PLÁNOVANÉ AKCE:
4.- 6.11.2022 SVOZ NADMĚRNÉHO ODPADU
5.11.2022
12.11.2022
5.12.2022
HOSPODA
10.12.2022
KAPLE
21.12.2022
31.12.2022

UZENÉ RYBY Z PAKÁKOJC BAŠTY – HOSPODA
DĚTSKÁ DISKOTÉKA HALLOWEEN - HOSPODA
MIKULÁŠKÉ TVOŘENÍ A ČEKÁNÍ NA MIKULÁŠE VÁNOČNÍ KONCERT A PRODEJ DROBNÝCH DÁRKŮ –
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ OTĚVĚKY
SILVESTR HOSPODA

!!!!
JEDNORÁZOVÉ ZNÁMKY LZE ZAKOUPIT U POKLADNÍ I V PRODEJNĚ
POTRAVIN POUZE DO KONCE MĚSÍCE LISTOPADU.
STÁLE PLATÍ NABÍDKA DOVOZU POTRAVIN OD PROVOZOVATELE
POTRAVIN VE ŽĎÁRU.

OBČASNÍK OBCE ŽĎÁR A OTĚVĚKY
**** 32****

www.ouzdar.cz

Zastupitelstvo obce 2022-2026
Starosta obce:

Pavel Malich
tel. 775 397 491
Místostarostka obce: Monika Honzíková
tel. 605 408 071
Zastupitelé:
Marie Kruntová - zástupce pro Otěvěky
finanční výbor
Věra Velebilová - evidence hřbitov
finanční výbor
Lenka Bešeneiová -pokladní, kon. výbor
tel. 739 815 921
Pokud máte nějaké dotazy, nebojte se oslovit své
zastupitele (osobně či telefonicky).
Zastupitelstvo obce Žďár se schází většinou poslední středu
v měsíci od 18.30 hodin. Schůze jsou veřejné. Termín
zasedání zastupitelstva může být vzhledem k určitým
okolnostem změněn. V případě zájmu zúčastnit se schůze,
doporučujeme telefonické ověření, že schůze proběhne.
Cílem zastupitelstva je i nadále plnit Rozvojový strategický
dokument obce, který bude aktualizován a po schválení
uveřejněn na stránkách obce. RSDO obsahuje možné akce
k realizaci.
Nyní se čeká na vyhlášení dotačních titulů na Obnovu rybníčků
na rozcestí a ČOV u bytovek. U těchto dvou akcí lze
předpokládat velký doplatek dotace ze strany obce.
I udržování obecního majetku či zeleně je nemalá položka
v rozpočtu. Rozpočet obce také velmi ovlivňují zálohy ČEZ, které
činí 1/5 rozpočtu. Věříme, že zrušené přímotopy a nově
vybudované topení /krbová kamna s výměníkem/ v č.p.1
přinese úsporu finančních prostředků.

Další velkou položkou jsou odpady. Lze předpokládat, že
likvidace odpadů neustále poroste výše. I nadále obec počítá
s doplácením odvozů odpadů z rozpočtu obce. Ceny pro rok
2023 ani doplatek obce ještě neznáme.
Každý by si měl uvědomit při třídění odpadu, že pokud
odpad nezmačkne, platí obec za objem (tedy vzduch) a to se
projeví na celkových nákladech a tedy i na cenách známek
za odpady.
I nadále budou probíhat příděly palivového dříví a dotace na
ČOV či septiky s filtrem jako doposud. Žádat je možno od ledna
2023.
!!! Žádáme o úhradu za odebrané dříví, za dlužná hrobová místa
i poplatky za psa do konce tohoto roku.

Číslo účtu pro platby
542612319/0800
do var. symbolu uveďte č.p.
do zprávy druh poplatku

Reagujeme na podněty rodičů, kteří upozorňují na chování
některých řidičů.
Prosíme, snižte svoji rychlost na komunikacích v obcích,
berte ohledy na sebe navzájem. Jde přeci o bezpečnost dětí.
V našich obcích nelze instalovat značky obytná zóna.

