SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané.
S příchodem jara se zastupitelstvo Obce
Tasovice rozhodlo po dlouhých letech
vydat obecní zpravodaj, který bude
prozatím vycházet jednou za tři měsíce.
Všichni z nás se jistě velmi těšili na jaro
a sluníčko, které z nás vyžene všechny
zimní neduhy, chřipky, ale hlavně nám
pozvedne náladu.
Po plesové sezóně jsme zahájili
masopustní období tradičními Ostatky,
ochutnali jsme pekařské výrobky a uctili
tak našeho rodáka sv. Klementa. Na své si
přišli i milovníci dobrého vína, kteří mohli
na jubilejní 50. výstavě vín ochutnat
nepřeberné množství vzorků.
Jak jste si jistě, milí spoluobčané, všimli,
ani v zimě jsme nezaháleli a práce, které
byly
předchozím
zastupitelstvem
naplánovány, pokračovaly přes celou zimu,
neboť ta byla ke stavebníkům příznivá.
Podařilo se dobudovat a zkolaudovat, tak
potřebnou, splaškovou kanalizaci za řekou.
Pokračují práce na výstavbě inženýrských
sítí v lokalitě nad školou, kde bude
v dohledné době vybudováno 38 rodinných
domů.
V souvislosti s rozšiřováním obce je také
nezbytné
rozšířit
kapacitu
čistírny
odpadních vod.

Na tomto projektu pracujeme společně
s obcí Hodonice a Krhovice. Na rozšíření
této čistírny nám byla schválena dotace
z programu
životního
prostředí
a
v současné době se připravuje realizace
celé stavby.
Připravujeme realizaci dětského hřiště a
odpočinkovou zónu na Farské zahradě.
V rámci projektu „Revitalizace Farské
zahrady Tasovice“ zde bude prováděna
několik měsíců prořezávka nemocných a
poškozených stromů. Z tohoto důvodu Vás
žádám, abyste po dobu prací, v rámci
vlastní
bezpečnosti,
toto
místo
nenavštěvovali.
Samozřejmě to není zdaleka vše, co
plánujeme
v letošním
roce
v obci
vybudovat a zlepšit.
Z důvodu nedostatečného zabezpečení
internetových stránek obce jsme byli
nuceni tyto stránky přepracovat. Doufám,
že nové stránky budou pro Vás občany
přínosem. Mimo jiné zde naleznete i
rubriku, kam budete moci psát Vaše
názory, dotazy a připomínky.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych
Vám a Vašim rodinám popřál vše nejlepší
do dalších dnů, hodně zdraví, štěstí, klidu
a pohody.
Petr Vašina

VÝZVA OBČANŮM
Vážení spoluobčané, důrazně na Vás
apeluji a to zejména na majitele psů,
kteří nechávají své miláčky volně
pobíhat po obci.
Volně pobíhající psi ohrožují a obtěžují
občany Tasovic, vyhrabávají záhony na
zametené chodníky a znečišťují veřejné
prostranství. Je třeba si uvědomit, že jako
majitel psa máte povinnosti a plně za
svého psa zodpovídáte.
Žádným
argumentem pro Vás není to, že Váš
pes nikomu nic neudělá nebo, že je
malého vzrůstu.
- Během posledních měsíců došlo
několikráte k
pokousání místních
občanů.
- Množí se stížnosti občanů na volné
pobíhání psů.
Z tohoto důvodu budeme nuceni
přijmout
nezbytná
opatření k
zamezení jejich volného pobíhání.
Volné pobíhání psů upravuje:
Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, kterou
se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství v obci Tasovice a
vymezují prostory pro volné pobíhání psů.
Vyjádření Policie:
Policisté apelují na občany, aby své psy
nenechávali volně pobíhat po veřejných
prostranstvích. Majitel psa je povinen
zamezit jeho volnému pobíhání a na
veřejných místech ho mít neustále pod
kontrolou či dohledem. Tato pravidla jsou
stanovena v obecně závazných vyhláškách
obcí, které zároveň stanoví sankce za
jejich nedodržování. Majitel volně
pobíhajícího psa by mohl také porušit
ustanovení zákona o silničním provozu a to
v případě, že pes pobíhá po pozemní
komunikaci.
Vážení spoluobčané,
pevně věřím, že si vezmete tuto výzvu
k srdci a že nebude nutné věc řešit
prostřednictvím policie.
Děkuji Vám za pochopení.
Petr Vašina

