ZPRAVODAJ OBCE OTASLAVICE
LISTOPAD 2018

Nově zvolené zastupitelstvo obce: zleva Ing. Josef Kaláb – finanční výbor, Ing. Roman Palát –
kontrolní výbor, Ing. Mojmír Sokol – místostarosta, Marek Hýbl – starosta obce, Ing. Vladimír Ambros –
místostarosta, Ctibor Řehulka – výbor pro rozvoj obce, Mgr. Lenka Gottwaldová – výbor pro kulturu a dění v
obci, Mgr. Božena Bartošová – výbor pro životní prostředí, Jan Ruszó – výbor pro mládež a tělovýchovu.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, opět se k Vám dostává
zpravodaj obce Otaslavice, ve kterém Vás budeme
informovat o dění v obci. Na úvod máte možnost se
seznámit s nově zvoleným zastupitelstvem obce,
které Vás bude zastupovat v jednání a rozhodování
o dalším rozvoji naší obce. Přejme si, ať nově
zvolení berou svoje posty maximálně vážně, ať se
rozhodují uvážlivě a zodpovědně a jsou ve svých
funkcích aktivní. Na druhou stranu – pokusme se
zjistit si i my více informací o problémech předtím,
než odsoudíme něčí rozhodnutí. Kdo má chuť, ať se
zapojí do dění v obci, příležitostí se jistě najde dost.
A kdo nemá, ať nesoudí ostatní. Všichni, každý
z nás, ovlivňujeme vývoj naší obce.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál
požehnané Vánoce a mnoho úspěchů v novém
roce.
Marek Hýbl, starosta obce Otaslavice
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Blíží se nejkrásnější období roku a my Vám
jej chceme zpříjemnit několika akcemi. První
adventní neděli, 2. prosince 2018, rozsvítíme
vánoční strom v centru obce, začátek akce bude

v 16:00 hodin před obecním úřadem. Je připraveno
několik vystoupení dětí z MŠ a ZŠ, dále nám
zahraje Jakub Chvojka. Kdo se bude chtít podívat
na oddíl dálkového zimního plavání, může tyto
otužilce vidět taktéž v neděli 2.12.2018 na
koupališti od 14:30 hodin.
Druhou adventní neděli Vám chceme
zpříjemnit tradičním předvánočním jarmarkem,
který se bude konat netradičně v přízemí Základní
školy nadporučíka letectva Josefa Františka
v Otaslavicích. Začátek jarmarku je ve 14:00 hodin
a opět bude v nabídce spousta zajímavého zboží
s vánoční tematikou. Na třetí adventní neděli
16.12.2018 připravujeme adventní koncert ve
spolupráci se Základní uměleckou školou Němčice
nad Hanou, začátek koncertu je v 15:00 hod.
v kostele sv. Michaela archanděla v Otaslavicích.
Nezahálí ani spolková činnost, TJ Sokol
Otaslavice pořádá již 18. ročník Mikulášského
běhu pod Obrovou nohou. Sraz účastníků je
v neděli 2.12.2018 v 9:30 hod. před sokolovnou.
Zájmové sdružení žen Otaslavice připravuje
Vánoční setkání seniorů na sobotu 8.12.2018 od
14:00 hod. v sále u Nedělníků vedle zahradnictví.
V průběhu setkání vystoupí pěvecký sbor

Proměny z Prostějova a taneční skupina Druhý
dech z Kralic na Hané. Občerstvení a tombola je
zajištěna.

Dále byly stavebně zrekonstruovány dvě šatny
v přízemí a další stavební úpravy, bylo vybudované
WC pro imobilní žáky. Pořízením schodolezu je
nyní celá budova školy bezbariérová. V rámci akce
byla také revitalizována část svahu na školní
zahradě. Celá akce měla rozpočet 3.328. 000,- Kč, z
čehož dotace činila asi 2.995.000,-Kč.

INVESTIČNÍ AKCE A STAVBY
V průběhu měsíce října byla dokončena
výstavba sběrného dvora pro obec Otaslavice,
následně je vybavován technologickým zařízením
pro zpětný odběr odpadu. Bohužel se otevření
sběrného dvora prodlužuje z důvodu nejasností
mezi dodavatelem technologie a Státním fondem
životního prostředí. Pevně věříme ve zdárné
dokončení této akce.
Dále byly předány novým nájemníkům tři
nově vybudované byty v obecním domě
„Komárkovo“ Otaslavice č.p. 16.
Obec
Otaslavice
dokončila
akci
„Modernizace ZŠ a MŠ Otaslavice. V rámci této
akce byly modernizovány učebny přírodních věd,
jazyková, počítačová a pracovní učebna (dílny).

Ke 100. výročí republiky jsme vysadili Alej republiky

NA PRAHU DALŠÍHO VOLEBNÍHO OBDOBÍ
Vážení spoluobčané, rád se připojuji ke slovům pana starosty a hned na úvod všem spoluobčanům
přeji pohodu a klid v nadcházejícím vánočním období. Všichni víme, že proběhly volby do obecního
zastupitelstva, někoho se tato pravidelná událost dotýká více, někoho méně, někoho vůbec. To ale nic nemění
na situaci, že ať ten či onen, všichni jsme příslušni do naší krásné obce, všichni tu žijeme a více či méně
sdílíme společný život. Jsem rád, že v posledních letech (a volebních obdobích) se stále více myslí na
dlouhodobější akce, především rázu investičního. Budování našeho životního prostoru je důležité nejen nyní,
pro nás, ale stále více musíme myslet na to, že zde budou bydlet naše děti, vnoučata. Je pro mě povzbuzující,
že do obecního zastupitelstva byli zvoleni zástupci subjektů, jejichž předvolební plány a programy se v mnoha
bodech protínají. To je předpoklad úspěšné spolupráce a především spolupráce efektivní, jejíž výsledky budou
nejen viditelné, ale především užitečné a prospěšné. Již nyní připravujeme projekt střednědobého a
dlouhodobého rozvoje obce. Nechceme na nic zapomenout, i když je zřejmé, že ne všechny nápady, byť
dobré, se podaří zrealizovat. V dnešní době je rozvoj obce dobře „rozjetý“, bude naším úkolem nezpomalovat,
naopak, pokud možno zrychlovat. Budeme rádi za Vaše připomínky a věcnou diskusi. Dovolím si jménem
členů zastupitelstva ještě jednou poděkovat všem občanům za důvěru a současně popřát příjemné prožití
svátků. Těšíme se na Vás na akcích, které bude obec Otaslavice organizovat či spolupořádat, ať už akcí
tradičních, nebo nových, které rozšíří kulturní a společenský život v obci.
Přeji krásné dny a pohodu. Ing. Vladimír Ambros, místostarosta
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