku 2017 požádala naše škola prostřednictvím ředitele a
Centra evropského projektování o podporu projektu s názvem Školní klub
při Základní škole a Mateřské škole Žďár nad Metují.
Projekt vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a jeho cílem je
pomoci zaměstnaným rodičům, kteří většinou dojíždějí za prací, se
zabezpečením jejich dětí 1.-5.třídy, a to prostřednictvím práce klubu,
který tak prodlouží pracovní dobu školního zařízení, omezí styk dítěte
s různými bezpečnostními riziky a rodiči poskytne potřebný klid na návrat
ze zaměstnání.
Projekt byl schválen počátkem června 2018 a se spuštěním se počítá již od
školního roku 2018-2019. Proto nyní usilovně pracujeme na programu
školního klubu a co nejpestřejší nabídce zájmových činností. Ta bude ještě
před prázdninami předána rodičům a dětem, ti budou moci svým dílem o
náplni rozhodnout. Předpokládáme provoz až do 17 té hodiny, práci bude
řídit vedoucí školního klubu slečna Veronika Šmídová.
Druhou klíčovou aktivitou projektu je pořádání příměstských táborů
v době prázdnin, a to pro cca 25 žáků prvního stupně základní školy.
Závěrem bych chtěl připomenout, že projekt je směřován na podporu
pracujících rodičů, v případě velkého zájmu budou rozhodovat takové
faktory jako je např. pracovní doba rodičů, doba dojíždění apod. Bližší
informace budou zveřejňovány na webových stránkách školy.
Mgr. Jiří Trnovský, ředitel

SVATOJÁNSKÝ JARMARK

23.6.2018
9:00 zahájení Jarmarku
9:30 – 10:00 představení ZŠ a MŠ Žďár n.M.
10:00 – 10:20 taneční vystoupení
10:30 – 11:30 Divadélko Smajlík + jediný břichomluvec v ČR
13.00 – 14:00 Dechová hudba Válanka + mažoretky TŠ Bonifác
14:00 – 16:00 exhibice Strongman Trutnov
16:00 – 17:00 Inka Rybárová – zábavný program s písničkami pro děti
17:00 – 18:00 Revival Michala Tučného
18:30 – 19:30 Black Buřiňos – Dixilendová show kapela
20:30 – 21:00 GENY hudební skupina
21:00 – 21:30 host Kamila Nývltová
21:30 – 01:00 GENY hudební skupina

(doprovodný program připravila kulturní a umělecká agentura ART PRESTO s.r.o.)

Připraven stánkový prodej.
U kovárny – ukázky řemesel, výstava českých historických vozidel,
občerstvení a hudební vystoupení skupiny „Dívčí trio“, ukázka staré
kovárny
U hasičárny – dětský koutek s občerstvením, lukostřelba
Na rybárně – výlov a opékání ryb
Žďárská hospůdka zve na domácí kuchyni a speciality na grilu
Hlavní sponzoři akce:

Zpravodaj č. 2/2018 vychází 12.6.2018 v
nákladu 260 kusů.
Připravuje R.Freibergerová

