Číslo 1/2013

Vážení občané,
Rok 2012 utekl jako voda a my bychom Vám chtěli nabídnout ještě malé ohlédnutí za ním. Přijměte,
prosím, naše pozvání, uvařte si čaj a pojďte se začíst do zpravodaje o věcech, které se kolem nás v naší obci
udály.

Budování a investice
Po předešlých letech velkých investičních akcí (budování
kanalizace, výstavby silnic v Pohoršově a celého průtahu obcí,
budování chodníků a parkování, stavby školní jídelny a opravy
školy….) jsme prožili rok klidnější. To ovšem neznamená, že se
v obci zahálelo. Z finančně nejnáročnějších akcí musíme zmínit
rekonstrukci silnice ve Skelné ulici. Většinu ostatních akcí můžeme
nazvat jako přípravné. Zpracovali jsme projekt na revitalizaci
veřejného prostranství, který řeší výsadbu v celé obci a řeší
konečnou podobu prostranství kolem vybudovaných komunikací.
Jsou připraveny projekty na vybudování kanalizace z ulice
Myslejovské k hájence, máme připravený projekt na vybudování
inženýrských sítí v Cihelně a následnou výstavbu rodinných domků
v této lokalitě,
jsou zpracovány projekty na vybudování
protipovodňových vpustí, máme připraveno vybudování sběrného
místa pro bioodpad.

Demografické údaje
 K 31.12.2012 žilo v naší
obci 1.289 občanů + 11
cizinců.
 Celkem evidujeme 551
popisných čísel.
 Do Otaslavic se
v loňském roce
přistěhovalo 28 lidí,
odstěhovalo 26 lidí.
 Narozeno bylo celkem 9
dětí
 Navždy nás opustilo
celkem 27 našich blízkých.
Průměrný věk zemřelých
občanů je 77 roků.

V loňském roce nás potrápily přívalové srážky a následné
 S věkem nad 90 roků u
povodně, které způsobily škody zejména na majetku občanů.
nás žije 6 občanů.
Úklidové práce a zejména následná opatření s řešením tohoto
problému stály obecní úřad hodně peněz. Byly prohloubeny
 Na obecním úřadě
odtokové rýhy svádějící vodu z rizikových lokalit, byla vyčištěna a
v Otaslavicích byly oddány
2 manželské páry.
opravena kanalizace na Zahradách, proběhla řada jednání s odbory
životního prostředí, s vodohospodáři, se společností ZEVAS ,
s vlastníky pozemků… Nechali jsme si zpracovat na stavební fakultě
v Brně odtokové poměry v těchto lokalitách. Z těchto jednání vznikla řada podnětů, které se rovněž budou
realizovat.
Dalšími prostředky, které obec vynakládá, jsou prostředky na údržbu obce. Pravidelná sečení
trávníků, úklidy chodníků a veřejných prostranství, péče o hřbitov, péče o kanalizaci a čistírnu odpadních
vod, zimní údržby komunikací a zajišťování každodenního fungování obce.

Odpady
Krátkou část bychom rádi věnovali tomuto tématu.
Obec zaplatila za svoz odpadu v roce 2012 celkem téměř 700
tisíc korun. Zastupitelstvo Obce po propočtech rozhodlo, že
v roce 2013 nebude zvyšovat pro občany výšku platby za
popelnice, jak je to běžné v celé republice, ale zachová je ve
výši předešlého roku. Tato situace ale bez aktivního přístupu
nás všech, není dlouhodobě udržitelná. Důležitou skutečností,
která významně ovlivňuje částku za odvoz odpadu je důsledné
třídění !!! Máme dnes k dispozici kontejnery na plast, sklo,
papír můžete prodávat ve sběrně a bioodpad můžete vozit do
kontejneru na ČOV. Třídění má obrovský význam a vliv na
konečnou cenu. Za prvé snížíme množství odpadu
v popelnicích, za které platíme nejvíc , a za druhé, za vytříděný
odpad dostaneme zaplaceno!! Tyto peníze se potom od platby
za odpad odečítají. V tomto ale máme velkou rezervu a
možnost aktivně ovlivnit výši poplatku za popelnice (pro
příklad uveďme, že v Kralicích, které jsou podobně veliké, se
vytřídí 3X více plastů!!)

Kultura a společenský život
Obec tradičně žila bohatým kulturním
životem , na kterém se podílí obecní úřad, TJ
Sokol, škola, školka,sdružení rodičů, hasiči,
myslivci.
Mohli jste být účastní posezení u
kamen, sletu čarodějnic, dětského dne,
norování, svatomartinských oslav, oslav Josefa
Františka, „dýňových svátků“, vánočního
jarmarku, vánočního pochodu, velké školní
předvánoční akce. Z široké nabídky aktivit si
pak můžete vybírat aerobní cvičení, zumbu,
keramický kroužek, můžete se zapojit do
hasičského sportu, můžete hrát kopanou,
volejbal, stolní tenis, mohli jste cvičit na
sletové sokolské
skladby,
zúčastnit se
Mikulášského běhu… Obec nabízí všestranné
kulturní či sportovní vyžití a je jen na vás zda se
ho zúčastníte, ať už aktivně, nebo se jen
přijdete podívat.

Na závěr bychom chtěli poděkovat za reprezentaci obce: Ženskému družstvu hasičů. Na mistrovství
republiky v hasičském sportu obsadily vynikající 5.místo. Smíšenému družstvu volejbalistů, které se stalo vítězem
Hanácké ligy. Předškolákům s rodiči, kteří s mateřskou školou nacvičili a předvedli sokolskou skladbu "Člověče
nezlob se". Jezdeckému oddílu Tj Sokol (panu E.Štefkovi ml.) za mezinárodní reprezentaci při distančních jízdách.

Vážení občané, co napsat závěrem?

Sokolský slet v Přerově – cvičenci z Otaslavic

Snad ještě jednou na začátku roku popřát pevné zdraví a hodně úspěchů v roce 2013.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Zasílání důležitých zpráv a hlášení e-mailem. Obecní úřad nabízí občanům, chatařům, chalupářům a všem ostatním zájemcům možnost dostávat důležité zprávy
a hlášení obecního rozhlasu elektronicky. Na adresu : info@otaslavice.cz zašlete Vaši e-mailovou adresu a zprávy Vám budou doručovány automaticky.
WWW.OTASLAVICE.CZ
Územní plán obce byl
zhotoven za podpory:

