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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, vydatné srážky v minulých měsících vystřídalo opravdové léto v plné
parádě a čas dovolených je zcela na místě. Teploty se šplhají ke 30 stupňům a to se již tradičně
odráží ve spotřebě pitné vody, se kterou je nutné i nadále šetřit.
Stále se setkávám s kritikou, jak a jakým způsobem se udržuje zeleň a veřejné prostranství
obce. Obec se snaží předejít rizikům, které skýtají vzrostlé stromy. Dvakrát až třikrát za sezonu
sečeme veškeré trávníky a přilehlé plochy, některé se dokonce sečou i šestkrát. Obecní zaměstnanci
se musí postarat o 14,9 ha ploch k sečení se všemi nástrahami, které trávníky skrývají!!!
Přeji všem krásné a pohodové léto.
Marek Hýbl, starosta obce
VÝZVA K ŠETŘENÍ PITNOU VODOU
Skupinový vodovod Dobrochov vyzývá
občany, aby z důvodu nedostatku pitné vody s
vodou šetřili. Při nadměrném odběru vody kapacita
vodojemu nedokáže zásobit pitnou vodou všechny
domy v naší obci, zvláště ty, které jsou postaveny ve
vyšších polohách.
Žádáme
občany,
aby
pitnou
vodu
nepoužívali k mytí aut, zalévání zahrádek a
napouštění bazénů. Děkujeme za pochopení.
FINANCE A INVESTIČNÍ AKCE
V jarních měsících proběhla výstavba
komunikace v části obce Cihelna, čímž se tato
obytná lokalita dostává do svého „plného“ provozu.
V rámci této akce byly také provedeny drobné
úpravy, které upravují odtok povrchové vody z této
lokality.
Připravovány jsou akce další, především
rekonstrukce komunikace „Soukenice“, tedy cesta za
potokem.
Významným přínosem je pro obec také
získaná dotace na dobudování dětských hřišť a
sportovních zařízení. Ta budou vybudována podle
původního záměru.
Ve stádiu zpracování dokumentace jsou i
další stavební úpravy v obci, které by po vybudování
měly odstranit „bolavé paty“ naší obce. Je to
především úprava komunikace před školou,
navazující rekonstrukce komunikace na Sýpkách a
v neposlední
řadě
oprava
komunikace
za
„zdravotním střediskem“.
V blízké době se zahájí výstavba chodníku
na Stránsku, k domu rodiny Nedělníkovy.
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Významnou investiční akcí bude také
pořízení dehydrátoru a související stavební úpravy
na čistírně odpadních vod. Přínosem tohoto zařízení
bude odstranění přebytečné vody z odpadních kalů,
čímž dojde ke snížení množství (objemu) těchto
kalů, což v důsledku přinese úsporu v nákladech na
likvidaci těchto kalů.
Poslední v tomto výčtu je pořízení a
zprovoznění AED, tedy automatického externího
defibrilátoru. Jedná se o zařízení, které dokáže i
laikům zachránit život osobě, u které nastalo
selhání srdce. Toto zařízení bude dostupné na návsi.
Jakmile bude připravené, určitě se budeme moci
s tímto seznámit na dalším „posezení“ a přednášce
se zdravotní tématikou.
ZASE ROUŠKY, KAM SE PODÍVÁŠ?
Situace kolem Covid 19 se vyvíjí každým
dnem. Opět se dostávají na pořad dne roušky, jejich
povinné nošení platí ve zdravotnických zařízeních,
zařízeních sociální péče a v dalších prostorách,
především v lokalitách, které jsou určené. Určitě
bude dobré pokračovat v dodržování hygienických
zásad (dezinfekce) a mít roušky připravené
k použití. A samozřejmostí je sledovat informace
v médiích. Dojde-li ke změnám, které se budou
týkat naší obce, budete informováni obecním
rozhlasem a e-mailovým informačním systémem a
samozřejmě i obecním zpravodajem, pokud si to
situace vyžádá.
LETNÍ SEZONA
Nejdřív se trochu vrátíme do jarních dnů,
kdy nás všechny zasáhla opatření kolem koronaviru.
Rád bych zmínil jednu již tradiční akci, kterou jsme
museli uspořádat trochu netradičně. Jedná se o
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Prvojarní výstup na Obrovu nohu. V letošním roce
to byl již 20. ročník. Kvůli epidemii jsme na Obrovce
umístili bedýnku s kartičkami, razítkem a deníkem.
Můžeme tak nyní říct, že v březnu a dubnu
navštívilo tuto krásnou lokalitu na 250 návštěvníků.
Děkujeme za účast a vzkazy!

Děkuji všem zúčastněným! Zrenovovaný obraz bude
možné vidět na podzim v rámci otaslavických hodů
a v rámci vzpomínkových akcí, které u příležitosti
80. výročí Bitvy o Británii a úmrtí Josefa Františka
uspořádá náš KVH ve spolupráci s obcí Otaslavice.

Letošní jaro a léto zdá se být poněkud
nešťastným… řečeno slovy klasika. Trochu víc
pršelo, ale to nám přece nevadí. Sice je méně dnů na
koupání, ale pokud to jde, koupaliště je otevřené a
plně k dispozici. Využíván je také náš DISC GOLF
PARK na přilehlém „Starém hřišti“ a okolí. Na
začátku prázdnin nás trochu postrašila velká voda,
hlavně zamotala hlavu organizátorům dětských
táborů v blízkosti potoka. Vše ale dobře dopadlo a
všichni zúčastnění si užívají prázdnin.
Aby bylo trávení letních chvil ještě
příjemnější, zřídila obec Otaslavice letní kino.
Promítání jednou za 14 dní probíhá na koupališti a
také nám to již několikrát narušilo nepříznivé
počasí. V každém případě je to milé zpestření. Nyní
nás pro ochlazení čeká v pátek česká komedie
Šťastný Nový rok a připravována je další komedie –
3Bobule. No a mezitím se ještě dočkáme dalšího
filmu – jak jinak než komedie s letní tématikou.
Určitě půjde o slunce…
K Otaslavickému létu již neodmyslitelně
patří „Metlařské kotlik“, letos již 6. ročník.
Tentokrát se na Starém hřišti setkáme v duchu
Havajských ostrovů. Těšíme se!
80. VÝROČÍ BITVY O BRITÁNII
V letošním roce to je 80 let, co probíhala
letecká Bitva o Británii. Stejně tak je to 80 let od
smrti našeho rodáka Josefa Františka, který se v této
bitvě stal nejlepším stíhačem. K těmto výročím se
vrátíme připravovanými akcemi, které proběhnou
10. října.
RENOVACE
KŘTINÁCH

VOTIVNÍHO

OBRAZU

VE

V roce 1928 se uskutečnilo procesí, které do
poutního kostela ve Křtinách přineslo votivní obraz
ctitelů Panny Marie Křtinské z Otaslavic a
Vincencova. Jedním z účastníků této pouti byl i náš
slavný rodák, tehdy čtrnáctiletý Josef František. Z
tohoto důvodu se náš Klub vojenské historie
Otaslavice zapojil do renovace tohoto obrazu a v
úterý, 9. června jsme se za pomoci starosty Otaslavic
(a tím i našich hasičů) pana Marka Hýbla zúčastnili
a provedli převoz obrazu ze Křtin do Veverské
Bitýšky, kde se renovace ujal pan mistr Procházka.
Marek Hýbl, starosta obce,

NA ZÁVĚR
Přejeme všem spoluobčanům i návštěvníkům
naší obce krásné léto, příjemné dovolené, pohodu a
klid!
Krásné dny, hodně sil a zdraví všem!

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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