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ZPRAVODAJ OBCE OTASLAVICE
Vážení spoluobčané,
pomalu nám končí nejkrásnější měsíc roku, který přinesl nejen chladné počasí, ale i vydatné srážky.
Ranní mrazíky poničily stejně jako vloni úrodu meruněk, pomrzly na některých místech i ořešáky. Travní porost
ale bují po celé obci, sekání trávníků nebere konce. Bohužel jsou mezi námi takoví, kterým bujná vegetace kolem
obce slouží jako odkladiště různého nepotřebného materiálu. Ušetřena nejsou ani historicky významná místa
v obci, např. na Sýpkách, v části bývalého horního hradu, kde je nově založena černá skládka i přes zákazové
označení.

Opět se proto touto cestou obracím na občany s výzvou, nebo chcete-li prosbou: Buďte šetrní k přírodě,
neničte černými skládkami krásné okolí naší obce. Možnost likvidace odpadu je řešena separačním
hnízdem na tříděný odpad nebo možností uložit odpad (stavební suť, objemný odpad, nebezpečný odpad atd.)
zdarma na sběrný dvůr v Ivanovicích na Hané.
Úklidová akce, která proběhla v měsíci dubnu ukázala, kolik tun odpadu jsou lidé schopni odhodit do příkopů
kolem komunikací, potoka či na odlehlá místa v okolí obce. Dovolte mi proto poděkovat všem, kteří se zúčastnili
a podporou celosvětové výzvy k úklidu země přispěli k zlepšení životního prostředí v naší obci. Přeji Vám všem
krásné dny plné pohody a sluníčka.
Marek Hýbl – starosta obce

INFORMACE, SDĚLENÍ A UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Výzva !
Obracíme se tímto na občany se žádostí o zapůjčení starých dobových fotografií, vztahujících
se ke vzniku řemesel v obci (cestáře, ledaře, stolaře, mlynáře, krejčí, holiče, obchodníky, zahradníky,
dopravce, apod.). Fotografie budou po oskenování vráceny majitelům.
Po instalaci protipovodňových opatření (rozhlasu) v obci, se stále potýkáme s doladěním celého
systému, tímto žádáme občany o shovívavost.

INVESTIČNÍ AKCE V NADCHÁZEJÍCÍCH MĚSÍCÍCH









Dobudování plotu a zdi kolem dětského hřiště v areálu sokolovny.
Instalace herních prvků a dopadových ploch na dětském hřišti.
Úprava areálu Rajčurna, kde se připravuje umístění posilovacích prvků pro venkovní fitness,
k využití jak pro mládež, tak i pro seniory. V plánu je rozšíření počtu laviček a odpadkových
košů.
Nadále probíhá úklid a výmalba prostor fary, připravuje se instalace muzea řemesel.
Bylo předáno staveniště 1.NP Komárkovo č.p. 16 dodavateli stavby bytů Komárkovo –
v následujícím měsíci proběhne demolice části budovy (kůlny) a následně započnou práce
na vybudováni tří bytů v 1.NP.
Pokračují přípravy na zadávací dokumentaci na přestavbu koupaliště na přírodní koupací
biotop. Zpracován je prováděcí projekt s rozpočtem, který je nezbytný pro výběrové řízení
na dodavatele stavby.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V MĚSÍCI ČERVNU


V neděli 4.6. odpoledne od 14 hodin proběhne brigáda na bývalém starém hřišti. Upravovat se
bude travní plocha hřiště a čistit břeh potoka. Záměrem je vytvoření volnočasové lokality nejen
pro rodiny s dětmi, ale i odpočinkové zóny s posezením pod lípami pro ostatní občany při
letních procházkách přírodou. Pro účastníky brigády bude připraveno občerstvení.



TJ Sokol Otaslavice pořádá v neděli 25.6. ve venkovních prostorách sokolovny Dětský den,
začátek je ve 14:00 hodin. Připraveny budou sportovní hry, zábava i občerstvení.



Na poslední červnový den, tj. pátek 30.6., připravuje Obec Otaslavice a Zájmové sdružení
žen Otaslavic zájezd na prohlídku zámku Náměšť nad Oslavou. Součástí zájezdu by měla
být i plavba parníkem po Dalešické přehradě. Předpokládaná cena zájezdu je 280 Kč,
zahrnuje dopravu, vstupné do zámku i na parník.

Bližší informace o připravovaných akcích budou včas zveřejněny.

Starosta Marek Hýbl

Místostarosta Ing. Mojmír Sokol
Místostarostka Mgr. Božena Bartošová

