Zpravodaj – leden 2019

ZPRAVODAJ OBCE OTASLAVICE
Vážení spoluobčané,
za okny nám konečně začíná zima, poklidné svátky vánoční a silvestrovské oslavy skončily, a to
znamená, že jsme, bohužel, o rok starší, že je tady rok 2019. Příchod nového roku všichni vnímáme
jako nový začátek s přáním, aby byl lepší než ten předešlý. Je důležité si uvědomit, že to, jaký bude,
záleží v mnoha ohledech na nás samotných. Přejeme Vám všem svěží mysl a zdravý úsudek při
budoucích rozhodnutích. I hvězdy nám jsou v tomto roce, prý, nakloněny.
Přeji Vám všem mnoho zdraví a štěstí v novém roce, mnoho sil při překonávání všemožných
překážek, ať na to nejste nikdy sami a ať Vám vyjdou všechny Vaše plány beze zbytku.
Marek Hýbl – starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Tak jak nový rok vstupuje do Vašich domácností, tak stejně začíná i na obci. Vše startuje novým
rozpočtem. Je v plánu několik investičních akcí. V popředí je rekonstrukce 4 bytových jednotek nad MŠ.
Dále je vypracována projektová dokumentace na opravu komunikace Trávník, kde se čeká na stavební
povolení. Je plánována oprava přízemí obecního úřadu, kde vzniknou nové kancelářské prostory.
Budeme žádat státní fond dopravní infrastruktury o dotaci na chodník v Pohoršově.
S novým rokem se zvedly náklady obce na odvoz komunálního odpadu. Bohužel se toto promítne do
zvýšení poplatku za TKO na osobu, a to na 520,- Kč. Dále se zvyšuje cena stočného na 23,-Kč/ m3
včetně DPH pro rok 2019. Máme zájem držet poplatky na rozumné výši a šetřit tak životní náklady
občanů. Platby mohou probíhat formou převodu z účtu, v hotovosti na obecním úřadě nebo nově přes
platební terminál.
Dne 24.1.2019 proběhlo kolaudační řízení našeho sběrného dvora. Jsou vyřízena všechna potřebná
povolení k jeho provozu a otevření je plánováno na 6.2.2019. Od tohoto data již budete moci ukládat
odpady ve sběrném dvoře. Provozní doba bude středa 15,00-18,00 hod a sobota 9,00-12,00 hod.
Z důvodu nutnosti zaregistrování všech uživatelů sběrného dvora Vás žádám o trpělivost při
administrativních úkonech s tím spojených. Zároveň upozorňuji, že stavební suť a pneumatiky platí
každý občan hotově při uložení. V provozním řádu, který najdete v nejbližší době na stránkách obce, je
seznam všech odpadů, které lze na sběrném dvoře uložit. Sběrný dvůr není určen pro podnikatele a
právnické osoby z důvodu udržitelnosti dotace.
Dále upozorňujeme všechny majitele psů, že dle OZV o chovu zvířat na území obce Otaslavice je
nutné, aby chovatel zabránil volnému pohybu zvířat na veřejném prostranství, jejich vnikání na cizí
pozemky a ohrožování nebo obtěžování občanů, zvláště pak dětí. Dále je povinen jakékoliv znečištění
neprodleně odstranit. Zvířata se smějí pohybovat pouze v doprovodu chovatele bezpečně pod jeho

kontrolou na vodítku, popř. s náhubkem. Vodění a venčení psů je zakázáno do prostor, kde je to
zakázáno, např. hřiště a sportoviště, hřbitov a jiná místa upozorňující na zákaz vodění psů. Mimo
intravilán obce je nutno dodržovat zákony upravující volný pohyb psů a ostatních zvířat.
DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE
 K 31.12.2018 v naší obci žilo 1285 občanů a 17 cizinců
 Celkem evidujeme 565 čísel popisných
 Do Otaslavic se v loňském roce přistěhovalo 48 občanů a odstěhovalo 25 občanů
(+ 1 ukončený trvalý pobyt na území ČR)
 Matriční úřad oddal 8 manželských párů
 Narodilo se 14 dětí
 Opustilo nás 16 našich blízkých. Průměrný věk zemřelých je 79 roků
 S věkem nad 90 let v obci žije 6 občanů
 Na adrese sídla ohlašovny obecního úřadu má 38 občanů hlášený trvalý pobyt
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
2.2.2019 - Obecní ples
9.2.2019 - Valentýnská zábava
16.2.2019 - Školní ples
5.3.2019 - Masopustní rej - průvod masek dětí MŠ
2.3.2019 - Šibřinky
3.3.2019 - Dětský karneval
Na všechny tyto akce Vás srdečně zvou pořadatelé.

Starosta Marek Hýbl

Místostarosta Ing. Mojmír Sokol
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