Žďárský zpravodaj
Obecní úřad Žďár nad Metují

1/2022

Evidence obyvatel
.

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.
Materiální sbírka Ukrajině
Děkujeme všem občanům,
kteří se do sbírky zapojili.
Materiální sbírka stále trvá.
Přispět můžete těmito věcmi:









Zdravotnický materiál
Hygienické potřeby
Léky
Přikrývky a polštáře
Karimatky a spacáky
Čisté oblečení
Trvanlivé potraviny
Balená voda

Materiál můžete nosit na
obecní
úřad
v úředních
hodinách nebo v ostatní dny
do 12 hodin. V případě
velkého objemu je možné po
telefonické domluvě zajistit
odvoz.

Nedodržování
rychlosti
v obci – „Rovinky“ a sídliště
Upozorňujeme občany, že se
množí stížnosti na rychlou jízdu
po obci, konkrétně přes
„Rovinky“ a na sídlišti!

K datu 31.12.2021 měla obec 668 obyvatel. V loňském roce se do obce
přistěhovalo 16 obyvatel. V obci si zrušilo
trvalý pobyt 12 obyvatel. V roce 2021 se
narodilo 8 dětí ( 4 dívky a 4 chlapci), zemřeli
3 občané.
Každý oslavenec 70., 75., 80., 85., 90., 95. narozenin obdrží od zástupců
obce gratulaci a dárkový balíček. Nově narozeným občánkům náleží
finanční dar ve výši 1000 Kč.

Rozpočet obce pro letošní rok
Zastupitelstvo obce schválilo dne 16.2.2022 podobu rozpočtu, dle
kterého bude pro letošní rok hospodařit. Počítá, že na daňových
příjmech získá cca 8 600 tis. Kč a 400 tis. Kč vybere na místních
poplatcích. S nedaňovými příjmy, do kterých spadá příjem z pronájmu
bytových a nebytových prostor, příjmy z komunálních služeb, využití
odpadů, záležitosti kultury, ve výši cca 2 801 tis. Kč. V roce 2022 se také
počítá s přijetím dotací ve výši 154,6 tis. Kč na výkon státní správy,
z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt Stavební úpravy
hospodářského objektu u čp. 32 o objemu 5 416,797 tis. Kč, dále z MAS
na projekt Rekonstrukce hasičské zbrojnice o objemu 735,3 tis. Kč.
Celkové příjmy se očekávají ve výši 18 107,697 tis. Kč.
Oproti příjmům stojí výdaje. Provozní výdaje, které zahrnují např.
příspěvek pro Základní a Mateřskou školu 1 415 tis. Kč. Svozy a
likvidaci komunálního odpadu 850 tis. Kč, požární ochranu 120 tis. Kč,
kulturní akce, dary, knihovna 975 tis. Kč, bytové a nebytové
hospodářství, veřejné osvětlení, komunální služby 3 300 tis. Kč,
zastupitelstvo obce 900 tis. Kč, činnosti úřadu, energie, drobný majetek,
opravy, zaměstnanci 1 900 tis. Kč, DPH a poplatky bankám 385 tis. Kč.
Celkové provozní výdaje 11 822,643 tis. Kč.
Mezi investice, které by obec ráda v letošním roce uskutečnila, patří:
oprava místních komunikací 800 tis. Kč, rekonstrukce hospodářského
stavení – expozice 2 500 tis., rekonstrukce hasičárny (spoluúčast MAS
735 tis. Kč) a z rozpočtu obce 600 tis. Kč. Předfinancování projektu ZŠ –
modernizace multimediální učebny 1 200 tis. Kč a ostatní projekty
485,053 tis. Kč. Investiční výdaje celkem: 5 585,053 tis. Kč.
Splátky dříve poskytnutých úvěrů 700 tis. Kč.
(obec během minulého a začátkem letošním roku doplatila úvěry poskytnuté na
výstavbu 9 bytových domů na novém sídlišti)
Celkové výdaje činí 18 107,697 tis. Kč. Během roku se rozpočet může
upravovat, a to především z důvodu získaných dotací. V současné době
má obec podanou žádost o dotaci z POV Královéhradeckého kraje na
opravy kanalizačního potrubí (minulý rok obec s žádostí neuspěla).
Upozornění pro pejskaře
Žádáme majitele psů, aby uklízeli po svých psech.
V obci se množí stížnosti na neposbírané psí
exkrementy.

