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Obecní úřad Žďár nad Metují
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SVATOJÁNSKÝ JARMARK
.

úřední hodiny
Pondělí 8 – 11 a 13 - 17 hod.
Středa 8 – 11 a 13 - 17 hod.
Žádáme občany, aby dodržovali
úřední hodiny.
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 – od 30.3.
Samaritánka
Stejně jako v minulých letech
proběhne v pátek, 24. června,
od 18 hodin Posezení u
Samaritánky. Připraveno bude
opět malé pohoštění. Pro méně
zdatné je možný odvoz
hasičským speciálem od místní
hospůdky, v 17 hodin.
Těšíme se na Vás!

Volby do zastupitelstev obcí 2022
Volby do Zastupitelstva obce budou v letošním roce probíhat v pátek, 23.
září od 14 do 22 hodin a v sobotu, 24. září. od 8 do 14 hodin.
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 pobyt. Zastupitelstvo obce
pro další volební období bude opět 9člené.
Registračním úřadem pro naši obec je Žďár nad Metují. Kandidátní
listina musí být podána registračnímu úřadu nejpozději 19.7. do 16
hodin. Vzory kandidátních listin, prohlášení kandidáta, petice a počty
podpisů k peticím jsou umístěny na webových stránkách obce.

Informace pro občany
„Rovinek“
Na Rovinkách bude od
21. 6. 2022 probíhat oprava
kanalizace. Oprava bude trvat
cca 2 měsíce. Komunikace
bude uzavřena, průjezd bude
povolen pouze občanům, kteří
na Rovinkách bydlí.

Z-BOX
Začátkem května byl v naší
obci u místního obchodu
instalován Z-box. Jedná se o
samoobslužné výdejní místo
Zásilkovny, na které si můžete
nechat poslat zásilky z e-shopů
nebo od kohokoliv z ČR, kdo
má
mobilní
aplikaci
Zásilkovna. Výdejní místo,
které
má
podobu
samoobslužného boxu, bylo
zřízeno ve spolupráci s českou
logistickou
společností
Zásilkovna.

Výsadba stromů na Ostaši
Během jarních měsíců proběhla
na Ostaši akce zalesnění jižního
svahu. Akci zorganizovala
Benediktínská
hospodářská
správa spolu s městem Police
nad Metují za podpory firmy
CDS. Za účasti kolem 200 osob
se podařilo vysázet na 5000
sazenic buků a jedlí. Připojili se
dobrovolníci ze vdzálenějších
míst, jakož i mnozí návštěvníci
Ostaše.

Místní obchod
Obec bude hledat nového
provozovatele
místního
obchodu. Současná provozní se
rozhodla ukončit svoji činnost.
Obec
vypíše
záměr
na
pronájem a následně výběrové
řízení na nového provozního.
Podmínkou bude zajištění
prodeje
potravin,
včetně
čerstvého pečiva a uzenin.
Zpravodaj č. 2/2022 vychází 10. 6. 2022
v nákladu 260 kusů. Připravuje Z. Sadílková

Zápis do Mateřské školy na školní rok 2022 - 2023
Blíží se konec školního roku, a tak se nabízí rekapitulovat. Už teď
můžeme říci, že po dvou letech mimořádných změn proběhl bez
uzavírání, bez dezinfekcí, roušek, oddělování žáků.
Školku navštěvovalo 26 dětí, mezi nimi 7 předškoláků. Doplnili jsme
pomůcky, provedli údržbu, děti se zapojily do školního projektu a
získaly nové digitální vybavení včetně velkoplošné projekce. V průběhu
roku jsme přijali nejen děti místní, ale i dvě z Ukrajiny. Květnový zápis
potvrdil, že je o moderní školku zájem, máme 28 dětí, tedy plnou
kapacitu, plánujeme otevření druhé třídy tak, aby bylo možné děti
rozdělit do menších skupin.
Ve škole se učilo v pěti ročnících 43 žáků. Do 6.třídy jich odejde 9 a 6
nových přibyde. Předpokládáme, že se nás ve školním roce 2022-2023
sejde 40. Na tento počet připadnou 4 pedagogové na celý úvazek, 1 na
poloviční, asistentka pedagoga a 2 vychovatelky. Chceme nejen
pokračovat ve stávajících projektech, které již škole přinesly pomůcky a
akce za téměř půl milionu korun, ale o prázdninách rozjedeme větší
úpravu z projektových peněz IROP, kterou získáme bezbariérový
přístup do školy( včetně bezbariérového WC) a
jazykovou a
multimediální učebnu.
Je na co se těšit. Doufejme, že se přes prázdniny vše povede a budeme
se moci s vámi o radost podělit.
Autor článku: Mgr. Jiří Trnovský, ředitel školy

Vesnice roku Královéhradeckého kraje
Ve čtvrtek, 2. června, jezdila naší obcí
komice
z Královéhradeckého
kraje
v rámci soutěže Vesnice roku. Prohlídka
obce byla zahájena na malém sále, kde
byly
odprezentovány
strategické
dokumenty obce, projekt Smart Village,
dokončené rekonstrukce a promítání
záběrů z obce. Po
prezentaci komise
nasedla do autobusu a následovala
projížďka po obci, zejména po novém
sídlišti.
Další
zastávkou
bylo
hospodářské stavení, které je aktuálně v rekonstrukci. Zde čekala na
komisi ukázka regionálních potravin a prezentace kulturních,
společenských a jiných akcí v obci. Poslední zastávkou byl Ostaš, kde
bylo připraveno občerstvení a výborné vystoupení harmonikáře Aleše
Jindry u pamětního kamene, který zde byl položen minulý rok při
příležitosti 600 let husitů na Ostaši. Celá prohlídka byla zakončena
v hospůdce na Ostaši, kde proběhla poslední část prezentace, a sice
výsadba zeleně a spolupráce se zemědělskými subjekty.
O titul se letos v Královéhradeckém kraji ucházelo celkem 13 obcí.
Odborná porota všechny navštívila a rozhodla o vítězi.
Dvouhodinová prezentace naší obce komisi natolik uchvátila, že titul
Vesnice roku Královéhradeckého kraje 2022 spolu se Zlatou stuhou
získal právě Žďár, který bude kraj dále reprezentovat
v celorepublikovém kole soutěže.
Se Zlatou stuhou má naše obec, kromě bílé stuhy za činnost mládeže,
téměř kompletní sbírku. V roce 2011 jsme získali Zelenou stuhu za péči
o zeleň, v roce 2015 Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského
subjektu, a v roce 2018 to byla Modrá stuha za společenský život.
Slavnostní předání všech krajských ocenění se uskuteční 20. srpna
v naší obci. Na slavnost jsou vždy pozváni zástupci všech zúčastněných
obcí z kraje, hodnotitelská komise, zástupci okolních obcí, hejtman
Královéhradeckého kraje, zástupci vyhlašovatelů soutěže, a další.

