Žďárský zpravodaj

4/2015

Povinná vakcinace psů proti vzteklině
Obecní úřad Žďár nad Metují
úřední hodiny
Pondělí 8 -11 a 13 -17 hod
Středa 8 -10 a 13 -17 hod
Kontakty: tlf.č. 491 541 142

obec@zdarnadmetuji.cz

www.zdarnadmetuji.cz
č.ú. Komerční banka: 9024551 /0100

SBĚRNÝ DVŮR
v provozu
sobota: 9 – 11 hod.
středa: 16:30 – 18:30 hod.
STŘEDEČNÍ PROVOZ DVORA
BUDE UKONČEN
21.10.2015

Dle zákona je majitel psa povinen nechat ho očkovat proti vzteklině
od 6 měsíců stáří a pak pravidelně dle vakcinačního schématu,
který udává výrobce vakcíny. Tím se tedy mění zaběhlá povinnost
každoročního očkování. Dle výrobců je možno nyní psy očkovat proti
vzteklině jednou za dva až tři roky.
Přesto je doporučitelné s ohledem na závažnost této nemoci
nechat psy každoročně přeočkovat. Ne vždy může být pes plně
zdráv a tím plně imunitně odpovídat tvorbou protilátek po očkování.
Možná i díky této pravidelnosti u nás zaběhlé již několik desetiletí, je
ČR již několik let prostá vztekliny. Vakcinace v příhraničních
oblastech je pak díky migraci divoké zvěře z Polska ještě
doporučitelnější.
Přeočkování kombinačních vakcín je nutné každoročně z důvodu
nutnosti přeočkování ostatních psích viróz 1x ročně, jinak toto
očkování ztrácí účinek.
Během hromadného očkování si můžete zakoupit odčervovací
preparáty a preparáty proti zablešení.
Záleží tedy na Vás majitelích, kteří nechodíte psy očkovat
individuálně v průběhu roku ke svým veterinářům, jak se
rozhodnete a jestli se svým psem na toto hromadné očkování
přijdete. Doprovod psa by měl být zajištěn osobou starší patnácti let.
Psi by měli být na vodítku a méně hodní jedinci by měli být opatřeni
náhubkem.

Termín vakcinace - v sobotu 21.11. 2015

SVOZ
NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
Svoz nebezpečných složek
komunálního
odpadu proběhne ve Žďáru nad
Metují

ve sběrném dvoře
ve středu

21.10.2015
od 16:00 do 16:30 hodin
Vybíráme nebezpečné
odpady a vyřazené
elektrospotřebiče:
lednice, počítače, hračky na
baterie a další. Léky, oleje,
pneumatiky apod.
Upozorňujeme občany, že
nebezpečné odpady není
možné skladovat ve sběrném
dvoře. K odevzdání odpadů
využijte výhradně termíny
mobilního svozu V jiných
termínech nebezpečný odpad
nepřevezmeme!

na návsi

10.05 - 10.10 hod

Cena vakcinace proti vzteklině bude v tento den a v průběhu
listopadu a prosince i v ambulanci v Suchém Dole 130,- Kč.
Veterinární ambulance Suchý Důl, MVDr. Kulich Miroslav, tel: 602628885

Žádáme řidiče, aby nejen v nadcházejícím zimním období,
dbali na správné parkování svých automobilů na místních
komunikacích. (dle zákona o silničním provozu).
Neohrozí tím tak další účastníky silničního provozu, ale
především usnadní údržbu silnic. Zároveň upozorňujeme
občany, zejména v nové zástavbě, aby automobily parkovali
na místech k tomu určených (na vyhrazených parkovištích) a
nedocházelo tak k blokování příjezdových cest !

Velkoobjemové kontejnery, které jsou umístěny v obci
(na louce pod hřištěm a na Rovinkách u Kaufmanů),
slouží k ukládání „zeleného“ odpadu ze zahrad (posečená
tráva, větve z ostříhaných dřevin a plotů, květiny, ovoce,
a podobný odpad)
Do kontejnerů nepatří silné větve a jiný odpad!!!