Soutěž Vesnice roku

Zápis do Mateřské školy na školní rok 2022 - 2023

Po dvouleté
přestávce,
zaviněné
pandemií
koronaviru,
byl
vyhlášen
nový ročník soutěže Vesnice
roku. Naše obec se v letošním
roce do soutěže opět přihlásí.
Organizace soutěže probíhá ve
dvou kolech – krajském a
celostátním.
Všechny
přihlášené obce jsou nejprve
hodnoceny v krajském kole.
Do celostátního kola pak
postupuje za každý kraj vždy
maximálně jedna obec, které
byla udělena Zlatá stuha v
krajském kole. V rámci
celostátního
kola
jsou
vyhodnocena první tři místa.
Obce přihlášené do soutěže
jsou hodnoceny v následujících
oblastech:
koncepční
dokumenty, společenský život,
aktivity občanů, podnikání,
péče o stavební fond a obraz
vesnice, občanská vybavenost,
inženýrské sítě a úspory
energií,
péče
o
veřejná
prostranství, přírodní prvky a
zeleň v obci, péče o krajinu,
připravované záměry a další..

Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují vyhlašuje zápis dětí
do mateřské školy na školní rok 2022 – 2023. Přijímání dětí do mateřské
školy se uskutečňuje dle Školského zákona 561/2004 Sb. §34. Zákon
stanoví povinnost předškolního vzdělávání ve školním roce 2022 – 2023
pro děti narozené 1.9. 2016 – 31.8.2017.
Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si můžete
vyzvednout v mateřské škole během měsíce dubna od 6:30 do 15:30
hodin.
Zápis se uskuteční dne 3.5.2022 od 9:00 do 15:30 hodin.

Velikonoční
výstava
výtvarných prací dětí ze ZŠ
Zveme Vás
na výstavu
výtvarných prací dětí z místní
Základní školy. Vástava bude
probíhat od 4.4. do 7.4.2022
v budově školy. Výrobky si
bude možné zakoupit.
Čas výstavy:
Po 4.4.
13 – 15:15
Út 5.4. 8 – 11
13 – 15:15
St 6.4. 8 – 11
13 – 15:15
Čt 7.4. 8 – 11
13 - 14

Autor článku: Jiří Trnovský, ředitel ZŠ a MŠ

SVATOJÁNSKÝ JARMARK
V letošním roce se Jarmark uskuteční v sobotu,
18.června. Připraven je bohatý program, a to na
návsi a u kovárny.
Program:
 Vystoupení dětí Základní školy Žďár nad
Metují
 Pohádka pro děti
 13:30 „POCTA WALDOVI“ – revival Waldemara Matušky
 14:30 KOUZELNÍK A MÁG
 15:30 VOJTA NEDVĚD S KAPELOU – „Vzpomínky na tátu“
 17:00 FLYING BOYS – zábavné akrobatické vystoupení
 Krátký program pro děti – tanečky, soutěže
 18:00 INFLAGRANTI S PEPOU VOJTKEM
 20:00 HOLIDAY EXPRESS – hudební kapela k tanci a poslechu
Připravujeme výstavu veteránů, tradiční dřevěný kolotoč pro děti,
hudbu k poslechu a tradiční řemesla u kovárny, a mnoho dalšího.

Parkování na sídlišti a obytná zóna
Žádáme občany, kteří parkují svá auta na sídlišti, aby využívali
výhradně parkovací plochy a neparkovali svá auta podél cesty!
Obytná zóna
Pravidla silničního provozu popisují
obytnou zónu jako zastavěnou oblast, jejíž
začátek a konec je označen dopravní
značkou.
Chodci mohou využívat celou šířku
komunikace, ale zároveň musí umožnit
vozidlům jízdu, zatímco řidiči jsou
povinni chovat se ohleduplně, chodce
neohrozit a nepřekročit maximální povolenou rychlost, tedy 20 km/h.
Nejlépe však vyhovuje rychlost jízdy odpovídající rychlosti chůze.
Možnost stání vozidla je omezeno jen na místa označení značkami pro
parkoviště. Avšak zastavení například kvůli vyložení nákladu nebo
nastoupení osob není omezeno.
Při vyjíždění z obytné zóny musí dát řidič přednost v jízdě i tam, kde
není umístěna dopravní značka „Dej přednost v jízdě“. Někteří řidiči se
často mylně domnívají, že i při výjezdu z obytné zóny mají přednost
zprava. Toto platí ale pouze uvnitř obytné zóny.

Velkoobjemové kontejnery na BIO odpad

Zpravodaj č. 1/2022 vychází 1.4.2022
v nákladu 260 kusů. Připravuje Z. Sadílková

Po obci již byly instalovány velké kontejnery na BIO odpad,
do kterých se vyhazuje pouze ODPAD ZE ZAHRADY.
Posekaná tráva, plevel, drny se zeminou, zbytky rostlin,
drobné větvě do 2 cm, suché listí, zbytky ovoce a zeleniny.

