Vážení občané!

Číslo 2 / 2014

Léto uteklo jako voda a přichází podzim. Letos o něco významnější než jindy, neboť nás čekají 10. a 11. října
volby do obecního zastupitelstva. Konec volebního období je dobrým důvodem k bilancování a zavzpomínání, co
vše se v obci za uplynulé 4 roky změnilo. Co se vybudovalo, co se podařilo dosáhnout, ale i to, co zůstává otázkou
pro další období. Dovolte nám tedy udělat následný přehledný souhrn.

Investice a opravy:
rok 2011
- oprava komunikace průtah obcí rekonstrukce
komunikace III. třídy procházející ze Stránska
až na Keleckou.
- nové chodníky a vjezdy navazující na výše
uvedenou komunikaci
- parkovací stání podél komunikace na Stránsku
- oprava komunikace v části obce Zahrady
- vybudování zpevněné polní komunikace kolem
rybníka
rok 2012
- oprava komunikace v ulici Skelná
- revitalizace hřbitova I. etapa
rok 2013
- revitalizace hřbitova II. etapa
- oprava kříže na Homole

- vybudování expozice v Muzeu Josefa Františka
- rekonstrukce společenského sálu
v areálu koupaliště
- rekonstrukce ordinace dětské lékařky a
kadeřnictví včetně bytu 3+1
- automobil pro zásahovou jednotku hasičů
rok 2014
- vybudování inženýrských sítí v části obce
Cihelna
- oprava návsi před obecním úřadem
- revitalizace veřejného prostranství u
autobusové zastávky pod Myslejovskou ulicí
- oprava fasády na nemovitosti č.p. 345
- výsadby podél komunikace v části obce
Stránsko

Celková hodnota investicí a oprav činila cca 33 mil. Kč. I přes nepřetržitý rozvoj obce se ke dni 30.6.2014 podařilo
splatit veškeré úvěry z minulosti. V současné době je tedy naše obec zcela bez dluhů!

Pro další období je připravena stavba rozšíření
kanalizační sítě a oprava komunikace v části obce aleje
za cca 4 mil Kč, je projekčně připravována stavba
protipovodňového opatření poldru v části katastru
Močelky a revitalizace koupaliště.
V jarních měsících roku 2015 budou
připraveny k prodeji pozemky pro 7 rodinných domků
v části obce Cihelna.
Obec tradičně podporovala i spolkovou
činnost. Z dotací Olomouckého kraje byl pořízen nový
vůz pro zásahovou jednotku hasičů za 246 tis. Kč a
nová vrata do hasičské zbrojnice. TJ Sokol získává od
obecního úřadu pravidelnou každoroční dotaci na
svou činnost. V rámci dobré spolupráce rozhodlo
zastupitelstvo v loňském roce o poskytnutí bezúročné
půjčky na opravu sokolovny a letos rozhodlo z důvodu
zlepšení finanční situace tělocvičné jednoty zvýšit
roční příspěvek na 194 tis kč,-.

Co říci na závěr? Ještě jedna dobrá zpráva.
Poslanecká sněmovna schválila ve druhém čtení návrh
zákona, jímž se ruší vojenský újezd v Brdech a
optimalizují se ostatní vojenské újezdy. Pro obec
Otaslavice to znamená, že k obci Otaslavice bude
přičleněno k.ú. Chaloupky u Otaslavic, čímž se rozloha
obce zvýší o cca 700 ha a k obci bude náležet stejné
území jako v roce 1949 před vytvořením dnešního
vojenského újezdu Březina.
Velké poděkování na závěr volebního období
patří samozřejmě celém zastupitelstvu,
které
pracovalo ve složení: ing. Vladimír Ambros, ing.
Rostislav Drnovský, Marek Hýbl, ing. Josef Kaláb,
František Kopa, ing. Roman Palát, Marta Řehulková,
ing. Mojmír Sokol a Pavel Zapletal. Pracovalo dobře a
obětavě ve prospěch obce, i díky tomu obec neustále
vylepšuje svou tvář a těší se dobrému finančnímu
zdraví.

Obec také přispívá farnosti na údržbu a opravy
kulturních památek ve výši 100tis.Kč

Oslavy 100. výročí narození
plk.i.m. Josefa Františka

Významnou položkou rozpočtu je i podpora
vzdělávání, to je financování provozu naší základní
školy a rovněž mateřské školy.
I v kulturní oblasti si udržuje obec svůj
standart a organizačně i finančně se podílí na řadě
tradičních akcí spolu s ostatními organizacemi v obci
(pálení čarodějnic, posezení u kamen, cyklovýlet,
sportovní den, vánoční jarmark, vánoční pochod...).
Nejvýznamnější obecní akcí letošního roku
potom bezesporu bude připravovaná oslava 100.
výročí narození našeho slavného rodáka Josefa
Františka, která se uskuteční 4. října 2014.
Předpokládáme, že oslav se zúčastní významní
představitelé politického, vojenského a kulturního
života z celé republiky i ze zahraničí.

sobota 4. října 2014
Program:
09:00 – 09:50 Bohoslužba v kostele,
doprovodný program v místě
setkávání
10:00 – 11:00 Zahajovací program v místě
setkávání, průlet letounů
12:30 – 13:00 Pochod obcí k domu Josefa
Františka
13:00

Pietní akt u pomníku na Josefa
Františka, průlety letounů

14:00

Prohlídka muzea Josefa Františka

Starosta obce Ing. Rostislav Drnovský
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