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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jak krásné mohou být podzimní dny v naší obci a jejím blízkém okolí při slunných dnech, které nám
byly dopřány. Každý se pozastaví nad krásnou barevností stromů a přírody. Přejděme pozvolna do posledního
měsíce v roce, prožijme advent plný očekávání a dopřejme si klidný závěr roku 2019. Obec včetně zastupitelů
a některých spolků se bude snažit Vám tento závěr roku zpříjemnit již tradičními akcemi, na které Vás už
nyní srdečně zvu.
KULTURA A SPOLEČNOST
Ve středu 13. listopadu od 18:00 hod. je
připraveno již XVII. Posezení u kamen na téma
první pomoc, jak se zachovat při zdravotních
potížích, úrazech či nehodách.
1. prosince v 16:00 hod. rozsvítíme
společně vánoční strom v centru obce. Připraven
bude již tradiční svařák a nějaké ty vánoční dobroty.
8. prosince proběhne v kostele sv. Michaela
archanděla koncert pěveckého sboru Proměny.
Přijďte si vychutnat tento hudební zážitek
v předvánoční atmosféře.
14. prosince se uskuteční tradiční
Mikulášský přespolní běh. V sále sokolovny je pak
připraveno setkání se seniory, od 16:00 hod.
Občerstvení, písně ze šlágru a další program jistě
přispěje k pohodové náladě v předvánočním shonu.

akce bylo také podepisování Listin záštity pro
projekt „Pocta Českému čtyřlístku“, což je výroba
pamětních desek, které budou umístěny v rodných
obcích slavné čtveřice pilotů Košař, Pavlovič,
Balejka, František. Rádi zde konstatujeme, že
podpora projektu je napříč celou republikou i ze
zahraničí. Touto cestou se naše obec dostává do
širokého povědomí a je o ní vědět. Činnost klubu se
nebude omezovat na oslavu našeho nejslavnějšího
rodáka, máme v úmyslu ctít památku nejen padlých
vojáků ve válkách. O činnosti klubu se dozvíte na
internetových stránkách www.kvhotaslavice.cz. Na
obecním úřadě jsou také k dispozici výtisky našeho
zpravodaje. Děkuji, předseda KVH Vladimír
Ambros.

15. prosince od 14:00 hod. můžete navštívit
již tradiční Vánoční jarmark v sokolovně. To je
vhodná chvíle pro nákup dárečků anebo jen získání
inspirace pro vlastní tvorbu. A určitě bude něco
dobrého na zub a něco na zahřátí!
21. prosince bude v sále sokolovny divadelní
představení Tlustý pradědeček, se kterým se
představí divadelní soubor Haná z Vyškova. To bude
ta pravá předvánoční pohádka.
24. prosince zvou farníci z Otaslavic
všechny děti i rodiče na Setkání u jesliček, které
proběhne v kostele sv. Michaela na Štědrý den v
15:00 hod. Uvidíte příběh "Co se stalo v Betlémě" a
zapíváte si koledy. Můžete tak dětem zpříjemnit
čekání na Ježíška a odnést si domů betlémské světlo.
Klub vojenské historie Otaslavice za podpory
a přispění Obce Otaslavice uspořádal 7. října
vzpomínkovou akci k uctění památky našeho
rodáka, plk. i.m. Josefa Františka. Děkujeme touto
cestou všem občanům, kteří se zúčastnili. Součástí
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Letošní oslavy navštívil předseda PSPČR pan Mgr.
Radek Vondráček
V sobotu, 9. listopadu, přivítal starosta obce
Marek Hýbl devět nových občánků do života v naší
obci. Přejeme všem, i jejich rodinám, hodně zdraví a
spokojený život v Otaslavicích.
FINANCE
Daňové výnosy a příjmy obecního rozpočtu
se vyvíjejí dle plánovaného očekávání. V současné
době pracujeme na sestavování rozpočtu na rok
2020, který bychom chtěli schválit na posledním
letošním veřejném zasedání zastupitelstva.
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INVESTIČNÍ AKCE
V polovině října bylo vybudováno nové
dětské hřiště v areálu sokolovny. Na jaře zde dojde
ještě k terénním úpravám a instalování ochranného
plotu. Celkem tato akce stála bezmála 600 tisíc
korun, které jsme vynaložili z vlastních zdrojů. I
nadále budeme pokračovat a znovu požádáme o
dotaci na zbylá plánovaná hřiště ve školce, na
Rajčurně a na koupališti.
Ve čtvrtek 7. listopadu byla symbolickým
přestřižením pásky předána zástupcům obce
dokončená
stavba
komunikace,
chodníku,
veřejného osvětlení a parkovacích ploch na
Trávníku. Celkem tato investiční akce přišla obecní
pokladnu na 6 mil. korun bez DPH. Na tuto stavbu
se nám však podařilo získat dotaci z IROP ve výši
cca 1 milion, o což se naše spoluúčast sníží. Po
vykácení starých dřevin a výsadbě nových bude
následovat celková úprava lokality.
PŘIPOMÍNÁME,
že od 1. 1. 2020 vstupuje v platnost novela
zákona č. 166/1999 Sb. - Veterinárního zákona,
přičemž nejpodstatnější změnou pro chovatele psů
je jejich povinnost čipovat všechny psy.
Nenechávejte tuto povinnost na poslední chvíli!
MRZÍ NÁS,
že se v naší obci stále vyskytují „topiči“, kteří
svou nezodpovědností a bezohledností dokáží
doslova „otrávit“ celou vesnici jedovatým, hustým
dýmem, který vzniká špatným spalováním, nebo
dokonce spalováním předmětů, které do kotle
nepatří. A určitě se nemohou vymlouvat, že „to
nevěděli“. Spalování plastů a starých, mnohokrát
nalakovaných okenních rámů, stejně tak, jako bot a
oblečení – to je v dnešní době opravdu nehoráznost!
Tyto „odpadky“ se přece dají uložit na sběrný dvůr.
A pokud někomu to topení opravdu nejde, můžete
se, myslím, s důvěrou obrátit třeba na naše hasiče.
Za kontrolu a radu nic nedáte. Doufáme, že
v průběhu letošní topné sezony se prohřešků tohoto
typu objeví co nejméně a my všichni si užijeme
nejen příjemnou vánoční atmosféru, ale i
dýchatelnou atmosféru!

Marek Hýbl, starosta obce,

„Kdepak záplavy! To jsou Otaslavice v zimě!“

CO SE CHYSTÁ
Naše obec je stále lepším místem pro život.
Už není mnoho míst, která vyžadují radikální
rekonstrukci. Ne snad, že by stále nebylo co dělat,
ale i největší škarohlídi musí uznat, že to tu máme
stále krásnější. A s tím, jak obec vzkvétá, souvisí i
další věci, které nejsou nyní vidět. Jednou z nich je i
informační systém. Jednoduše řečeno – směrovky a
informační tabule. V současnosti jsou připravovány
návrhy a obsah. Jak bude asi taková směrovka
vypadat, je patrné z obrázku. Celý systém bude
doplněn ještě většími tabulemi s mapou, jedna bude
na již připravené ploše na zábradlí u obchodu pana
Makoše. A tak doufáme, že se v té naší obci
neztratíme!

NA ZÁVĚR
Závěrem se již teď těším na setkání s Vámi
na akcích, organizovaných Obecním úřadem
Otaslavice. Přeji Všem příjemné a pohodové svátky
vánoční a pohodový vstup do Nového roku 2020.
Marek Hýbl

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.
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