Připravujeme
Smích je ten nejlepší lék na
všechny trable.
Přijměte tedy pozvání
divadelního souboru
OSM TYČÍ
na veršovanou scénku

HAJZLBÁBA
25.10.2015 v 15.00
Žďárská hospůdka - sál

Přehled aktivit na sále
pondělí 19:00 -20:30
úterý

Důležité upozornění:
Celé divadelní představení bude
natáčet profesionální
kameraman. Prosíme tedy
širokou veřejnost, aby se
dostavila v hojném počtu.
Potřebujeme plné hlediště 
Před představením i po něm se
můžete občerstvit ve Žďárské
hospůdce
SDH Žďár nad Metují
připravují
zábavu se skupinou

NANOVOR
Sobota :14.11.2015

od 19 hod. proběhne
vyhlášení výsledků
hasičské soutěže
"Ostašskoborské ligy" za
uplynulou sezonu.

VÁNOČNÍ STROMEK
Vlastníte
jehličnatý
stromek,
který
Vám
překáží na zahradě? Darujte jej
obci! V současné době sháníme
vhodný vánoční stromek na náves.
Za Vaše nabídky moc děkujeme.
Slavnostní rozsvěcení Vánočního
stromku na návsi se uskuteční
v sobotu 28.listopadu 2015. Více
informací bude zveřejněno na
plakátech.
Zpravodaj č. 4/2015 vychází 16.10.2015
V nákladu 260 kusů.
Připravuje R.Freibergerová

16:00 - 7:00

FLORBAL pro mladší žáky

19:00 - 20:30

BADMINTON pro muže a pokročilé

středa 18:00 -19:00
19:00 - 20:30

CVIČENÍ S Dášou Vackovou (kalanetika, strečink,.)
BADMINTON pro ŽENY A začátečníky

čtvrtek 17:00 -18:00 CVIČENÍ PRO DĚTI s Ladou a Lenkou (VE VĚKU 1-4 ROKY)

Hrají: Lenka Gorgan, Jitka Hrubá

Délka představení 35 minut.
Vstupné dobrovolné.

BADMINTON PRO ŽENY A ZAČÁTEČNÍKY

18:00 - 20:00

BADMINTON pro MUŽE A POKROČILÉ

20:00 –21:30

Badminton pro ŽENY (UZAVŘENÁ SKUPINA)

neděle 17:00 - 18:00

BADMINTON - mládež

18:00 - 19:30

FLORBAL - hasiči

ŠACHOVÝ KROUŽEK se od října 2015 schází střídavě 1× týdně – lichý týden
v pondělí, sudý týden ve středu – vždy od 17 hod v družině Základní školy ve
Žďáře nad Metují. Bližší informace poskytne vedoucí kroužku Ing. Ladislav
Michel.
V ostatní hodiny je možné sál pronajmout ke sportovním a kulturním
účelům jednotlivcům či kolektivům. Informace a rezervace v kanceláři OÚ
tlf. č. 491541142, obec@zdarnadmetuji.cz

Víceúčelové hřiště u bytovek - REZERVACE

http://hriste-zdarnm.rezervacnik.cz
nebo na telefonu č. 702 158 407 , ozurek@seznam.cz
Provoz hřiště bude uzpůsoben dle aktuálního počasí.
ČEZ Distribuce, a.s., si dovoluje požádat vlastníky a uživatele
dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a
porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování
distribuční sítě. Odstranění nežádoucích porostů je třeba provést
v době vegetačního klidu – nejlépe do 15.listopadu.

Inzerce
Firma Proma Reha, výrobní závod Meziměstí – hledá nové
spolupracovníky do směnného provozu na pozice: Svářeč kovů,
operátor svářecího robota, dále pak montážní dělníky v oboru
elektroniky, manipulační pracovníky a skladníky výrobního závodu.
Pracovní pozice jsou vhodné pro muže i ženy. Nabízíme
dlouhodobou spolupráci, zaškolení, pracovní vztah na dobu
neurčitou, odpovídající finanční ohodnocení. Zájemci se mohou
hlásit přímo ve výrobním závodě v Meziměstí nebo na tel.čísle:
775 776 001.
Plánujete péct Vánoční perníčky, ale už teď víte, že to s ostatními
přípravami na Vánoce nebudete stíhat, nebo Vás prostě jen nebaví
zdobit? Nabízím zdobení, případně pečení vánočních perníčků.
Zájemci se mohou ozvat na email: vanocni.pernicky@email.cz.
Ukázky
perníčku:
www.lucinciny-pernicky.estranky.cz

