*** PLÁNOVANÉ AKCE na rok 2017 ***

Pedikúra na obecním úřadě
Pokud máte zájem o pedikúru v měsíci únoru, nahlaste se na
tel. č. 605408071. Termín bude upřesněn dle zájmu.

Rybářské závody a taneční zábava
Sobota 15.4. v 9.00 – 12.00 hod. u rybníka. Kategorie děti a dospělí.
Večerní zábava od 20.00 hod.

Stavění máje v neděli 30.4.
Pro děti od 13.00 hod - Malování na obličej na téma Čarodějnice.
Odjezd do lesa pro májku ve 14.00 hodin.

Zájezd do ZOO Plzeň v sobotu 27.5.2017
/místo dětského dne/Odjezd v 9.00 hod. Dětem hradí vstupné obec.
Dospělí si hradí vstup sami. Doprovod zodpovědné osoby za děti
nutný. V ZOO rozchod. Odjezd domů v 15.00 hod. Zájemci se musí
nahlásit předem do 30.4.

Nové tituly – Romány D. Steel, Diktátor Hitler, Broučci, Tři bratři,
Dášenka, Kytice, Bylo nás pět, Lidské tělo, Strach z lásky, Mezi nebem a
zemí, Pohádky, Pověsti……

PROVOZNÍ ŘÁD KNIHOVNY
1/ V prostoru knihovny je přísně zakázáno kouřit, jíst i pít.
2/ Vstup dětí do 10ti let bez doprovodu dospělého je zakázán.
3/ Všechny zapůjčené knihy domů se zapisují
do Knihy zapůjčených knih.
4/ Knihy do knihovny můžete darovat či směnit 1ks za 1ks
/pouze ty bez čísla /.
5/ Knihovna je přístupna dle otevírací doby prodejny a
hospody.
6/ V knihovně je možnost využít PC, internet, tiskárnu
s kopírováním.
7/ Jakýkoliv vandalismus či úmyslné poškozování obecního
majetku neprodleně oznamte na obec.
8/ Dodržujte pravidla a pořádek !!!

Přejeme si, aby knihovna sloužila všem milovníkům knih,
proto dodržujte pravidla a užívejte si této možnosti v naší
obci. Vítáme i náměty na zakoupení knih do obecní
knihovny.

Poplatky pro rok 2017


Poplatek popelnice pro rok 2017:







 vývoz 1x 14 dní 1600,- / rok
 vývoz 1x týden 2600,- / rok
 vývoz 1x za měsíc 900,- / rok
 chalupáři, 1.5.-31.10., 1 x týdně 1500,- / rok
komb. vývoz /v zimě 1x týdně, v létě 1x 14 dní/ 2350,- / rok
 jednorázový vývoz
90,-

Poplatek za psa – 50,- Kč. Každý další 90,Žádáme majitele, aby nenechávali volně pobíhat psy po vsi a
řádně po nich uklízeli.
Hrobové místo /2017-2026/
Od 1. 1. 2017 se nově sepisují nájemní smlouvy na období 20172026 u p. Matysové. / Částky 1080,- 1160,- 1240,- dle velikosti
hrobu/ Neuhrazené hroby budou dány k novému nájmu.

OBEC Žďár vypisuje soutěž na sekání a údržbu zeleně
v obci Žďár a na hřbitově.
Informace zájemcům poskytne starosta
do 22. února 2017
na t.č. 775 397 491

