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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, ve svých rukou držíte první číslo zpravodaje – občasníku - v tomto roce,
kterým Vás chceme informovat o dění v naší obci a jejím okolí.
Touto cestou Vám chceme rovněž představit projekty, které se budeme snažit v naší obci
v nejbližší době uskutečnit a realizovat. V určitém směru je vždy realizace projektu pro danou
lokalitu omezující v užívání a dostupnosti, ale výsledek po ukončení stavby je, dle mého názoru,
potěšující a je přínosem pro danou část obce.
Nedílnou součástí zpravodaje jsou i informace a pozvání na kulturní a společenské akce,
které připravujeme. Cílem těchto akcí je nejen Vás pobavit a zasmát se, ale hlavním cílem je setkání
s Vámi.
Marek Hýbl, starosta obce
DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE
 K 31.12.2019 v naší obci žilo 1 286 občanů a 18
cizinců,
 Celkem evidujeme 573 čísel popisných,
 Do Otaslavic se v loňském roce přistěhovalo 37
občanů a odstěhovalo se 33 občanů,
 Matriční úřad oddal 10 manželských párů,
 Narodilo se 15 dětí,
 Opustilo nás 18 našich blízkých, průměrný věk
zemřelých je 77 roků,
 S věkem nad 90 let v obci žije 6 občanů,
 Na adrese sídla ohlašovny obecního úřadu má 35
občanů hlášený trvalý pobyt.

Zvláštní pozvání letošního jara si jistě
zaslouží tradiční „Prvojarní výstup na Obrovu
nohu“. Důvodem je, že letos to bude již po dvacáté!
Ano, poprvé jsme šli na Obrovku již před dvaceti
lety a z nenápadné recesistické akce se stala masová
záležitost, kterou si každoročně užívají desítky více
či méně aktivních turistů. Tak tedy letos 21. března!
Těšíme se a připravujeme doprovodné akce.
Můžeme si též připomenout, že hlavní pořadatel –
TJ Sokol Otaslavice – slaví 110 let od svého založení.

KULTURA A SPOLEČNOST
Plesová sezóna začala Tříkrálovým, Sokolským a
Obecním plesem. A co nás ještě letos čeká?
22.2.2020 - Školní ples
29.2.2020 - Šibřinky
1.3.2020 - Dětský karneval
7.3.2020 – Župní ples (Sokolská župa Prostějovská)
Na všechny tyto akce Vás srdečně zvou pořadatelé.

Obecní ples 2020
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FINANCE A INVESTIČNÍ AKCE
V letošním roce bude obec hospodařit
s rozpočtem ve výši 33 milionů korun. Z této částky
opět půjde zhruba polovina na investiční akce. Letos
plánujeme opravit nebo vybudovat minimálně dvě
místní komunikace. V březnu, pokud počasí dovolí,
bude zahájena stavba komunikace k novým domům
v lokalitě Cihelna. Následovat by měla oprava
komunikace Soukenice, kde již máme také stavební
povolení.
Projekčně
se
připravuje
oprava
komunikace a chodníků ve spodní části Zahrad, dále
uličky za zdravotním střediskem, horní části
Myslejovské ulice a Aleje. V části Aleje plánujeme
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kromě komunikace i kompletní zasíťování. Další
významnou investiční akcí bude vybudování kalové
koncovky na ČOV, čímž by mělo dojít ke snížení
množství odpadového kalu, jehož likvidace trápí
všechny provozovatele čistíren odpadních vod a
hlavně stojí nemalé finanční prostředky. Opět jsme
v letošním roce požádali o dotaci na dětská hřiště a
hřiště pro seniory. Samozřejmě proběhnou další
menší investice a opravy, např. oprava Místa
vzájemného setkávání apod. I nadále probíhají
přípravy projektu na chodník do Pohoršova.
SBĚRNÝ DVŮR
Letos na jaře to bude rok, co jsme uvedli do
provozu sběrný dvůr. Cíl tohoto zařízení je
jednoznačný – usnadnit občanům likvidaci odpadů
a zlepšit také životní prostředí v naší obci. Nyní lze
konstatovat s funkčností SD spokojenost. Je také
třeba připomenout, že SD slouží všem našim
občanům, samozřejmě i seniorům. Ti by neměli
váhat s odvozem odpadů na náš SD a při uložení
přivezeného materiálu požádat o pomoc obsluhu
SD. Pokud by se vyskytly nějaké potíže či
připomínky k provozu SD, neváhejte kontaktovat
Obecní úřad.
CO SE CHYSTÁ
S jarem přichází také období úklidů a také
naše obec se již tradičně zapojí do akce „Ukliďme
Česko“ a projdeme si některé lokality, které si
zaslouží naši pozornost. Bližší informace budou
včas zveřejněny.

život osobě, která je postižena srdečním kolapsem.
Zařízení jste mohli vidět v akci na našem posledním
Posezení u kamen, kde bylo názorně předvedeno.
Toto zařízení mohou obsluhovat úplní laici i děti.
Samo navádí obsluhu, co má udělat. Doufáme, že
nebude nutné toto zařízení použít, a když, tak že
pomůže zachránit život.
POPLATKY V ROCE 2020
Připomínáme letošní poplatky:
Občan: TKO 520,00 Kč, stočné 828,00 Kč, pes
200,00 Kč,
Chataři: TKO 520,00 Kč (pokud jsou napojeni na
ČOV + stočné 805,00 Kč),
Chalupáři: TKO 520,00, stočné 805,00 Kč
Poplatky je možno zaplatit na pokladně
obecního úřadu nebo formou převodu na účet č.:
2423701/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo
nemovitosti nebo parcely. TKO je třeba zaplatit
nejpozději do 31.03., stočné do 30.06.
NA ZÁVĚR
Přejeme všem spoluobčanům krásné jaro a
těšíme se na setkávání s Vámi na akcích, které v naší
obci budou probíhat a na nichž se budeme společně
podílet. A možná – možná budeme soutěžit o
„Vesnici roku“. Ale to se ještě uvidí…
Krásné dny všem!

Zastupitelstvo obce se rozhodlo zakoupit pro
naši obec AED – Automatický externí
defibrilátor, což je zařízení, které může zachránit

Marek Hýbl, starosta obce,

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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