
 

 

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU ŽĎÁR 

Únor 2016 

======================================================== 

o Český svaz žen Žďár pořádá v sobotu 6. února 2016 v odpoledních 

hodinách „Masopustní průvod obcí“. Sraz masek je v 11:00 hodin 

v Dělnickém domě. Všechny masky jsou vítány. Od 19:00 hodin. v sále 

Dělnického domu hraje pan Julínek. Ve 20:00 hodin pořádá Kulturní 

komise Obecního úřadu tradiční pochovávání basy. Všichni jsou srdečně 

zváni. 

o Obecní úřad informuje občany o vypsaném dotačním programu na 

výměnu kotlů tzv. KOTLÍKOVÉ DOTACI. Podrobné informace lze získat na 

stránkách Jihomoravského kraje, který žádosti přijímá. Žádosti je možné 

podávat od 18. ledna 2016 do 30. dubna 2016. Podrobné informace: 
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4388-506-

Snizeni+emisi+z+lokalniho+vytapeni+domacnosti+v+Jihomoravskem+kraji+(Kotliko

ve+dotace)+OPZP.aspx  

nebo  
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=266671&TypeID=2  

Odkaz je umístěn také na internetových stránkách naší obce. 
 

 

 

 

 

 

 

o Obecní úřad informuje občany, že mají stále možnost si nechat zasílat 

informativní SMS zprávy z Obecního úřadu. V případě zájmu zašlete 

telefonní číslo, jméno, příjmení a č.p. na info@ou-zdar.cz nebo je možné 

si zasílání SMS zpráv zajistit telefonicky na čísle 737 237 237 nebo 

724 114 229. Stejným způsobem si můžete zajistit i aktualizaci již 

uložených údajů. Mnohá z uložených telefonních čísel již nejsou platná.  

 



o Kulturní komise OÚ Žďár pořádá zájezd do Městského divadla Brno na 

představení hry "VRABČÁK A ANDĚL". Hudební drama o osudech 

legendárních zpěvaček Edith Piaf a Marlene Dietrich s jejich 

nejznámějšími písněmi. Představení se odehraje v úterý 29.3.2016 v 

19:00 hod. (odjezd je Žďáru v 17:30 hod. od budovy obecního úřadu). 

Vstupné 420,- Kč, zlevněné vstupné (studenti,důchodci) 282,- Kč, 

doprava zdarma. Zájemci se mohou hlásit nejpozději do 10. února 2016 

u pí Růžičkové na tel. čísle 728 039 444 nebo pí Mikuláškové na tel. čísle 

776 787 020. 

o Připomínáme občanům úhradu poplatků na odpad a psa v roce 2016. 

Poplatky je nutné uhradit nejpozději do 31.5.2016. Platba je možná 

v hotovosti v úředních hodinách nebo bezhotovostně na účet 

1891059309/0800 jako VS uvádějte rok/č.p např. 2016/130. Poplatek za 

odpad a psa hraďte samostatně.  Výše poplatku za odpad je 470,- Kč (děti 

do 15 roků včetně platí 420,-Kč a občané od 70 roků včetně platí 320,- 

Kč, chalupáři platí za RD 470,- Kč) Poplatek za psa je 150,- Kč a 100,- za 

druhého psa. 

o Obecní úřad pořádá „výlet“ za poznáním Moravského krasu. Jedná se 

návštěvu „DOMU PŘÍRODY MORAVSKÝ KRAS“, který je otevřen od srpna 

loňského roku (http://www.dumprirody.cz/moravsky-kras/) . Bude 

zajištěna komentovaná prohlídka Domu přírody, uzpůsobena tak, aby 

zaujala jak malé tak i velké návštěvníky.  K prohlídce bude přidán 3D film 

Říše zkamenělého času". Po 3D filmu si zájemci v kině sami mohou pustit 

krátké filmy z Moravského krasu, z toho 3 krátké pohádky. Doprava 

včetně vstupného je hrazena Obecním úřadem. V případě zájmu se 

prosím nahlaste na info@ou-zdar.cz nebo v úředních hodinách přímo na 

Obecním úřadě nejpozději do 15. února 2016.  Termín je naplánován na 

neděli 28.2.2016 v 9:30 hod. (odjezd 9:30, prohlídka včetně 3D filmů od 

10:00 – 12:30 hod., odjezd cca 13:00 hod. ). 

o Informace o termínu schůze zastupitelstva obce: 

o 3. února 2016 od 18:00 hodin 

o 24. února 2016 od 18:00 hodin 

o Ve dnech 16. a 18. února 2016 bude v celé obci od 7:30 do 15:30 hodin 

přerušena dodávka el. energie.  

Přiložen kalendář svozu komunálního odpadu, velkoobjemového odpadu a 

bioodpadu v roce 2016. 

 

Žďár 1.2.2016     Obecní úřad Žďár 