INFORMACE Z OBECNÍHO
ÚŘADU
POPLATKY
do 30. 9. 2019
komunální odpad - 500,-Kč /osoba
do 31. 5. 2019
poplatek ze psů – 100,- Kč
50,- Kč /důchodci
Poplatky lze uhradit v hotovosti na OÚ
Tasovice nebo bezhotovostním převodem.
Bankovní spojení - Česká spořitelna, a.s.
Znojmo, č.ú. 1582851319/0800

8. 4. – 10. 4. 2019 bude u obecní stodoly
přistaven kontejner na velkoobjemný
odpad.
Do kontejneru nepatří: pneumatiky, železo
a nebezpečný odpad jako autobaterie,
monitory, zářivky a jiné.

MATRIKA
Rok 2018
Počet obyvatel: 1352
Přistěhovalo se 29 občanů
Odstěhovalo se 41 občanů
Narodilo se 13 dětí
Dominik Fortelný
Hana Beganović
Nela Kluková
Štěpán Michalovič
Klára Benešovská
Barbora Benešovská
Eliška Jedličková
Veronika Stránská
David Brabenetz
Eliška Hanesová
Hana Harenčáková
Eliška Halámková
Ema Bischofová
Zemřelo 8 občanů (3 ženy, 5 mužů)
Nejstarší občané
Františka Vašinová (93 let)
Josef Hubr (88 let)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Zápis dětí do 1. třídy se koná ve středu
3. 4. 2019 od 15:00 hodin v budově ZŠ.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významného životního jubilea se dožívají:
Duben – Debefová Ludmila
Müllerová Helena
Vinická Věra
Květen – Kaasová Marie
Němcová Marie
Prekop Jindřich
Straková Zdeňka
Vatychová Jana
Červen – Arbeiterová Marta
Papajová Bohumila
Pavlík Leopold
Soukup Josef
Oslavencům přejeme pevné zdraví, životní
optimismus a mnoho šťastných chvil
prožitých v kruhu nejbližších.

KRÁLOVSTVÍ PANENEK
Paní Jana Vatychová získala svoji první
panenku v roce 1990 v Příbrami, kde tehdy
bydlela. V témže roce, ve věku 51 let,
začala její sběratelská vášeň. Když se
přestěhovala do Tasovic, měla už 150
panenek.
Díky paní ředitelce MŠ Hodonice paní
Martě Lattnerové přibylo pár nádherných
panenek a každý, kdo chtěl paní Vatychové
udělat radost, jí daroval panenku, ať už
starší nebo novou.
V současné době jich má 800 a je na co
koukat. Všechny panenky jsou pečlivě
uschovány. Mají svoje oblečky, které jim
paní Vatychová sama našila a napletla a
také svoji místnost, neboť takové množství
už nějaké to místo zabere.

Při pohledu na tuto sbírku je patrné, kolik
lásky a péče paní Vatychová tomuto svému
pokladu věnuje.

KALENDÁŘ AKCÍ
AKCE DYJE
V sobotu 6. 4. 2019 od 9:00 hodin
Sraz u mostu v Tasovicích.
Budeme uklízet nejen kolem řeky Dyje.
Občerstvení zajištěno

SPOLEK VINAŘŮ SV. KLEMENTA
pořádá 11. 5. 2019 tradiční „Putování po
tasovických a hodonických sklepech“.

Akce
Zájezd – Flora Olomouc

Datum
27. 4. 2019

Divadlo Háta – Hvězdné manýry (KD)
Den matek (KD)
Velký dětský den
Rozloučení s deváťáky (KD)

5. 5. 2019
10. 5. 2019
květen 2019
červen 2019

Vážení spoluobčané, dostalo se Vám do rukou první číslo zpravodaje. Budeme moc rádi, když
nám sdělíte Vaše připomínky a náměty k obsahové a grafické stránce. Přivítáme také další
případné spolupracovníky. Za redakční radu Jana Fajkusová
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