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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
Počasí máme jako na houpačce, ale to k dubnu patří a žádný z nás s tím nic nenadělá. Přesto jsou
kolem nás věci, které můžeme ovlivnit a přispět tak k lepšímu a spokojenějšímu soužití nás všech.
Zdárným důkazem byla akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, kde se za pomoci spoluobčanů podařilo
uklidit několik lokalit v těsné blízkosti obce. Protože nám není lhostejné prostředí, ve kterém žijeme, je naší
snahou udržovat pěkný vzhled naší obce. Touto cestou chci poděkovat všem občanům, kteří společně s námi
pečují o veřejné prostranství naší obce.

KULTURA A SPOLEČNOST
Zpravodaj se Vám dostává do rukou
v předvelikonočním čase. Jaro se hlásí ke slovu,
sluníčko nás začíná vytahovat ven, i když „…duben,
ještě tam budem!“. V každém případě nás čeká
akcemi nabité nejen jaro, ale jak uvidíme v průběhu
roku, bude akcí ke společenskému a kulturnímu
vyžití dostatek. Ve čtvrtek 25. 4. připravuje Klub
vojenské historie POSEZENÍ U KAMEN na téma
„Pamětníci vzpomínají“. Rádi přivítáme naše starší
spoluobčany, kteří nám mohou k historii Otaslavic
něco říct. V nejbližším období nás dále čekají již
tradiční ČARODĚJNICE, a to 30.4., tentokrát
v sokolovně. Nové téma nás čeká při POSEZENÍ U
KAMEN: „Ptejte se starosty a místostarostů“, 7. 5.
v 18:00 hod. V sobotu 11. 5. bude naše obec opět
centrem CYKLOVÝLETU PŘEDINOU, tradičně
vyjedeme
ve
14:00
hod.
a
s největší
pravděpodobností tentokrát nejdříve navštívíme
Vincencov. Ve stejný den se pak uskuteční
OKRSKOVÁ SOUTĚŽ SDH. 8. 6. se zájemci, ale i
fanoušci, mohou zúčastnit již tradiční akce
METLAŘSKÉ KOTLIK, která bude celý víkend
probíhat na Starém hřišti, v neděli 9.6. pak
proběhne FARNÍ ODPOLEDNE v Místě setkávání ve
farské zahradě. TJ Sokol pak mimo běžných,
především fotbalových utkání a sportovních akcí,
pořádá i Country večer s živou hudbou, a to
v sobotu 22. června v areálu sokolovny.
NOC S ANDERSENEM
V letošním roce se naše obec – obecní
knihovna – poprvé zapojila do akce Noc
s Andersenem. Ve společenském sále na koupališti
se sešlo 35 dětí od 1. do 5. třídy a společně s osmi
dospěláky si užily večer s hraním a pohádkami a
nocování u rozehřátých kamen. Děkujeme
Obecnímu úřadu za poskytnutí prostor a
organizátorům za jejich čas.

VODA
Voda se v poslední době stává jedním
z hlavních témat. A bude v dalších letech tématem
stále ožehavějším. Zásoby spodních vod, které
využívá Skupinový Vodovod Dobrochov jsou na
velmi nízké úrovni a lze se obávat ohrožení dodávek
pitné vody tak, jak jsme zvyklí. V měsíci dubnu
proběhne výběr poplatků za vodu a pronájem
vodoměrů, a to v termínech 15. a 17. dubna, vždy od
16:00 do 18:00 hod. a v sobotu 20.4. od 9:00 – 11:00.
Se současným stavem souvisí i zvýšení ceny vody na
25,- Kč/m3 od 1. května 2019. Tímto zvýšením ceny
chce SVD apelovat na všechny spoluobčany, aby
opravdu začali šetřit pitnou vodou! Problematice
zásobování vodou se SVD intenzivně věnuje a hledá
technické řešení propojení skupinového vodovodu a
vodovodu zásobujícího Prostějov. Tento proces však
nebude okamžitý. Následně bude nutné hledat pro
SVD nový zdroj vody. Opravdu je nutné s vodou
šetřit, jelikož mírná zima a pravděpodobně suché
léto nám vody nepřidá. Možnosti snížení spotřeby
pitné vody jsou, budou nás stát peníze, ale zajištění
dostatečného množství kvalitní pitné vody za to
stojí. Jen tak namátkou – kde se dá ušetřit: bazény,
koupelna, WC, zalévání. Určitě se k diskusi nad
tímto tématem budeme vracet!

INVESTIČNÍ AKCE
OBECNÍ BYTY – REKONSTRUKCE
V uplynulých několika měsících proběhly
zásadní rekonstrukce bytů v budově školky a další
etapa bude v dalších měsících následovat. Opravou
původních stavebních řešení se bydlení posunuje na
mnohem vyšší úroveň a zbavujeme se současně tzv.
„kostlivců ve skříni“.

UKLIĎME ČESKO
Jak by to bylo krásné, kdyby se takovéto akce
nemusely konat. Kdyby prostě celoročně fungovala
akce „Nedělejme nepořádek“. Jenže to tak není, a
proto musíme vyzdvihnout a poděkovat všem, kteří
se do letošního úklidu obce zapojili, nebo ještě
zapojí. Iniciativě se meze nekladou. A pokud
opravdu budete nějaký ten úklid v našem veřejném
okolí provádět, zastavte se na obecním úřadu pro
pytle na odpadky. Ještě jednou děkujeme všem, kteří
přiloží ruku k dílu, aby naše obec byla krásnější.
KOUPACÍ BIOTOP
Loňská zahajovací sezona nového koupacího
biotopu byla úspěšná. Byla úspěšná i proto, že
odhalila nedostatky, které vyplynuly v průběhu
provozu. Nedostatky jsou odstraňovány a areál
koupacího biotopu je v přípravě na novou sezónu.
Když budeme význam tohoto zařízení hodnotit i
v obecné rovině a v dalších souvislostech, pak jej
musíme považovat za jednu z aktivit, vedoucí
k úspoře výše zmíněné pitné vody. Snad provozem
přispěje ke snížení počtu, nebo objemů domácích
bazénů. Letošní sezona bude sice již v plném
rozsahu, v jistém smyslu však bude ještě zkušební.
Třeba v oblasti hledání forem zvýhodnění občanů
formou permanentky, snahou o rozšíření služeb a
podobně. Velkou pozvánkou bude slavnostní
otevření sezony 29. června. A možná bude i
překvapení. V každém případě – pokud bude
příznivé počasí, koupání bude i dříve.
Marek Hýbl, starosta obce

V současné době bylo předáno staveniště pro
pokládku kabelu nízkého napětí v části obce
Trávník. Následně bude probíhat rekonstrukce
komunikace s výstavbou chodníku a veřejného
osvětlení.
SBĚRNÝ DVŮR
Začátkem letošního roku byl v naší obci
zprovozněn SBĚRNÝ DVŮR pro ukládání tříděného
odpadu. Postupně se zbavuje „dětských nemocí“, ale
funguje. Při plném předpokládaném zapojení sem
budou moci ukládat odpad i občané okolních obcí. I
tento sběrný dvůr přispěje ke zlepšení našeho
životního prostředí v obci a bezprostředním okolí.
Doufáme, že provoz tohoto dvora přispěje ke
snížení počtu černých skládek v našem okolí.
Provozní doba dvora je každou středu od 15:00 do
18:00 hod. a každou sobotu od 9:00 do 12:00 hod. Jak
nejlépe služeb sběrného dvora využít zjistíte na
webových stránkách obce, nebo v samostatném
letáčku, který bude po obci distribuován.
MRZÍ NÁS
Mrzí nás, že někteří majitelé psů jsou stále
bezohlední vůči svému okolí a zanechávají
exkrementy svých miláčků na místech, která jsou
tím hyzděna, ba co víc, už vůbec k tomu nejsou
určena. Musíme proto opětovně apelovat na ty, kteří
úklidu exkrementů – a tím dodržování obecně
závazné vyhlášky – nedbají, aby změnili svůj
přístup. Ono se v životě stane, že člověk šlápne do
něčeho nevábného. Ale nemusí to být na našich
chodnících a místech, kde se pohybují třeba školáci
a malé děti. Zkuste to. Pytlíky jsou k dispozici.
FINANCE (investice, rozpočet)
Obec Otaslavice by měla v letošním roce
hospodařit s rozpočtem ve výši cca 30 milionů
korun. Z této částky plánujeme věnovat na
investiční akce cca 17 mil. Některé investiční akce již
běží, jako například opravy bytů na školce. Další
akce se rozbíhají. Třeba oprava komunikace na
Trávníku. Máme požádáno o dotaci na dětská hřiště.
Zkrátka ani letos obec nebude zahálet a opět se
posuneme o kousek dál.

Ing. Mojmír Sokol, Ing. Vladimír Ambros, místostarostové
Olomoucký kraj finančně přispěl na akce:
Přírodní koupací biotop Otaslavice, Rekonstrukce komunikace pod bytovkou Otaslavice – 2,
Vybavení JSDH Otaslavice.

