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SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
krásný je podzim ve svých barvách a v činnostech, které k podzimu patří.
Slunné dny, které nám byly dopřány v měsíci říjnu, nás nabily pozitivní energií na příští zimní měsíce.
Začíná pozvolná příprava na nejkrásnější svátky v roce, a proto se budeme snažit zpříjemnit Vám blížící se
advent. Je připravena spousta tradičních akcí i něco netradičního. Otázkou zůstává, zda nám situace kolem
šířícího se onemocnění dovolí tyto akce uskutečnit, spolu se setkat a prožít příjemné chvíle v nadcházejícím
adventu.
Marek Hýbl, starosta obce

INVESTICE V ROCE 2021
I
přes
pokračující
komplikace,
způsobené
koronavirovou
epidemií,
pokračovala v naší obci řada investičních
projektů. Na prvním místě bychom chtěli
vyzdvihnout pořízení dehydrátoru na naší ČOV,
čímž došlo k výraznému snížení objemu
odpadních kalů z naší čističky. Odpadní kaly
jsou, a hlavně do budoucna budou, obrovským
a hlavně finančně náročným problémem.
V části obce Stránsko došlo na uložení
rozvodů elektřiny do zemního kabelu a v rámci
této akce je současně realizována rekonstrukce
veřejného osvětlení. Za budovou na koupališti
bylo vybudováno zpevněné prostranství
s přístřeškem, čímž rozšiřujeme nabídku služeb
pro uživatele společenského sálu.
V areálu
koupaliště
–
přírodního
koupacího biotopu – bylo vybudováno v rámci
obce
již
druhé
workoutové
zařízení
s cvičebními stroji a prvky. Obdobné naleznete
také v části obce Rajčurna.
V současné době je dokončována
rekonstrukce komunikace za zdravotním
střediskem, včetně přípravy pro instalaci
moderního veřejného osvětlení.
Oprava a doplnění elektroinstalace
proběhla také ve farské zahradě.
V mateřské škole byly rekonstruovány
venkovní toalety. Pro naše mladé cyklisty byla
vybudována na starém hřišti přírodní trať
„Pump truck“.
Ve fázi výroby jsou tři zastřešené
odpočívky pro cyklisty a turisty, které budou
umístěny u vstupů do obce.
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Na pozemcích kolem Kelecké je právě
dokončována výsadba dřevin v rámci projektu
ÚSES – Územní systém ekologické stability.
Ve fázi přípravy, zpracování projektů a
studií či ve fázi schvalování jsou další projekty,
např.:
- rekonstrukce školní zahrady,
- rekonstrukce komunikace a chodníku
Myslejovská,
- komunikace v části Aleje,
- zateplení budov MŠ,
- silnice a prostranství před ZŠ,
- komunikace Zahrady,
- chodníky Pohoršov,
- cyklostezka do Brodku u Prostějova.
Pevně věříme, že se podaří co nejvíce
projektů zrealizovat, především za přispění
z dotačních titulů.

PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP
Letošní
koupací
sezóna
byla
poznamenána nejen proměnlivým počasím, ale
i neustále se měnícími vládními nařízeními.
Tohle všechno se podepsalo na návštěvnosti
všech koupališť. Oproti roku 2020, kdy náš
biotop navštívilo 9669 návštěvníků, klesla
letošní návštěvnost na 7576 lidí, což je pokles
zhruba o 25 procent. I přes tento výrazný
úbytek se nám podařilo udržet provoz
koupaliště v mírném zisku. Významnou měrou
se na tom podílelo i provozování letního kina,
které si našlo své příznivce. Promítalo se jako
obvykle každý druhý pátek a např. na film
Bábovky se přišlo podívat bezmála 190 lidí.
V této aktivitě budeme pokračovat i v příští
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sezóně. Za zmínku určitě patří i vybudování
workoutového hřiště v areálu koupaliště a
hlavně návrat velmi oblíbených ruských
kuželek.
KULTURNÍ AKCE A SPORT
Letní kina v areálu koupaliště se stala již
tradicí a našla si své příznivce a návštěvníky. Zájem
o promítání se projevil uspořádáním promítání
v sále sokolovny v rámci našich hodů a další
promítání připravujeme v rámci předvánočního
programu na 20. listopad.
I přes nepříznivou situaci ohledně
koronaviru, uspořádali jsme v průběhu roku několik
akcí, vesměs tradičních. Po neuskutečněné plesové
sezoně jsme opět individuálně vyrazili na Prvojarní
výstup na Obrovu nohu. Kartičku si vyzvedlo a zápis
do vrcholové knihy provedlo více jak 300 turistů a
našich spoluobčanů.
Velmi významnou akcí letošního roku byla
pouť a pochod z Otaslavic do Křtin, spojená
s umístěním renovovaného votivního obrazu do
poutního kostela ve Křtinách. Nejdelší trasu
z Otaslavic do Křtin – 42,5 km – absolvovalo na
třicet účastníků, další využili kratší trasu z Račic. Na
děkovnou mši svatou pak přijelo mnoho našich
spoluobčanů.

VÁNOČNÍ PROGRAM 2021
Na závěr letošního roku jsme připravovali
poměrně bohatý kulturní a společenský program.
Bohužel, epidemiologická situace nám to
komplikuje, proto alespoň některé akce budeme
chtít úspěšně zrealizovat. Začneme již v listopadu:

20.11. VÁZÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ, 14:00 – 18:00 malý
sál,
20.11. KINO – „KAREL“, od 19:00, sál sokolovny,
21.11. VÁZÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ, 10:00 – 18:00 malý
sál,
28.11. ADVENTNÍ KOUPÁNÍ, od 14:00, koupaliště,
„ADVENTNÍ MĚSTA“ – VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Pavla Doláka, 14:00 – 19:00, malý sál,
„ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU“, 16:00, náves,
12.12. „ADVENTNÍ MĚSTA“ - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Pavla Doláka, 14:00 – 19:00, malý sál,
17.12. „PROMĚNY“ – ADVENTNÍ KONCERT, 18:00, kostel,
19.12. „CESTA DO BETLÉMA“ – PROCHÁZKA OBCÍ SE
ZASTAVENÍMI A KOLEDAMI, 18:00, náves,
24.12. „PŮLNOČNÍ MŠE“, 21:30, kostel,
25.12. MŠE SVATÁ, 10:30, kostel,
Všechny uvedené akce se uskuteční za dodržení aktuálně
platných hygienicko – epidemiologických opatření.

NA ZÁVĚR
Na závěr tohoto zpravodaje – i na závěr
končícího roku – nezbývá, než si vzájemně popřát
zdraví a hodně sil, trochu toho štěstí a především
pohodu a úspěch v osobním i profesním životě. A
také té naší vzkvétající obci popřejme, ať se daří a ať
se nám tu dobře žije!
Krásné sváteční dny, pohodu a hodně sil a
zdraví přejeme všem! A vše nejlepší v novém roce
2022.
Ing. Mojmír Sokol, Ing. Vladimír Ambros,
místostarostové
Marek Hýbl, starosta obce
.
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