Číslo 1/2014

Vážení občané,
Je tu konec prvního měsíce v roce a s ním přichází i tradiční poslední ohlédnutí za minulým rokem.
Pojďte si s námi v klidu a teple svých domovů ještě jednou přečíst a připomenout, co se v naší obci událo,
vzpomenout na věci, které se vybudovaly a naznačit co nás čeká.
Budování a investice
V jarních měsících byla bedlivě sledována
spotřeba plynu na vytápění v MŠ a došlo
k rozhodnutí, že musí dojít ke zrušení staré
kotelny a musí být provedena modernizace
vytápění. Současně s tímto krokem zastupitelstvo
rozhodlo o lepším využití stávajících nebytových
prostor a byl zde vybudován nový obecní byt.
Dětská lékařka a kadeřnictví byly pak rovněž
přestěhovány do nově zrekonstruovaných
prostor.
Další, finančně nejvýznamnější akcí byla
rekonstrukce skladovací haly v areálu koupaliště
na společenské a klubové zařízení. Zastupitelstvo
se rozhodlo tímto způsobem vyřešit jednak
absenci důstojného společenského prostoru pro
konání různých občanských akcí (svatby,
narozeninové oslavy, promoce….) a jednak tímto
způsobem nahradíme vysloužilé zařízení v areálu
lokality Cihelna, které je v nastávající době určeno
k likvidaci. Uvolněné místo bude využito
k výstavbě sedmi rodinných domů. V minulém
roce již bylo vyřízeno stavební povolení a
vodoprávní
rozhodnutí
na
vybudování
inženýrských sítí do této oblasti.
Společensky nejvýznamnější investiční akcí
v loňském roce se bezesporu stalo vybudování
nové muzeální expozice Josefa Františka a
historie obce. Vytvoření expozic bylo pořízeno
s dotační podporou MAS a navazovalo na již
dřívější rekonstrukci „Malého sálu“. Byla

vytvořena důstojná expozice odpovídající
významu našeho slavného rodáka. Součástí
muzea jsou pak i expozice o historii obce od
prvního osídlení dodnes a expozice dokladující
bohatou spolkovou činnost. Celé muzeum je tak
součástí příprav na letošní oslavy 100 letého
výročí narození Josefa Františka.
S dotací MAS byla rovněž dokončena II. fáze
obnovy hřbitova, který tak získal novou tvář.
Obec využila i možnost získání dotací
z Olomouckého kraje. S jejich přispěním pak bylo
pořízeno nové zásahové vozidlo pro hasičský sbor
a s pomocí další dotace na kulturní památky byl
opraven kříž na Homole.
Loni jsme pokračovali i v zajišťování obce proti
povodním. Zastupitelé schválili projektanta, který
vytvoří projektovou dokumentaci na vybudování
protipovodňového poldru v lokalitě Štěrky.
Rovněž na podzim nechala obec vyčlenit nad
příjezdovou komunikací od Myslejovic pozemek,
který zatravnila. Tento travnatý pás byl vytvořen
v souladu
s protipovodňovými
opatřeními
navrženými při pozemkových úpravách.
Společenské akce
V loňském roce jsme sezónu akcí začínali na
jaře tradičním oblíbeným pálením čarodějnic,
které proběhlo v areálu koupaliště a na hasičském
hřišti. Při zajištění již tradičně spolupracuje obecní
úřad se SRPŠ, TJ Sokol a SDH.
Další akcí, organizovanou obecním úřadem ve
spolupráci s Mikroregionem PŘEDINA, byl

vydařený cyklovýlet po okolí s občerstvovacími
zastávkami v jednotlivých obcích, zakončený
posezením a soutěžemi v Otaslavicích.
S dalšími významnějšími akcemi jsme se pak
posunuli až do předvánočního období. Proběhla
celá série tradičních akcí. Vše odstartoval
Mikulášský běh, následovalo „Vánoční posezení
u kamen“, vánoční jarmark a vánoční pochod
zakončený
vystoupením
našeho
sboru.
Novinkou a velmi vydařenou akcí byl koncert
v kostele sv. Michaela archanděla, kde vystoupil
orchestr ZUŠ Němčice nad Hanou s operními
sólisty divadla Oldřicha Ctibora z Olomouce.
V jejich podání zazněla Česká mše vánoční „Hej
mistře“ J. J. Ryby.

Demografické údaje:
-

-

K 31.12.2013 žilo v naší obci 1276 občanů
a 12 cizinců
Celkem evidujeme 554 čísel popisných
Do Otaslavic se v loňském roce přistěhovalo
24 občanů a odstěhovalo 30 občanů
Narodilo se 10 dětí
Navždy nás opustilo celkem 17 našich
blízkých. Průměrný věk zemřelých občanů je
76,5 roků
S věkem nad 90 roků u nás žije 6 občanů
Na obecním úřadě byly oddány 2 manželské
páry

Menší počet akcí, zejména posezení u kamen, byl bohužel zapříčiněn budováním muzea. Za to se
pravidelným návštěvníkům a příznivcům omlouváme.
Vážení občané, ještě bychom se rádi teď na začátku nového roku znovu vrátili krátce k problematice
sběru a třídění komunálního odpadu. Jak jsme již několikrát informovali, ať už ve zpravodajích, či na
veřejných zasedáních zastupitelstva, cena za svoz odpadů („za popelnici“) na občana je dána skutečnými
náklady na svoz netříděného komunálního odpadu, sníženými o částku, kterou obec získá za tříděný odpad
(plasty, sklo). Proto je třídění velmi důležité!! Zmenšuje množství netříděného odpadu a za tříděný odpad
dostáváme zaplaceno. Díky tomu, že jsme si mnozí
již na třídění zvykli a využíváme ho (včetně možnosti
odvozu bioodpadu), nemuselo dojít ke zvýšení cen!
Přesto znovu apelujeme na využívání kontejnerů na
tříděný odpad.
Upozorňujeme, že i využití
kontejnerů je důležité a proto upozorňujeme na
mačkání plastových lahví. Rovněž upozorňujeme, že
případné pálení odpadu v kamnech NENÍ TŘÍDĚNÍ a
je zdrojem jedovatých zplodin v ovzduší, které
mohou být zdrojem závažných onemocnění.
Odpadky nepatří ani do kotle ani pod hladomornu,
patří do popelnic a kontejnerů. Buďme ohleduplní
sami k sobě.
__________________________________________________________________________________

Úspěšný rok 2014 Vám všem přeje Obecní úřad Otaslavice.
Starosta obce Ing Rostislav Drnovský

Místostarosta obce Ing Roman Palát

