Žďárský zpravodaj
č.2/2014
Obecní úřad Žďár nad Metují

Uzavírka komunikace č.II/303 - Bukovice

úřední hodiny
Pondělí 8 – 11,30 a 13 – 17 hod
Středa 8 – 11,30 a 13 - 17 hod

V průběhu jara a léta bude realizována kompletní rekonstrukce
komunikace č. II/303 na Broumov v průjezdním úseku přes Bukovici
(od křižovatky ulic Ostašská a Na Sibiři po motorest Lucky Luke).
Rekonstrukce bude probíhat za úplné uzavírky, neboť součástí stavby
jsou kompletní rekonstrukce vodovodu, kanalizace a přeložky sítí
elektronických komunikací či vedení plynovodu. Objízdné trasy
povedou dvěma směry, přičemž nákladní a dálková autobusová
doprava bude v rámci objížďky jezdit z Police na Žďár n.M. a dále
Českou Metuji, Teplice n.M; od Broumova povede objížďka na Stárkov.
Osobní automobily a linková doprava na trase Broumov – Náchod
budou jezdit přes Suchý Důl a Hlavňov.
Budou umístěna dopravní značení zajišťující snížení rychlosti
v uzavřené obci na 30 km/h, mimo obec pak na 50 km/h.
Bude neprůjezdná komunikace Žďár n.M.-Bukovice. Bude zde
dopravní značení – slepá ulice. Dále bude zákaz parkování před
poštou.
Uzavírka komunikace bude zahájena dne 31.3.2014, přičemž její
ukončení se předpokládá v prvé polovině srpna (bude záležet na
počasí).
Jelikož je na objízdných trasách řada úseků, kde nejsou chodníky,
bude v rámci objížďky i na chodcích, aby dbali zvýšené opatrnosti,
chodili na té správné straně vozovky a volili oblečení vybavené
reflexními prvky.
František Dostál

Kontakty: tlf.č. 491 541 142

obec.zdarnm@tiscali.cz

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

SBĚRNÝ DVŮR
v provozu
středa: 16:30-18:30 (od 2.4.)
sobota: 9 – 11 hod
SDH a Obecní úřad Žďár n.M.
Vás zve na zájezd na divadelní
představení

Divadla Na Fidlovačce
Až naprší a uschne
Zájezd do divadla se uskuteční
5.dubna 2014, odjezd okolo 8:00,
(ještě bude upřesněno) ze Žďáru.
Začátek představení v 15:00 hod.
cena vstupenky 150 Kč
(v ceně vstupenky je doprava
autobusem do Prahy a zpět).
přihlášky a úhrada vstupenek u
Radky Dubišarové, tel.733795148
(počet vstupenek je omezen)

SVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
Svoz nebezpeč. složek komunálního
odpadu proběhne ve Žďáru n.M.

ve sběrném dvoře
ve středu 2. 4. 2014
v době 16 – 16:30 hod.
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
1x na jaře a 1x na podzim. V jiných
termínech
nebezpečný
odpad
nepřevezmeme.

Sbírka použitého ošacení
Občanské sdružení Broumov a Obec Žďár nad Metují vyhlašují
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Sbírka se uskuteční ve dnech 31.3. – 4.4.2014
v budově čp. 60 na návsi
(v garáži pod kanceláři OÚ – místo bude označeno)
Věci odevzdávejte zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem.
(Bližší informace na web. stránkách obce a vývěsní tabuli)

Darovací smlouva
Na konci minulého roku Obec Žďár nad Metují a Zemědělské
družstvo Ostaš uzavřely darovací smlouvu. Předmětem této smlouvy
byl bezúplatný převod vlastnických práv ke zpevněnému povrchu
komunikace – cesty na Ostaš z vlastníka, kterým bylo ZD Ostaš na Obec
Žďár nad Metují. V současné době probíhají jednání se současným
vlastníkem pozemku pod stavbou (komunikací) panem Pichem. Po
vyřešení obou těchto vlastnických práv, by obec mohla zažádat
z vhodného dotačního titulu, o podporu při financování opravy místní
komunikace – cesty na Ostaš, která je nyní v havarijním stavu.

Připravuje
se tradiční

REJ
ČARODĚJNIC
30.4.2014
Bližší informace na plakátech.

Pyžamová zábava
se koná ve Žďáře n. M.
v sobotu 19.4.2014
od 20:00 hod.
na sále místní restaurace.
Nebude žádný ples, ale normální
pyžamová zábava, na kterou se
nemusíte česat ani
líčit.
Vstup v zánovním
i obnošeném
pyžamu je plně
dostačující.
Hraje skupina
RELAX.
Vstupné
v pyžamu 50,- Kč
bez pyžama 70,- Kč.

