Zpravodaj – BŘEZEN 2017

ZPRAVODAJ OBCE OTASLAVICE
Vážení spoluobčané,
v nadcházejícím období nás opět čeká spousta práce při úklidu obce, kdy po dlouhé zimě se
na chodnících, plochách kolem komunikací i na veřejném prostranství objeví vše, co bylo pod
sněhem skryto. Znovu bych v této souvislosti připomenul nutnost používání odpadkových košů,
kontejnerů na sklo, plasty a papír.
Jelikož se stále více občanů obrací na obec se stížnostmi na úklid psích exkrementů, velmi
důrazně připomínám majitelům psů nutnost uklízení exkrementů po psech. Dalším méně
populárním opatřením by bylo pro většinu občanů plošné zvýšení poplatků za psa, které by mělo
dopad právě na ty občany, kteří mají psy doma na dvorcích nebo po nich uklízí.
Věřím, že máme všichni stejný zájem, a to je spokojený občan a čistá obec !
Marek Hýbl – starosta obce

INFORMACE A UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Opakovaně nabízíme občanům (seniorům, osobám se zdravotním postižením, tělesným
postižením a chronickým onemocněním) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu
domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, dopravu, a to prostřednictvím
Charity Vřesovice. Připomínáme, že tyto služby se poskytují za úplatu a lze je hradit i z příspěvku
poskytovaného státem na péči.
Kontakt : Vedoucí pečovatelské služby Jana Drmolová, Vřesovice č. 107, tel: 733 742 144
Dále občanům připomínáme, že školní jídelna nabízí výhodně obědy s dopravou až do domu.

INVESTIČNÍ AKCE V JARNÍCH MĚSÍCÍCH
 Zahájení obnovy dětského hřiště v areálu sokolovny.
 Zahájení výstavby poldru v Močelkách.
 Oprava církevních památek (dvou křížů) na obecních pozemcích.

 Oprava sochy Panny Marie u rozcestí před INSTAMATEM.
 Předložení podkladů ke zpracování projektu na vybudování sociálního zařízení a
technických prostor v hospodářských budovách fary – pro účelné využití Místa vzájemného
setkávání.
 Realizace akce „Protipovodňová opatření obce Otaslavice“ (rozhlas) bude v měsíci březnu.

VOLNOČASOVÉ AKCE V MĚSÍCÍCH BŘEZEN, DUBEN
V sobotu 18.3. proběhnou ve všech prostorách sokolovny tradiční Sokolské šibřinky. Začátek
je ve 20 hodin, masky vstup zdarma. V neděli 19.3. od 14 hodin pak Dětské šibřinky.
Sbor dobrovolných hasičů v sobotu 18.3. od 8:00 hodin provede sběr elektroodpadu.
Tradiční jarní výstup na Obrovu nohu pořádá TJ Sokol v sobotu 25.3. Prezentace účastníků
je od 13:30 v areálu sokolovny.
O týden později, tj. v sobotu 1.4. pořádá TJ Sokol zájezd do pivovaru Humpolec.
Obec Otaslavice navazuje na každoroční celostátní akci „UKLIĎ SI SVÉ ČESKO“ a v sobotu 8.4.
pořádá jarní úklid pod heslem „UKLIĎ SI SVOU OBEC“. Podrobnosti o začátku a rozsahu akce
budou včas zveřejněny.
Ve čtvrtek 13.4. pořádá Zájmové sdružení žen Otaslavice a Obec Otaslavice zájezd do
Moravského divadla v Olomouci na operetu NETOPÝR. Odjezd autobusu je v 18 hodin od
obecního úřadu.
Poslední dubnový víkend proběhne tradiční pálení čarodějnic v areálu bývalého koupaliště. Bližší
termín konání této akce bude včas zveřejněn.
Na první týden v měsíci květnu připravuje Zájmové sdružení žen Otaslavice a Obec Otaslavice již
tradiční zájezd do Kroměříže na jarní výstavu FLORIA 2017 s návštěvou zámku. Termín konání
bude předem zveřejněn.

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

Místostarosta Ing. Mojmír Sokol
Místostarostka Mgr. Božena Bartošová

