Žďárský zpravodaj
č.3/2011
Obecní úřad Žďár nad Metují
– úřední hodiny

ZASTUPITELSTVO OBCE

Pondělí 8 – 11 a 13 – 17 hod
Středa 8 – 11 a 13 - 17 hod

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Žďár nad Metují

Kontakty: tlf.č. 491 541 142
e-mail: obec.zdarnm@tiscali.cz

se uskuteční v pátek 13. května 2011 od 18 hod
na sále místního pohostinství v budově č.p. 60 na návsi.

www.zdarnadmetuji.cz
SBĚRNÝ DVŮR
v provozu
v sobotu v době 9 – 11 hod
ve středu 16:30 – 18:30 hod
PROVOZNÍ
ŘÁD
HŘIŠTĚ/
ZAHRADY u školky
Hřiště u školky bylo v minulém roce
doplněno novým zařízením: věží a
pružinovými houpačkami.
Pro
připomenutí
uvádíme
body
z provozního řádu hřiště, které je
nutné dodržovat.
- Hřiště je v provozu v pracovních
dnech od 14 do 20 hod, v ostatní
dny od 8 do 20 hod.
- Hřiště u školky je určeno
výhradně dětem ve věku do 8 let.
- Děti mohou hřiště užívat pouze
v doprovodu rodičů a na vlastní
nebezpečí.
- Po ukončení pobytu na hřišti je
povinností uživatelů uvést hřiště
do původního stavu: především
přikrýt
pískoviště,
uklidit
odpadky, odložit lavičky na
původní místo apod.
- Písek nesmí být vynášen mimo
pískoviště,
rozhazován
na
prolézačky apod.
Žádáme uživatele, aby na hřišti
udržovali čistotu a dodržovali
provozní řád, který je zveřejněn při
vstupu na hřiště. Závady zjištěné na
zařízení
je
nutné
ohlásit
zaměstnancům
obce
případně
ředitelce MŠ.
Děkujeme

Program schůze bude věnován především projednání výsledku
hospodaření obce za rok 2010. Minimálně 7 dní před schůzí bude
program upřesněn a vyvěšen na úřední desce.
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2010 zahrnuje výsledky
hospodaření v rámci rozpočtu obce, výsledky provedeného auditu,
vyúčtování přijatých dotací i výsledky hospodaření zřízených škol.
Návrh je vyvěšen na úřední desce. V plném rozsahu včetně všech
příloh
je
k
dispozici
v elektronické
podobě
na
www.zdarnadmetuji.cz a k nahlédnutí je také v kanceláři OÚ.
Zveme tímto širokou veřejnost nejen na zasedání zastupitelstva
obce, ale také na následný doprovodný program:

Promítání z obecní kroniky proběhne na sále ihned po
skončení jednání zastupitelstva obce v pátek 13.5.2011. Mgr.
Michal Bureš shrne události roku 2011 a představí speciální
přílohu kroniky, která zachycuje spolkovou činnost v obci.
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, Žďár nad Metují
Mateřská škola, Žďár nad Metují vyhlašuje zápis dětí do mateřské
školy na školní rok 2011 – 2012 a stanoví termíny:
pro vyzvednutí žádostí 2.- 11.5.2011 v odpoledních hodinách.
Vyplněná žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání musí
být doručena mateřské škole do 11.5.2011.
Žádost se podává také pro dítě, které nastoupí až v průběhu
školního roku tj. v období od 1.9.2011 do 30.6.2012, protože
v tomto období dovrší věku 3 let a podobně.
Zápis dětí do MŠ bude zahájen dne 2.5.2011, kdy proběhne
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. V době 15:15 – 16:00 hod budou
mít zájemci možnost prohlédnout si prostředí a vybavení školky.
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte musí školka vydat a
doporučeně zaslat do 30-ti dnů ode dne ukončení zápisu tj. do
10.6.2011.
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ ve Žďáru nad Metují
upřednostňují přijetí dětí s pobytem v obci, předškoláky a
zvýhodňují dříve narozené děti oproti mladším. Více informací
obdržíte v MŠ.
Kontakt: tlf. č. 491 422 488, e-mail: skolka@zdarnadmetuji.cz

AKCE

Prodej živých pstruhů
byl opět zahájen na bývalém
koupališti ve Žďáru nad Metují.
Proběhne pravidelně 1x za 14 dní

v sobotu v době od 8 do 11 hod
ve dnech 30.4., 14.5., 28.5., 11.6.
Na Váš nákup se těší místní rybáři z MO
– ČRS v Polici nad Metují.

PŘIPRAVUJE SE

Okrsková soutěž
požárních družstev
proběhne ve Žďáru nad Metují

v neděli 22.5.2011 dopoledne
na louce proti hřišti.
OZNÁMENÍ
Upozorňujeme
občany,
že
po
ukončení zimního období může znovu
docházet
k útokům
„navrtávače
francouzských oken“ a jeho krádežím
v rodinných domech. Ve spolupráci
s Policií ČR vyzýváme občany
k obezřetnosti, případně k většímu
zabezpečení balkonových dveří např.
instalací dodatečně montovaných
zámků, klik se závorou apod.
Obecně závazná vyhláška obce Žďár
nad Metují č. 2/2008 upravuje již od
roku 2009 pravidla pro dodržování
veřejného pořádku a klidu na území
obce. Připomínáme, že na základě
vyhlášky jsou všichni povinni zdržet
se v neděli a ve svátečních dnech
prací s hlučnými nástroji – užívání
sekaček, cirkulárek, křovinořezů,
apod. Doporučujeme zdržet se
v neděli práce a užívat si odpočinku.
Děkujeme

TŘÍDĚNÍ ODPADU – časté dotazy
Musím sešlapávat PET lahve a nápojový karton před vytříděním?
• Sešlapávaní, mačkání a kroucení těchto odpadů je velmi vhodné
jak pro skladování, tak i následnou přepravu. Takto zmenšených
odpadů se do kontejneru vejde cca 4x více. Sníží se tak přepravní
náklady. Zároveň doporučujeme vyhnout se lisům na PET lahve –
jimi slisované lahve dělají problémy v dalším zpracování.
Kam mám vhodit obal od zubní pasty?
• Do směsného odpadu tj. popelnice. Tuby od zubní pasty mohou
obsahovat hliníkovou vrstvu. Navíc většinou zůstává určité
množství pasty v tubě, takže se jedná o znečištěný obal.
Musím před vhozením do kontejneru kelímky od jogurtů a jiných
potravin důkladně vymývat?
• Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí tedy, když potravinu
důkladně dojíte nebo z kelímku pořádně vyškrábnete. Ale je lepší
je lehce vypláchnout vlažnou vodou, protože při delším skladování
doma, by mohly být cítit. Navíc mastné obaly či obaly se zbytky
potravin omezují následnou recyklaci.
Musím při sběru papíru vytrhnout fóliové okénko z dopisních
obálek?
• Obálky můžete odevzdávat do sběru celé. Pokud však dáváte do
sběru obálku s ochrannou bublinkovou fólií, tak tu je potřeba
odstranit.
Zpravodaj č. 3/2011 vychází nákladem 270 ks dne 22.4.2011. Příspěvky
do dalšího čísla doručte do kanceláře OÚ do konce května 2011, e-mail:
obec.zdarnm@tiscali.cz. Připravila J. Pohnerová.