Dětský

KARNEVAL
16.března 2014
Bližší informace na plakátech

HOSPŮDKA NA OSTAŠI
„ U MALÍKŮ“
VÁS ZVE NA AKCI:
2. ročník večerního promítání
na Ostaši

Pátek 7.3. v 19,00 hod. promítá RNDr.
Petr Rybář-Krajina zimních ledopádů
Sobota 8.3. v 19,00 hod. hrají
Kamarádi osady 5
14. – 16.3. - zavřeno
Pátek 21.3. v 19,00 hod. promítá
Martin Obst – Irán na motorce.
Pátek 28.3. v 19,00 hod. promítá Filip
Čálek – Leo-Houlding, prvovýstup na
vrchol Ulvetanna.
Zpravodaj č. 2/2014 vychází 7.3.2014
V nákladu 250 kusů.
Připravuje J.Tomanová

Informace z kanceláře obecního úřadu
Kancelář obecního úřadu zajišťuje veškeré správní, administrativní, účetní a
finanční činnosti, které jsou nezbytné pro chod obce. Jde o široký rozsah úkolů,
které vyplývají ze zákona o obcích a dalších právních předpisů, z vlastní
činnosti obce nebo vyplývají ze správy obecního majetku. Personálně tyto
úkoly zajišťují:
Jitka Tomanová - referent obecního úřadu, výkon správních činností,
podatelna, zapisovatel a administrativní pracovník při jednání orgánů obce,
správce www stránek obce, pokladní, administrativní pracovník na úseku
obecního majetku a bytového hospodářství.
Kontakt: obec.zdarnm@tiscali.cz
Paní Jitka Tomanová zastupuje ve funkci paní Radku Freibergerovou, která je
v současné době na mateřské dovolené.
Bc. Jitka Pohnerová – účetní, správce rozpočtu, správce místních poplatků,
administrátor dotací, administrativní pracovník pro finanční záležitosti a
zřízené příspěvkové organizace.
Kontakt: pohnerova@zdarnadmetuji.cz
Jana Lecnarová – mzdová účetní, pokladní, fakturantka.
Kontakt: lecnarova@zdarnadmetuji.cz
Všechny pracovnice mají zkrácené pracovní úvazky a specializují se na
konkrétní činnosti dle své odbornosti.
Pracovní doba v roce 2014 je stanovena následovně:
Úřední dny:
Pondělí 8:00 – 11:30 a 13:00 – 17:00 hod
Středa 8:00 – 11:30 a 13:00 – 17:00 hod
Úřední dny jsou vyhrazeny veřejnosti, občanům a řešení jejich požadavků.
V úředních hodinách jsou veškeré služby OÚ plně k dispozici.
Ostatní pracovní dny:
Út 8:00 – 13:00
Čt 8:00 – 13:00
Pá 8:00 – 13:00 hod (pokladna úřadu je uzavřena)
Provoz úřadu v úterý, čtvrtek a pátek zajišťuje obvykle pouze jedna pracovnice
a řízení v těchto dnech může být zdlouhavější. Krátkodobě může dojít
k uzavření úřadu (pracovnice dochází na poštu, do banky, do zřízených škol,
případně se účastní seminářů či jednání na jiných úřadech).
Řízení nad rámec pracovní doby:
Neodkladné záležitosti, požadavky dojíždějících občanů, studentů nebo
chalupářů vyřizujeme i mimo stanovenou pracovní dobu individuálně, ale vždy
po předchozí dohodě (telefonicky či e-mailem je nutné dohodnout termín a
čas jednání) – obvykle v pondělí v podvečerních hodinách až do 19:00 hod,
v ostatní dny odpoledne až do 16:00 hod apod.
Mimořádné omezení úředních hodin nebo pracovní doby se snažíme vždy
oznamovat s dostatečným předstihem. K tomuto kroku přistupujeme ojediněle
pouze v době vánočních svátků a na přelomu roku, kdy se uzavírají pokladny a
celé účetnictví, a výjimečně v době letních prázdnin. Z našich zkušeností se
jedná o dny, kdy je zájem veřejnosti o řízení na úřadě minimální.
Obecní úřad kontakty:
e-mail: obec.zdarnm@tiscali.cz
tlf. č.: 491 541 142
datová schránka: 83rbab6
Hlášení místního rozhlasu: obvykle v úředních dnech odpoledne v době
15:00 – 16:00 hod. Hlášení zasíláme také e-mailem. Žádost o zřízení služby
pište na adresu obec.zdarnm@tiscali.cz – do předmětu zprávy uveďte „Hlášení
rozhlasu elektronicky“.
Web: www.zdarnadmetuji.cz
Připravila: J. Pohnerová

