!!!
p. Kroc upozorňuje, že všichni žadatelé o palivové dříví
obdrží příděly ve slabší hmotě.
Děkujeme za včasné platby poplatků a za dodržování
pořádku v obcích. Neustále se setkáváme s obyvateli, kteří
nerespektují pravidla třídění odpadu a způsobují nepořádek
v okolí sběrných míst.
Děkujeme za účast i pomoc na 2. Žďárské pouti.
Získané peníze jsou opět připsány na účtu veřejné sbírky na
rekonstrukci kaple ve Žďáru - 5156560349/0800. Nyní
probíhají jednání o možném převodu kaple do vlastnictví
obce a projektové práce na rekonstrukci fasády.
Připomínáme, že stále platí možnost dovozu nákupu
z obchodu ze Žďáru. Objednávky na tel.č. 724484471

Očkování psů - 18.8.2021 od 17.00 hodin na návsi ve Žďáru

Čištění spalinových cest pro obec Žďár a Otěvěky
proběhne ve dnech 17.8. - 18.8.2021
Obec opět přispívá finanční částkou 250 Kč = 1/2. Případní
zájemci si mohou rezervovat termín na tel. č. 777 722 395
(pan Stanislav Krunt) nebo se zapsat v místním obchodě.

Koncert skupiny MR FEELGOOD v Otěvěkách

Vstupné dobrovolné
Občerstvení zajištěno
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Nadace Via podpoří projekt v Otěvěkách částkou cca 100 000 Kč.

Děkujeme Monice Podubecké za aktivitu a získání financí
od Nadace Via
na realizaci prvků, které si občané Otěvěk přáli.
Poděkování též patří Monice Honzíkové a Marii Kruntové za
součinnost a pomoc při přípravě projektu k žádosti.
Realizace proběhne na podzim a slavnostní otevření proběhne na jaře
roku 2022.
Starosta obce Pavel Malich

V obci Otěvěky došlo k výměně 8 KS svítidel veřejného
osvětlení. Nyní dojde k realizaci osvětlení kostela a
elektropřípojky u hasičárny. Tento projekt podpořil
Středočeský kraj částkou 166 083 kč. Doplatek ze strany
obce činí 29 309 Kč.
Dále stále probíhají přípravné administrativní práce na
vybudování ČOV a čištění rybníka na rozcestí.
Připomínáme, že je ještě možnost čerpat dotaci od obce na
ČOV či septik se zemním filtrem.

V sobotu 25.9.2021 DJ ALA, hospoda ve Žďáru
Opět posezení či tanec u hudby. Vstupné dobrovolné DJ ALA
pošle na sbírkový účet na opravu kaple

Děkujeme DJ ALE i „Otěvěckým“ za snahu oživit naše léto.

