Zpravodaj – červen 2018

ZPRAVODAJ OBCE OTASLAVICE
Vážení spoluobčané,
jarní období pomalu končí, počasí nám ale už víc jak dva měsíce připomíná léto. Teploty šplhají
k 30 stupňům, zaprší jen občas, i když většinu republiky trápí přívalové deště. Obec se nám daří
průběžně uklízet, intenzivně probíhá sečení trávy.
V průběhu nadcházejících měsíců předpokládáme dokončení a předání započatých staveb.
Hlavní událostí letní sezóny pak bude bezesporu dlouho očekávané otevření nového koupacího
biotopu, který jistě udělá radost jak malým, tak i velkým. Postupně dojde k úpravě okolí, aby ho bylo
možné využívat k volnočasovým aktivitám.
Přeji Vám všem krásné letní dny plné pohody.
Marek Hýbl – starosta obce

ŽÁDOSTI, INFORMACE, VÝZVY, UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Upozorňujeme občany na povinnost zaplatit stočné do konce měsíce června.
Vyzýváme občany, aby při venčení psů dbali na čistotu obce a uklízeli exkrementy. Obec se stává
opakovaně terčem kritiky a neustálých stížností většiny občanů.

INVESTIČNÍ AKCE
 V současné době probíhá rekonstrukce komunikace a prostranství pod bytovkou č. p. 312
v části obce „Trávník“, dokončení se předpokládá v závěru měsíce srpna.
 I nadále pokračuje výstavba tří nových bytů v obecním domě „Komárkovo“ . Předpokládaný
termín dokončení je v měsíci červenci.
 Bylo předáno staveniště a zahájeny přípravné práce na výstavbu sběrného dvora.
 Proběhlo výběrové řízení na dodavatele kompostérů pro občany.
 V průběhu prázdnin proběhne v rámci projektu „Modernizace ZŠ a MŠ Otaslavice“ celková
rekonstrukce tří učeben a dílen v přízemí základní školy, vybavení novým nábytkem, audio
technikou a pořízení schodolezu.
 Průběžně probíhá čištění svahů a okolí komunikace směrem ke koupališti od náletových dřevin
a keřů.
 Práce na koupacím biotopu vrcholí, postupně dojde k oplocení areálu, dokončení budovy i
koupací plochy s čistícími prvky.

 I nadále se připravuje projektová dokumentace pro územní a stavební řízení na chodníky do
„Pohoršova“.
 V současné době byla zpracována studie na komunikaci a chodník v části obce „Trávník“ a
zároveň je zadáno zpracování studie na komunikaci a chodník v části od „Rajčurny“ po
křižovatku na „Zahrady“.
 Nadále pokračuje výkup pozemků pod komunikací „Zahrady“, aby i tato část obce mohla být
opravena.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V MĚSÍCÍCH ČERVEN, ČERVENEC
V neděli 24.6. se koná v areálu Místa vzájemného setkávání FARNÍ ODPOLEDNE plné her a soutěží
pro děti. Začátek je ve 14 hodin, občerstvení zajištěno.
Obec Otaslavice a Zájmové sdružení žen Otaslavic pořádají v pátek 29.6. zájezd na zámek Vranov
nad Dyjí s plavbou parníkem po Vranovské přehradě. Odjezd autobusu v 8 hodin od obecního úřadu.
Cena zájezdu je 430 Kč, senioři 400 Kč - zahrnuje dopravu, vstupné do zámku a hodinovou plavbu
parníkem.
Nejvýznamnější akcí letní sezóny se stane jistě dlouho očekávané otevření koupacího biotopu.
Slavnostní otevření se uskuteční v sobotu 21.7.ve 14 hodin.
Připraven bude pestrý kulturní program i bohaté občerstvení na hasičské louce.
První červencový týden proběhne v Praze XVI. Všesokolský slet, kterého se zúčastní i cvičenci
TJ Sokol Otaslavice. Sokolská župa pořádá při této příležitosti 6. července zájezd na tento slet.
Podrobnější informace případným zájemcům poskytne pan Vlastimil Štefek.

Bližší informace o připravovaných akcích budou včas zveřejněny.
Starosta Marek Hýbl

Místostarosta Ing. Mojmír Sokol
Místostarostka Mgr. Božena Bartošová

