Telefon:
724926290

ředitel školy - Mgr. Petr Koníř
konir@zsjesenice.cz

Zápis do základní školy
1. dubna 2019 15.00-18.00 hod
Budova prvního stupně
Zápis do mateřské školy
2.5. - 10. 5. 2019
ředitelna v základní škole

Zájezd do Parku Mirakulum
V sobotu 8. 6. 2019 v 8.00 hodin odjezd autobusu ze zastávky. Cesta cca 2
hodiny. Rozchod cca od 10.00 hod. do 15.00 hod.
Poté odjezd autobusu domů.
Zájemci se závazně přihlásí a uhradí 130,- na osobu / neplatí pouze děti do
90cm/ do 30. 4. 2019 p. Honzíkové. Pak bude objednáno zvýhodněné
hromadné vstupné. Autobus hradí plně obec.
DO PARKU JE ZÁKAZ VSTUPU SE ZVÍŘATY, S KOLY, KOLOBĚŽKAMI A DĚTSKÝMI
ODRÁŽEDLY!

* * *
OBČASNÍK OBCE ŽĎÁR A OTĚVĚKY
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PLÁNY PRO ROK 2019
Cílem zastupitelstva je v současné době obnova cesty mezi obcemi
Žďár a Otěvěky. V měsíci březnu / dle počasí / budou zahájeny práce.
Výsledkem je kompletní recyklátový povrch.
Děkujeme za pochopení zhoršených podmínek v průběhu výstavby.
 MUSÍME TO POSTAVIT 
Další akce budou realizovány pouze v případě úspěšných žádostí o
dotace. /pergola a prvky u hřiště/
Dalším velkým projektem je ČOV u „bytovek“. Je podána žádost o dotaci
a v případě schválení žádosti, by realizace proběhla v roce 2020.
Vzhledem k investici přes 1 mil. Kč není obec schopna tento projekt
financovat pouze z vlastního rozpočtu.

Žádosti o palivové dříví je možné podat do 15. 3. a do 30. 6. 2018.
Do tohoto data je nutné podat písemnou žádost na obec s tel. číslem
/schránka/.Odebrané palivové dříví musí být uhrazeno do konce
kalendářního roku do pokladny obce. Cena 80,- /m3 pro trvalé hlášené,
200,-/m3 pro chalupáře.
Neodebrané dříví z roku 2018 je nutné písemně oznámit na OÚ, aby
mohlo dojít ke kontrole placení.
Žadatel o příděl dřeva nesmí mít vůči obci jakoukoliv pohledávku.
/poplatek za psa, popelnice, vývoz jímek/
Vývoz fekálií
Dosavadní vývozce ukončil svoji činnost!
Obec vývoz nezajišťuje !
Nyní si musí každý objednávat vývozce fekálií dle potřeby m3.

Kontakty :
p. LODL – 603 308 306
p. KRATA – 773 462 485
RAVOS – 725 748 152
50,- sleva na 1m3
Trvale hlášený občan má možnost předložit kopii daňového dokladu a
obec mu vyplatí zpět 50,- za každý odvezený m3.
„Bytovkám“ je tato sleva zohledněna v poplatku za vývoz.
Ještě v roce 2019 mají možnost obyvatelé získat dotaci na vlastní ČOV.
Chalupářům doporučujeme septik se zemním filtrem. /u hospody/
Vzhledem k cenám vývozu fekálií a situaci na okolních ČOV
doporučujeme zvážit realizaci a získat 10 000,- pro dům určený
k rekreaci a 30 000,- pro dům určený k trvalému bydlení.
Nová vyhláška na odpady
Upozorňujeme na novou vyhlášku. Každý majitel nemovitosti v obci Žďár a
Otěvěky je povinen zakoupit si známku na popelnice.
Chalupáři – min. 6 x jednorázová známka
Trvale hlášení – min. vývoz 12 x do roka
Vyhláška i přihláška k evidenci odpadů na obecních stránkách
http://www.ouzdar.cz/urad-obce/poplatky/

ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU – 20. dubna 2019

PEDIKÚRA JE VE ŽĎÁRU ZPĚT !!!
4. března 2019 15.00 – 17.00 hodin v „ obecní knihovně “
Objednávejte se na tel. č. 602 761 022

