PALIVOVÉ DŘEVO:
Nárok na palivové dříví za zvýhodněnou cenu mají pouze osoby s trvalým
pobytem v obci Žďár a Otěvěky. Roční příděl je max.10 m3. Cena za 1 m3 je 80,Kč. Žádosti je možné podat do 1. března a do 30. června. Kdo nepodá písemnou
žádost k těmto termínům, nemá nárok na přidělení. Po schválení budou žádosti
předány odbornému lesnímu hospodáři panu Krocovi, který Vás bude
kontaktovat. Proto uvádějte v žádosti tel. číslo.

Nový chodník okolo kostela a zastávka ve Žďáru čekají na lepší počasí. U
zastávky se bude muset udělat nový základový beton. Rovněž společná budova
pro OÚ, hostinec, prodejnu a hasičárna se nového kabátu dočkají až na jaře.

Provozní doba obchodu ve Žďáru : Čerstvé pečivo z Plas každý den
Po-Pá : 7.00 - 10.00 hod a 15.00 - 16.30 hod.
So : 8.00 – 11.00 hod.

Provozní doba v hostinci ve Žďáru:
St,Pá,So : 18.30 – 22.00 hod.

Sběr víček z PET lahví: POMOC PRO NIKÝSKOVU LÉČBU
/více na obecních stránkách/
Víčka se sbírají v prodejně a na obecním úřadě. Můžete přinést i zastupitelům.

Odjezdy autobusu linka Žďár – Jesenice a zpět
Do Jesenice – 6.21 hod, 6.31 hod, 13.53 hod, 16.53 hod
Z Jesenice – 7.12 hod, 12.43 hod, 15.25 hod, 17.25 hod

OBČASNÍK OBCE ŽĎÁR A OTĚVĚKY
****1****
My, nově zvolení zastupitelé, jsme se rozhodli informovat občany i chalupáře
obcí touto formou o dění v obci. Domníváme se, že tím můžeme předejít
špatným informacím……
Informace naleznete také na našich stránkách - http://www.ouzdar.cz/.
Dotazy a připomínky můžete zasílat - obeczdar@seznam.cz

Vaši zastupitelé a jejich funkce:
Veřejné zasedání zastupitelstva se koná každou poslední středu v měsíci.
Pavel Malich

starosta

t.č. 775397491

Honzíková Monika

místostarostka

t.č. 605408071

Matysová Voršila

pokladní

t.č. 723912239

Nový Stanislav

předseda finančního výboru

t.č. 721101564

Krajč Michal

předseda kontrolního výboru

t.č. 728077005

Co bychom rádi zvládli ?
*Chodníky
Obec již navštívil projektant. Rozložení chodníků v obci by mělo být následující:
ze směru od Podbořánek povede chodník od sochy sv. Jana Nepomuckého
k autobusové zastávce. Zde bude přechod pro chodce. Na druhé straně povede
chodník od rybníka směrem na Kralovice proti směru jízdy. Ukončení chodníku
je plánované u křižovatky na farmu Žďár s.r.o.. Před touto křižovatkou bude
naprojektován přechod na druhou stranu vozovky a po této straně povede
chodník až k místnímu hřbitovu. Rovněž je naplánovaný přesun autobusové
zastávky směr Most a to na místo, kde je v současné době odpočívadlo na návsi.
Projektová dokumentace bude k nahlédnutí a k případnému vyjádření na
obecním úřadě po jejím zpracování, o kterém budete informováni. Projekty a
zaměření jsou v rozpočtu pro rok 2015. V případě realizace by se jednalo o
velkou investici, proto toto nelze investovat pouze z rozpočtu obce a vše bude
záviset na získaných dotacích.
*Spojovací cesta do Otěvěk
V roce 2015 by měl být zpracován projekt. Bude se jednat o cestu pro chodce a
cyklisty. Investice bude muset být řešena opět z dotačních titulů. Pokud se toto
podaří, věříme, že to občané obou vesnic ocení .
*Obnova pomníku v Otěvěkách
Na tuto akci jsme podali žádost o dotaci na Ministerstvo obrany. V březnu se
dozvíme více.
*Rekonstrukce osvětlení
Úzce souvisí s projektem na chodníky a projektem spojovací cesty do Otěvěk.
*Změna vytápění obecního úřadu, prodejny a hostince
Zastupitelstvo řeší jiný způsob vytápění než současný neekonomický.
* Dětská hřiště
Byla podána žádost na Nadaci ČEZ – zamítnuta. V současné době se zpracovává
žádost na MMR. Dětská hřiště jsou v plánu:

V Otěvěkách u hasičárny / malého rozsahu/
Ve Žďáru na bytovkách /malého rozsahu/
Ve Žďáru na návsi / většího rozsahu/

Co by Vás mohlo zajímat?
Poplatky: vybírá p.Matysová
Poplatek za odvoz odpadu:
Vývoz 1x týdně - 900,-Kč

½ roku

Vývoz 1x za 14 dní- 720,-Kč

½ roku

Jednorázový vývoz - 50,- Kč na 1 KS známky
Poplatek za psa – 50,- každý další
pobytu/

90,- /dle zákona v místě trvalého

V každé obci jsou kontejnery na plast a sklo. Nově budou umístěny kontejnery
na papír, kartony, kov a bioodpad. Návody na třídění najdete u kontejnerů.

DOTACE NA VYBUDOVÁNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:
Zastupitelstvo obce vypisuje již třetím rokem dotační titul na zbudování ČOV.
Pro úspěšné získání dotace je potřeba podat žádost. /Formulář /. Částky se
vyplácejí po kolaudaci. Na tuto problematiku je vyčleněna z rozpočtu částka
160 000,- Kč.
Výše příspěvků: Rodinný domek - 30 000,- , bytová jednotka - 20 000,-,
Chata, chalupa – 10 000,-.

