VÝSTAVA OBRAZŮ P.HNÍZDILA
/OTEVŘENÍ NOVÝCH HERNÍCH PRVKŮ V OTĚVĚKÁCH/
VELMI DĚKUJEME PANU HNÍZDILOVI ZA NÁDHERNÉ OBRAZY
NAŠICH OBCÍ. PŘEJEME MNOHO ZDRAVÍ A TĚŠÍME SE NA PŘÍŠTÍ
VÝSTAVU
DNE 15.7. OD 18.30 HOD. K TANCI I POSLECHU ZAHRAJE
V OTĚVĚKÁCH
COUNTRY-FOLK KAPELA STRAW HAT.

OBČASNÍK OBCE ŽĎÁR A OTĚVĚKY
**** 31****

www.ouzdar.cz
Pokud máte nějaké pěkné fotky z našich obcí, pošlete nám je a my je
uveřejníme na našich www.stránkách a fb stránkách.

INFORMACE:

- Tetra Packy a kovy vkládejte do kontejnerů na PVC.

V budoucnu budou tyto

popelnice zrušeny.
- Udržujte pořádek kolem nádob.
- Žádáme občany, kteří parkují na obecním pozemku nebo ho jinak využívají, aby
tento pozemek udržovali včetně vyrovnání terénu a osiva. Veřejné prostranství pak
není možné řádně udržovat v rámci údržby obce.
- Upozorňujeme, že v rámci úklidu obce, budou vyhozeny povalující se rozbité hračky.

Očkování psů dne 13.7.2022 v 16.30hod. u pomníku.

Přístup každého z nás tvoří krásu a kvalitu žití v našich obcích. Každý může přiložit
ruku k dílu, už jen tím, že se postará o své okolí.

V soutěži sbírek postoupila sbírka na opravu kaple sv. Martina ve Žďáru
do 2.kola.
Celkem 14. sbírkám bude rozděleno 100 tisíc Kč. Výši částky pro naši sbírku
ovlivní počet získaných hlasů.
Hlasování na www.mamevybrano.cz/2022-stredocesky-kraj

Letošní komunální volby se budou konat 23. a 24. září.
Ve středu 6. července v 18.30 hodin v hospodě proběhne zápis
kandidátů. Platné OP sebou.
P. ČIŽEK NÁS POŽÁDAL O UVEŘEJNĚNÍ JEHO PŘÍSPĚVKU.

Vážení spoluobčané,
Blíží se volby do obecního zastupitelstva. Dovolte mi, abych vyjádřil svůj
pohled na práci zastupitelstva v současném složení.
Se svou manželkou bydlíme ve Žďáru od roku 2018, t.j. relativně krátká doba.
Za náš dlouholetý společný život jsme bydleli v různých vesnicích a městech v
ČR a v SR. Jsem přesvědčen, že můžeme porovnávat práci jednotlivých
městských úřadů, co se týče práce pro obyvatele jednotlivých obcí.
Myslím si, že zastupitelé obce ve Žďáru dělají pro své obyvatele (Žďár a
Otěvěky) hodně práce a té práci věnují hodně ze svého vlastního volného času.
Vždyť tak čistou obec nevidíte na každém kroku. To je také práce úřadu, když
zabezpečil úklid a pravidelné kosení trávy ve Žďáru a v Otěvěkách (i když
někteří občané by si měli ohlídat své děti, aby nedělali nepořádek a
nenechávali hračky, kola, koloběžky, skateboardy a jiné věci kdekoli).
Hyzdí nám tím jinak pěknou vesničku.
To, že se vyčistil a upravil chodník do Otěvěk, že se pravidelně konají akce pro
zábavu obyvatel (Mikuláš s dárky pro děti, pálení čarodějnic, pouť, pirátská
akce a další), že se oplotil pozemek u hospody a vybudoval se tam altánek pro
posezení, je také práce a vizitka obecního zastupitelstva.
Proto chci vyjádřit všem členům obecního zastupitelstva své poděkování za
jejich práci a přání všeho nejlepšího do práce v dalším období.
Ing. Rudolf Čižek s manželkou

