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SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
končí poslední měsíc tohoto roku, a to je čas pro rekapitulaci a bilancování. Je třeba se
zamyslet, zda to byl rok dobrý, úspěšný, zda jsme dosáhli všeho, co jsme si na začátku předsevzali. Při
nejlepší vůli si myslím, že to byl rok velice zvláštní, který nezažili naši rodiče ani prarodiče. Kdyby na
začátku roku někdo řekl, co nás čeká v následujících měsících, nevěřil bych mu. Nošení roušek se
stalo běžnou součástí našeho života, strach o zdraví svých blízkých, spolupracovníků, kamarádů
pocítili všichni. Pevně věřím, že Váš přístup k nově nastalé situaci bude i nadále zodpovědný a vše
dobře zvládneme.
Obci se podařilo v tomto roce i několik investičních akcí, které jsme financovali z vlastních
zdrojů. Další projekty jsou ve fázi příprav, čeká se na projektové dokumentace či stavební povolení.
Výstavbu dalších dětských hřišť jsme byli nuceni odsunout na jaro z kapacitních důvodů zhotovitele.
Na mnohé projekty žádáme o dotace.
Obec i v letošním roce finančně přispěla na činnost spolků a sdružení, nečerpá žádnou
půjčku ani úvěr. Snažíme se pokrýt finanční spoluúčast na dotačních projektech z vlastních zdrojů a
ani v nejbližší budoucnosti neplánujeme zadlužení obce. Snad se nám zdravé financování bude dařit
i nadále.
Nezbývá, než Vám k příležitosti těchto překrásných svátků jménem Obecního úřadu a
Zastupitelstva Obce Otaslavice popřát dobrou pohodu, blažené chvíle vzájemné úcty a krásné
lidskosti. Do nového roku 2021 si proto přejme vždy najít dostatek sil, odvahy i trpělivosti s každou,
byť sebemenší životní výzvou, zároveň Vám do nového roku přeji všechno nejlepší, hodně štěstí,
zdraví, lásky, osobních i pracovních úspěchů.
Marek Hýbl, starosta
obce
INVESTICE V ROCE 2020
I přes letošní koronavirovou epidemii
pokračovala naše obec v realizaci celé řady
investičních projektů. Podařilo se vybudovat
novou komunikaci v části obce Cihelna a
nedávno byla dokončena realizace komunikace
v části Soukenice. V části obce Stránsko došlo
k prodloužení chodníku směrem na Brodek.
Na čistírně odpadních vod byla
instalována automatická česla pro odstraňování
pevných nečistot.
V rámci dlouhodobější péče o kulturní a
historické památky byla opravena socha Sv. Jana
Nepomuckého v parčíku před farou. Součástí
této rekonstrukce bylo také vložení „odkazu
budoucím generacím“, což je stručná informace
o aktuálním dění v naší obci, vyrytá do
nerezových destiček.
V areálu
koupaliště
–
přírodního
koupacího biotopu – byly instalovány další
dětské hrací prvky.
I příští rok bude bohatý na spoustu
investičních akcí, ale s těmi se seznámíme
v dalších zpravodajích.
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Poselství generacím, uložené v základu sochy Sv. Jana
Nepomuckého
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SKUPINOVÝ VODOVOD
PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP
Letošní koupací sezóna byla oproti
loňsku výrazně úspěšnější. Celkem navštívilo
naše koupaliště více jak 9000 návštěvníků a
hospodaření
skončilo
s více
jak
stopadesátitisícovým
plusem.
Novinkou
letošního roku bylo pořízení kina, které se
provozovalo každých 14 dní a našlo si celou řadu
návštěvníků. Určitě v této aktivitě budeme
pokračovat a nabídneme zájemcům jak příjemné
posezení v přírodním prostředí, tak kvalitní
filmové zážitky.

V letošním roce se podařilo zrealizovat
propojení našeho skupinového vodovodu
s vodovodem vedoucím na Prostějov, čímž by se
měl eliminovat nedostatek vody v letních
měsících. Ale i tak si musíme všichni uvědomit,
že se s vodou musí šetřit.
NA ZÁVĚR

Malá vzpomínka na předvánoční čas v roce 2018…
Pohodu u letního kina si užíval i pan starosta 😊.

Letošní sezona se vydařila.

…a v roce 2017.

Krásné, pohodové sváteční dny a hodně sil a
zdraví všem! A vše nejlepší v novém roce 2021.

Areál koupaliště je příjemným prostředím pro různé akce.

Marek Hýbl, starosta obce,
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Olomoucký kraj finančně přispěl na akce:
Přírodní koupací biotop Otaslavice,
Rekonstrukce komunikace pod bytovkou
Otaslavice – 2,Vybavení JSDH Otaslavice.

Ing. Mojmír Sokol, Ing. Vladimír Ambros, místostarostové
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