Zpravodaj – srpen 2018

ZPRAVODAJ OBCE OTASLAVICE
Vážení spoluobčané,
prázdniny se nám pozvolna přesunuly do druhé poloviny, úmorná vedra ale nepolevují.
I když je obec během dne téměř vylidněna, na nově otevřeném koupacím biotopu je stále živo.
Návštěvnost již v prvních dnech po otevření koupaliště předčila naše očekávání, a to nás pochopitelně
velice těší. Postupně se také daří dokončovat rozpracované investiční akce v tomto volebním období,
ve stádiu příprav jsou již projekty nové. V nadcházejícím období připravujeme rovněž akce zábavné
a volnočasové, pro malé i velké, bez věkového omezení.
Přeji Vám všem pohodu v posledním měsíci letních prázdnin, dětem pak šťastné vykročení do
nového školního roku.
Marek Hýbl – starosta obce

ŽÁDOSTI, INFORMACE, VÝZVY, UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Připomínáme všem, kteří dosud neuhradili poplatek za komunální odpad a platbu za stočné za rok
2018, aby tak učinili co nejdříve. Lhůty, stanovené pro úhradu poplatků a plateb již uplynuly:
- 31. března 2018 za TKO
- 30. června 2018 za stočné.
V rámci projektu „Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů v obci Otaslavice“
se budou v areálu fary vydávat kompostéry občanům, kteří se přihlásili k záměru používat kompostér
na likvidaci biologického odpadu (v r. 2015). Na místě předání je třeba do předávacího protokolu uvést
číslo popisné a parcelní číslo nemovitosti, kde bude kompostér umístěn.
Zahájení vydávání kompostérů je: Středa 15.8.2018 od 13:00 – 17:00 hod.
Čtvrtek 16.8.2018 od 13:00 – 15:30 hod.
Sobota 18.8.2018 od 08:00 – 11:30 hod.
Pondělí 20.8.2018 od 13:00 - 17:00 hod.
Další termíny budou zveřejněny místním rozhlasem.

INVESTIČNÍ AKCE
 Na prostranství pod bytovkou č. p. 312 „Chudobinec“ pokračuje v současné době rekonstrukce
komunikace.
 Dokončují se byty a parkoviště na obecním domě „Komárkovo“. Byty budou následně
zkolaudovány a předány do užívání.



Pokračuje výstavba sběrného dvora, termín dokončení lze předpokládat ve stanoveném
termínu, tj. do konce měsíce září.
 Na základní škole probíhá rozsáhlá rekonstrukce přízemních učeben a dílen. Předpokládaný
termín dokončení - druhý týden v měsíci září.
 Dokončuje se projekt na výstavbu chodníků a odstavných ploch pro část obce Pohoršov.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V MĚSÍCÍCH SRPEN, ZÁŘÍ
Již tradiční akce na ukončení letních prázdnin se koná v neděli 2.9. na hasičské louce
u koupaliště. Na zajištění celé akce se budou tentokrát podílet především spolky, které tak mají
možnost prezentovat svoji činnost. Začátek akce je ve 14 hodin, občerstvení zajištěno.
Zájmové sdružení žen ve spolupráci s Obcí Otaslavice uspořádá v průběhu měsíce září zájezd na hrad
Úsov, do Loštic za tvarůžkovými specialitami a do nově otevřené prodejny Mlékárny Otinoves.
Termín zájezdu bude včas zveřejněn.
Poslední prodloužený víkend v měsíci září pak bude ve znamení hodového veselí a přinese spoustu
zajímavých akcí, včetně oblíbeného „Buchtobraní“.

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

Místostarosta Ing. Mojmír Sokol
Místostarostka Mgr. Božena Bartošová

