V SOBOTU 5.12.2020 MIKULÁŠ

OBČASNÍK OBCE ŽĎÁR A OTĚVĚKY
**** 27 ****

www.ouzdar.cz

Přejeme Vám příjemné a klidné prožití vánočních
svátků a do nového roku spoustu zdraví, štěstí, lásky a
přátelství.
Vaši zastupitelé

Poplatek popelnice:
Známky Vám objednáme stejné jako jste si uhradili v roce 2020.Pokud
chcete změnu, prosíme o její nahlášení do konce roku 2020.
1950,- vývoz 1x za 14 dní/ lichá středa
2700,- vývoz každý týden
1250,- vývoz 1x za měsíc / 1.lichá středa
120,- jednorázová známka
Trvale žijící si mohou zvolit i 12x jednorázovou známku.
Splatnost u trvale žijících 31.4.
Chalupáři odebírají 6x jednorázovou známku. Pokud je nevyužijí, mohou je
nechat obci, která je využije na úklid černé skládky. Poplatek 720,- však
platí i při neodebrání známky.
Splatnost u chalupářů 31.7.
V případě platby přes účet:
Částku zašlete na účet č. 542612319/0800, do var. symbolu uveďte č.p.
Známky Vám budou po úhradě vloženy do schránky.
Hotovost - Otěvěky p. Kruntová, Žďár p. Bešeneiová

U popelnic tříděného odpadu žádáme, abyste dodržovali pořádek a
nedávali odpadky na zem!!! Sešlápnutá lahev a správné třídění může
ušetřit peníze nás všech!
Dále hlídejte své děti při třídění a pamatujte, že dětská hra mezi
odpadky nepatří.

Co přinesl rok 2020?
Obec nebyla úspěšná s žádostí o dotaci na ČOV u bytovek a s žádostí o
dotaci na rozšíření víceúčelového sportovního hřiště. Naše snaha
v těchto projektech pokračuje.
V části na návsi došlo k rekonstrukci veřejného osvětlení a v části
bytovky bylo vybudováno zcela nové osvětlení. Osvětlení bylo hrazeno
z rozpočtu obce.
Byl vypracován nový znak obce. Zakoupen pozemek okolo bytovek,
převod stále probíhá.
Obec realizovala výstavbu altánu u hospody. Na tuto neplánovanou
akci obec doplatila ze svého rozpočtu pouze 526 Kč. Zbytek uhradil
Středočeský kraj. Podobné to bylo i s cyklotrasou, kde došlo k opravě
cesty směr Ostrovec, k instalaci sezení a doplňků mezi duby směr pod
Žďárem a na cestě mezi obcemi. K úplnému dokončení projektu dojde
až na jaře.

Co bychom rádi, aby přinesl rok 2021?
Kromě výše zmíněných neúspěšných projektů bychom rádi
zrekonstruovali veřejné osvětlení v obci Otěvěky, dle přání obyvatel
osvítili kostel v Otěvěkách a vybudovali přípojku na elektřinu u
hasičárny.
Stále nás trápí stav rybníčku u rozcestí na Otěvěky, kde nemáme ještě
dokončený projekt na revitalizaci. Toto místo bychom rádi, i s Vaší
pomocí, zkrášlili.
LEXTRANS BUS s.r.o. - Upozornění pro veřejnost
Z důvodu sankcí již nebudeme stavět mimo schválené zastávky
autobusu.
Děkuje za pochopení Michal Pešek
ČEZ ukončuje výlepy oznámení o odstávkách
proudu. Možnost SMS upozornění po registraci na
www.cezdistribuce.cz/sluzba

???
V obci zůstala nevyužitá telefonní budka. Má někdo myšlenku, jak ji
využít?

