Zpravodaj – březen 2018

ZPRAVODAJ OBCE OTASLAVICE
Vážení spoluobčané,
nadcházející jarní měsíce nám snad konečně přinesou tolik očekávané oteplení, ale také připomenou,
že nás čekají práce nejen na zahrádkách, ale také každoroční jarní úklid obce a okolí.
Čeká nás rovněž spousta volnočasových akcí, ze kterých si každý může zvolit podle zájmu nebo
fyzických možností (výstup na Obrovu nohu). Můžete ale společně s námi ještě posedět u kamen
v malém sále, poslouchat nebo také tvořit. Je jen na Vašem zvážení, co si z uvedené nabídky vyberete.
Přeji Vám všem klidné jarní dny plné sluníčka.
Marek Hýbl – starosta obce

ŽÁDOSTI, INFORMACE, VÝZVY, UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
- Informace pro občany o změnách jízdních řádů autobusů. Nové jízdní řády jsou zveřejněny na
venkovních vitrínách na budově obecního úřadu.
- Upozorňujeme občany na vybírání poplatků za TKO, stočné a psa.
TKO je nutné dle obecně závazné vyhlášky uhradit do konce března, stočné a poplatek za psa
do konce června. Sazba poplatku za 1 osobu je stejná jako v roce 2017.
- TKO 500 Kč, občané nad 80 let 250 Kč,
- pes 200 Kč občan, 100 Kč důchodce,
- stočné dům - 792 Kč, chalupa a byt 770 Kč.
- od pondělí 19. 3. bude opět na čističce odpadních vod zpřístupněn kontejner na bioodpad
- v týdnu od 19. 3. bude na obvyklém místě přistaven kontejner na velkoobjemný odpad
- v sobotu 31.3. od 8 hodin proběhne sběr elektroodpadu a starého železa

INVESTIČNÍ AKCE




V mateřské škole byla zahájena výměna nábytku v obou třídách, dojde i k odstranění obložení
kolem stěn. Tato úprava vyjde obecní rozpočet cca na 700 000 Kč, termín dokončení je první
týden v měsíci dubnu.
Z důvodu nutnosti výměny podlah i stropů se posouvá termín dostavby bytů Komárkovo, a to
na 30.6.2018.





Vypsáno bylo i nové výběrové řízení na dodavatele stavby komunikace pod obecní bytovkou
v části obce Chudobinec, a to z důvodu odsoupení již vybraného dodavatele stavby od
smlouvy.
Malé zdržení přinesly i silné mrazy, které zpomalily probíhající práce na koupacím biotopu.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V MĚSÍCÍCH BŘEZEN, DUBEN
V pátek tj. 16.3. pořádá v malém sále KLUB VOJENSKÉ HISTORIE OTASLAVIC přednášku
„ Nahodilá armáda“, o československých legiích v letech 1914 -1920. Začátek v 18 hodin.
Již tradiční SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY se konají v sobotu 17.3. ve všech prostorách sokolovny.
DĚTSKÉ ŠIBŘINKY pak v neděli 18.3. od 14 hodin.
V sobotu 24.3. pořádá TJ Sokol již tradiční výstup na OBROVU NOHU. Registrace od 13:30 v areálu
sokolovny, start ve 14 hodin.
V neděli 25.3. proběhne v malém sále od 14 hodin VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ pro malé i velké
zájemce. Materiál s velikonoční tématikou a drobné občerstvení zajištěno.
Část velikonoční dekorace bude umístěna v Muzeu řemesel na faře.
Na velikonoční pátek, tj. 30.3. a v sobotu 1.4.se opět zpřístupní MUZEUM ŘEMESEL na faře,
vždy v čase od 14 do 17 hodin. Velikonoční výzdoba, doplněné fotografie a popisky.
V sobotu 7.4. opět proběhne akce „UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO“. Sraz účastníků je před
obecním úřadem v 8 hodin.
Zájmové sdružení žen pořádá zájezd na jarní výstavu Floria Kroměříž. První část jarní výstavy
proběhne v termínu od 27.4. do 1.5. Den konání zájezdu bude včas zveřejněn, cena za dopravu
a vstup na výstaviště činí 170 Kč.
V pondělí 30.4. se koná již tradiční PÁLENÍ ČARODĚJNIC, tentokrát v areálu sokolovny.
Začátek v 16:30 hodin.

Bližší informace o připravovaných akcích budou včas zveřejněny.
Starosta Marek Hýbl

Místostarosta Ing. Mojmír Sokol
Místostarostka Mgr. Božena Bartošová

