Zpravodaj - 1. Vydání, leden 2015 , Vydává Obec Otaslavice

Vážení spoluobčané,
nejprve mi dovolte, abych Vám co nejsrdečněji popřál do nového roku 2015 především
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů, a to jak v pracovním, tak i v osobním životě.
Věřím, že jste všichni vykročili do nového roku správnou nohou s předsevzetími, plni
optimismu a dobré nálady. Čeká nás hodně úkolů, které jsme si pro letošní rok vytyčili. Jsme
přesvědčeni o tom, že nás v našem úsilí podpoříte, budete se účastnit připravovaných akcí a
zapojíte se do veřejného života.
Průběžně Vás budeme prostřednictvím Zpravodaje informovat o životě v obci, o akcích,
které se v obci uskutečnily, a které v budoucnu připravujeme. Očekáváme Vaše podněty a
názory, které můžete sdělovat mně, mým zástupcům nebo vkládat do schránky obce,
umístěné u vchodu do budovy obecního úřadu.
Ještě jednou bych rád poděkoval bývalému vedení obce za jejich záslužnou činnost pro
rozvoj obce v předchozím volebním období a popřál jim do jejich další činnosti hodně
úspěchů.
Marek Hýbl
starosta obce Otaslavice

Něco z lednových pranostik:

V lednu - za pec si sednu.
V lednu mráz - těší nás; v lednu voda – věčná škoda.
Leden jasný - roček krásný.
Investiční akce
I v letošním roce nás čeká spousta investičních akcí. V průběhu jara zahájíme výstavbu
splaškové kanalizace v části obce Aleje, zakončené novou komunikací. V rámci zvýšení
bezpečnosti silničního provozu a hlavně občanů necháme nainstalovat radarové měřiče
rychlosti u vjezdů do obce, centrum obce bude monitorováno kamerovým systémem.
Do konce ledna bude zpracována studie na revitalizaci koupaliště, následně připravíme
podklady ke zpracování projektu na celkovou úpravu areálu bývalého koupaliště. Se studií
k revitalizaci koupaliště se bude možné seznámit na obecním úřadě. Připravujeme rovněž
projektovou dokumentaci na opravu komunikace v části obce od kovošrotu po křižovatku u
domu Vystavělových, navazující na cestu k bývalému ZD. Ve stádiu příprav jsou i podklady
ke zpracování projektu na úpravu prostranství před školou, včetně opravy části chodníku a
schodků u hlavní silnice. V současné době probíhá výběrové řízení na demolici objektu
v Cihelně, po které proběhne rozparcelování této lokality a prodej stavebních pozemků. O
všech plánovaných a realizovaných akcích Vás budeme průběžně informovat.

Demografické údaje
- k 31.12.2014 žilo v naší obci 1273 občanů a 10 cizinců
- celkem evidujeme 555 čísel popisných
- do Otaslavic se v loňském roce přistěhovalo 36 občanů a odstěhovalo 32 občanů
- na obecním úřadě byly oddány 4 manželské páry, narodilo se 14 dětí
- navždy nás opustilo celkem 21 našich blízkých. Průměrný věk zemřelých je 74,2 roků.
- s věkem nad 90 let v obci žije 7 občanů
- 34 občanů má na obecním úřadě nahlášen trvalý pobyt pro doručování písemností

Informace obecního úřadu
Od letošního roku platí nová vyhláška č.3/2014, o místním poplatku ze psů.
Poplatek se stanovuje na Kč 200,-- za jednoho psa.
Ke zvýšení poplatků obec přistoupila z důvodů narůstajícího počtu psů v obci a jejich pohybu
na veřejném prostranství. Je nutné proto instalovat na dalších místech v obci nádoby na
odpad, zabezpečit jejich odvoz a pokrýt další náklady spojené s likvidací psích exkrementů.
Od ledna 2015 také vstoupí v platnost nová vyhláška o užívání veřejného prostranství.
Poplatek za sběr odpadu se platí ve stejné výši jako v loňském roce, a to Kč 500,--/osoba.
Stočné je také ve stejné výši jako v loni, a to Kč 756,--/osoba.
Upozorňujeme občany, kteří nemají doposud uhrazeny poplatky za loňský rok, aby tak učinili
co nejdříve.

Akce v měsíci lednu









V sobotu 10. ledna a následujícím týdnu probíhala v malém sále sokolovny burza knih.
Výtěžek bude věnován na nákup knih pro mateřskou školku. Další burza knih se
uskuteční v měsíci říjnu 2015.
Ve stejný den se konal v Brodku u Prostějova 14. Tříkrálový ples pod záštitou
Římskokatolické farnosti Brodek u Prostějova, Otaslavice, Želeč a Vranovice-Kelčice.
Tradiční sportovní ples v pořadí již 17. uspořádala TJ Sokol v sobotu 17. ledna
Společná schůzka žen se uskuteční v lednu mimořádně ve středu 21. ledna od 17 hodin
v pohostinství pana Romana Veselého.
Zájmové sdružení žen navštíví ve čtvrtek 22. ledna divadelní představení operety ROSE
MARIE v Moravském divadle v Olomouci (rezervace vstupenek z října 2014).
První měsíc v roce 2015 ukončí Obecní ples, který se koná v sobotu 31. ledna.
V měsíci únoru zahajuje základní škola počítačový kurz pro seniory, zájemci se mohou
přihlásit u Mgr. Bartošové na tel. 737842559, email: Barboz@seznam.cz.

Úspěšný rok 2015 Vám všem přejí za Obec Otaslavice
Starosta Marek Hýbl
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