Žďárský zpravodaj
Obecní úřad Žďár nad Metují
úřední hodiny

Pondělí 8 – 11 a 13 – 17 hod
Středa 8 – 11 a 13 - 17 hod
Kontakty: tlf.č. 491 541 142
e-mail: obec.zdarnm@tiscali.cz

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

Úřední dny
Prosíme občany, aby využívali
k vyřizování svých záležitostí na
obci úřední dny. Veškeré Vaše
připomínky, stížnosti a další
problémy je možné vyřídit také i
mimo úřední hodiny. Termín je,
ale třeba předem domluvit
telefonicky na tel.č. 491 541 142
s pracovnicí
úřadu
paní
Tomanovou,
nebo
e-mailem:
obec.zdarnm@tiscali.cz. Pro Vaše
písemné připomínky je na dveřích
obecního
úřadu
poštovní
schránka.

6/2013

SDH Žďár nad Metují
V letošním roce jsme jako tradičně uspořádali několik akcí pro
veřejnost. Je nám trochu líto, že na taneční zábavy chodí čím dál méně
místních a proto doufáme, že na Hasičský ples, který připravujeme na 4.ledna
2014, přijdou všichni příznivci dobré hudby a zábavy. Bude hrát skupina
Ledvinstones.
Akce, které pořádáme pro děti jsou na tom lépe. Pro příští rok
připravujeme oblíbenou sáňkovačku na Hrušce, dětský den, program pro děti
na Svatojánském jarmarku, a další.
Podařilo se nám trochu omladit soutěžní družstvo a neztratit se na
výsledkových listinách soutěží v okolních vesnicích. Mohlo by se nám dařit
ještě trochu lépe a proto vyzýváme všechny, kdo mají zájem se k nám přidat,
trochu se pobavit, rozhýbat a pomoci našemu spolku ať přijdou mezi nás.
Trénovat začneme v dubnu, vždy v neděli odpoledne.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem členům sboru za odvedenou
práci, rodinným příslušníkům za trpělivost a všem, kteří se na naše akce
chodí pobavit, za podporu. Jste pro nás motivací k další a lepší práci.
Přeji všem klidný zbytek letošního roku, pohodové vánoce a šťastné
vykročení do roku nového.
Radka Dubišarová Svatoňová,
starostka SDH Žďár nad Metují

Pozvánka

Provozní doba kanceláře
OÚ mezi svátky
Upozorňujeme občany, že v době
od 27.12. – 31.12.2013
bude kancelář obecního úřadu
UZAVŘENA.
První úřední den bude v PONDĚLÍ
6.1.2014.

SBĚRNÝ DVŮR v provozu
sobota: 9 – 11 hod
Nabízíme zájemcům zasílání hlášení
místního rozhlasu v elektronické
podobě. O tuto službu můžete
požádat na e-mailu:
obec.zdarnm@tiscali.cz
Do předmětu zprávy vyplňte:
„Hlášení místního rozhlasu“

Na čtvrtek 19.prosince 2013 připravujeme tradiční vánoční
vystoupení na sále pohostinství. Začátek bude upřesněn na
plakátcích. Všechny občany srdečně zveme.
Za žáky a zaměstnance Jiří Trnovský, ředitel školy.

Veřejné zasedání ZO
Zastupitelstvo obce Žďár nad
Metují Vás srdečně zve na
Veřejné zasedání
13.12.2013
v 18 hodin
na sál místního pohostinství.
Navržený program:
o
Úprava rozpočtu 2013
o
Rozpočtové provizorium
2014
o
Prodej pozemku
Program je možno doplnit přímo
na jednání.

Připravujeme:
Tradiční rozsvěcení
vánočního stromku a
Mikulášská nadílka

na návsi

29.11.2013

Povinná vakcinace psů proti vzteklině
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.
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 hromadné vakcinace bude v sobotu 14.12. 2013
Žďár nad Metují: u hospody

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 120,- Kč.
Veterinární ambulance Suchý Důl, MVDr. Kulich Miroslav, tel: 602628885

Upozornění
Upozorňujeme všechny majitele psů a koček aby po svých miláčcích
nezapomínali uklízet smradlavé hromádky. Je jich po vsi čím dál víc, hlavně
na trávnících okolo bytovek kde si hrají děti, ale najdou se i na chodnících
nebo okolo cest kudy chodí děti do školy a školky.
Radka Dubišarová Svatoňová

Jak ušetřit za energie

SDH Žďár nad Metují
připravují

Hasičský ples
4.1.2014
TJ Sokol pořádá
od 7.října 2013
CVIČENÍ PRO DĚTI
S Karolínou Kašparovou
na velkém sále ve Žďáře n.M.
každé pondělí
CVIČENÍ PRO DĚTI Z MŠ
15:30 – 16:15 hod
CVIČENÍ PRO DĚTI ZE ZŠ
16:30 – 17:15 hod.

Upozorňujeme členy TJ Sokol,
že členství v Sokole je možné
ukončit do konce roku 2013.
Odhlášky přijímáme v kanc. OÚ

Objednávka Mikuláše
Prosíme všechny rodiče, kteří si
přejí aby jejich ratolesti
5.prosince doma navštívil
Mikuláš, aby se zapsali na
čertovskou listinu která bude v
místním obchodě.

Podobně jako mnohá jiná města a obce České republiky, se i radnice města
Police n.M. rozhodla nabídnout možnost zúčastnit se elektronické aukce na
dodavatele energií. Ve spolupráci se společností A-TENDER s.r.o., která celou
E-aukci zabezpečila, se tak radnice snaží občanům zprostředkovat možnost
se E-aukce zúčastnit a ušetřit tak na nákladech za elektřinu a plyn.
O dalších E-aukcích pořádaných radnicí města Police n.M. budeme občany
informovat.
Více informací o E-aukcích energií zájemci naleznou na stránkách
www.a-tender.cz a www.setrime-lidem.cz.
.

Parkování na komunikacích
Žádáme řidiče, aby nejen v 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).
Dále žádáme občany, aby odstranili nepojízdná vozidla z obecních pozemků.
Zbytečně zabírají parkovací místa.

ZUMBA
TJ Sokol a obec Žďár nad Metují pořádají CVIČENÍ ZUMBY s lektorkou
Pavlínou Noskovou. Kurz obsahuje 10 cvičebních hodin a bude probíhat od
ledna do března 2014 pouze při dostatečném počtu zájemců vždy ve středu
od 20 hodin na sále místního pohostinství. Cena kurzu 400,- Kč. Přihlášky
přijímáme v kanceláři OÚ.

Poklidné svátky vánoční, hodně štěstí, pevné zdraví
a mnoho úspěchů v novém roce Vám přejí
Zastupitelé a zaměstnanci obce Žďár nad Metují

Zpravodaj č. 6/2013 vychází 21.11.2013 s nákladem 260ks. Připravila: J. Tomanová

.

