Zpravodaj – leden 2016

ZPRAVODAJ OBCE OTASLAVICE
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám všem touto cestou popřál do nového roku 2016 především pevné zdraví, hodně
štěstí v osobním životě, pracovní úspěchy v životě profesním, spokojenost a dobrou náladu po celý
rok.
I v letošním roce nás čeká spousta úkolů, které jsme si vytyčili. Budeme nadále pokračovat ve
zvelebování obce a jejího okolí, postupně dokončíme projekty rozpracované a započneme realizaci
projektů nových, o kterých Vás budeme prostřednictvím Zpravodaje pravidelně informovat.
Marek Hýbl – starosta obce

Investiční akce
I v letošním roce nás čeká spousta investičních akcí. První z nich, jakmile nám to počasí umožní,
bude oprava komunikace a chodníků v části obce Rajčurna. Další akcí bude vybudování tří bytů
v budově č.p.16 - Komárkovo. Připravujeme projekty na opravu prostranství v části Chudobinec, dále
opravu komunikace v části Trávník a opravu prostranství před základní školou. V rámci naší snahy o
rozšiřování služeb pro občany jsme se rozhodli připravit projektovou dokumentaci na vybudování
sběrného dvora. V letošním roce také dojde k opravě sociálního zařízení v mateřské škole. Zároveň
jsme podali žádost o dotaci na nový nábytek do školy. Hlavní akcí letošního roku by mělo být
přebudování stávajícího koupaliště na přírodní koupací biotop. O všech plánovaných a realizovaných
akcích Vás budeme průběžně informovat.

Informace obecního úřadu
Poplatek za sběr odpadu zůstává ve stejné výši, a to Kč 500,--/osoba.
Nově se pro občany starší 80 roků snižuje výše poplatku na polovinu.
Stočné zůstává také na stejné výši jako v loňském roce, a to Kč 756,--/osoba.
Upozorňujeme občany, kteří nemají doposud uhrazeny poplatky za loňský rok, aby tak učinili co nejdříve.

Demografické údaje









k 31.12.2015 žilo v naší obci 1272 občanů a 10 cizinců
celkem evidujeme 556 čísel popisných
do Otaslavic se v loňském roce přistěhovalo 22 občanů a odstěhovalo 18 občanů
na obecním úřadě byly oddány 4 manželské páry, narodilo se 9 dětí
opustilo nás 15 našich blízkých. Průměrný věk zemřelých je 80 roků
s věkem nad 90 let v obci žije 7 občanů
34 občanů má na obecním úřadě nahlášen trvalý pobyt pro doručování písemností
Od 1.1.2016 bylo k obci přičleněno nové katastrální území Chaloupky u Otaslavic

Akce v měsíci lednu
V sobotu 23.1. od 14 do 17 hodin, se uskuteční v malém sále sokolovny prodejní burza věcí „ z druhé ruky“
(bleší trh). Nepotřebnou keramiku, sklo, porcelán, obrázky,apod. z domácností je možné do malého sálu přinést
v pátek 22.1. od 14 do 17 hodin. Ceny budou opět symbolické, výtěžek obdrží ZŠ JF jako příspěvek na
vybavení školní tělocvičny. Kontakt : Mgr. Bartošová, tel.737842559.

Kulturní akce v měsíci lednu a únoru
V měsíci lednu a únoru bude kulturní život obce převážně ve znamení plesů.
Plesová sezóna v obci bude zahájena v sobotu 16.1., kdy TJ Sokol Otaslavice pořádá ve všech prostorách
sokolovny Sportovní ples.
Poslední sobotu v měsíci lednu, tj. 30.1. se koná v pořadí druhý Obecní ples, na který tímto všechny občany
srdečně zveme.
V sobotu 27.2. pak pořádá ZŠ JF spolu ze SRPŽ již tradiční Školní ples.
Poslední akcí plesové sezóny bude 12.3. Maškarní ples a 13.3. Dětské šibřinky.
Zájmové sdružení žen Otaslavic připravuje na 18.2. zájezd do Moravského divadla v Olomouci na operetu Rytíř
Modrovous.
Další připravované akce v tomto období budou včas zveřejněny.

Starosta Marek Hýbl

Místostarosta Ing. Mojmír Sokol
Místostarostka Mgr. Božena Bartošová

