Zpravodaj – SRPEN 2017

ZPRAVODAJ OBCE OTASLAVICE
Vážení spoluobčané,
letní prázdniny jsou v plném proudu, slunečné počasí střídají deštivé dny. I v těchto měsících nám leží na srdci
především čistota obce a jejího okolí. Průběžně probíhají práce jak na starém hřišti s čištěním koryta potoka,
tak úklidové práce prostor areálu fary a dalších lokalit v okolí obce. K usnadnění a zkvalitnění práce zakoupila
obec výkonný traktor na sečení travních ploch. Průběžně se připravuje obnova zastaralé a již málo funkční
úklidové techniky.
V dnešním Zpravodaji Vás budeme informovat především o probíhajících a připravovaných investičních akcích,
upozorníme Vás i na zábavné volnočasové akce, kterých se můžete v následujících měsících zúčastnit.
Přeji všem pohodové prožití druhé poloviny prázdnin, pokud Vás ještě čeká dovolená, tak spoustu krásných
zážitků a bezpečný návrat do svých domovů.
Marek Hýbl – starosta obce
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potýkáme s doladěnímAKCE
celého systému,
tímto žádám občany o shovívavost.
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V minulém týdnu byla dokončena výstavba zdi kolem dětského hřiště v areálu sokolovny. Z důvodu
výpadku výroby u dodavatele betonových desek, ze kterých je zeď postavena, se stavba poněkud časově
protáhla, za což se obec dětem i maminkám omlouvá. V nejbližších dnech bude celý areál dětského
hřiště dokončen, včetně dodání dalších zábavních hracích prvků.
Pokračuje stavba budování poldru v lokalitě Močelky - termín dokončení září 2017.
Dokončuje se projekt na opravu komunikace pod bytovkou č.p.312 (Chudobinec) a přilehlá prostranství.
Z důvodu nutností přeložení sdělovacích (telefonních) kabelů se termín zahájení opravy zatím
přesouvá. Předpokládá se, že přeložení kabelů proběhne co nejrychleji, aby i tato část obce byla dána do
pořádku.
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby přírodního koupacího biotopu. Na tuto
akci získala obec dotaci od Olomouckého kraje ve výši 2 mil. korun. I když se během zpracování
projektové dokumentace vyskytly problémy a administrativní průtahy, předpokládá se termín dokončení
výstavby biotopu v květnu příštího roku. Konečně se můžeme opět těšit na koupání v Otaslavicích.
V minulém týdnu byla pro naši obec schválena dotace na vybudování sběrného dvora ve výši
5 mil. korun. Sběrný dvůr bude vybudován na pozemku před vjezdem do bývalého JZD.
Nadále probíhá odkup pozemků od vlastníků pod místní komunikací v části obce Zahrady
pro plánovanou opravu této komunikace.
Za finančního přispění Olomouckého kraje byla zahájena oprava sochy Panny Marie na rozcestí směr
Trávník, včetně nového oplocení.
Ve stádiu přípravy je dokumentace na vybudování chodníků v části obce Pohoršov. Obec odkupuje části
pozemků od vlastníků na vybudování odstavných ploch a části chodníků.






Z důvodu částečné změny pravidel pro získání dotace, byla opětovně podána žádost
zahrnující i kompostéry pro občany. Je pravděpodobné, že by obec z tohoto dotačního titulu
konečně dotaci získala. O tuto dotaci je celorepublikově obrovský zájem, podání žádosti o dotaci
neznamená automaticky i její přidělení !
Ve spolupráci s Mgr. Mošem buduje obec v horních prostorách fary muzeum řemesel.
V průběhu prázdnin započnou stavební práce na obecním domě Komárkovo, kde budou
následně vybudovány tři nové obecní byty, včetně parkoviště.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V MĚSÍCÍCH SRPEN, ZÁŘÍ
 Ve čtvrtek 10.8. pořádá Zájmové sdružení žen Otaslavic zájezd do Kroměříže - Floria
léto 2017 s možností prohlídky arcibiskupského zámku. Součástí programu na výstavišti
je vystoupení kapely MISTŘÍŇANKA. Cena zájezdu je 150 Kč, s prohlídkou zámku
260 Kč. Odjezd autobusu je v 8:15 od obecního úřadu. Zájemci se mohou hlásit u paní
Boženy Bartošové, tel. 737842559 nebo na obecním úřadě.
 V sobotu 5.8. pořádá Turistický oddíl při TJ Sokol Otaslavice oblíbenou soutěž ve vaření
kotlíkového guláše, 3. Metlařské kotlik.
Zahájení je ve 14 hodin opět na hasičské louce u koupaliště.
 U příležitosti ukončení letních prázdnin proběhne v neděli 27.8.od 14 hodin v areálu
sokolovny další zábavné odpoledne pro děti i dospělé s profesionálními klauny, plné
písniček a tance. Na tuto akci srdečně zve obec Otaslavice.
Bohatý program se připravuje na hodový víkend, tj. od pátku 29.9. do neděle 1.10.
- na páteční podvečer se připravuje opět divadelní představení v sále sokolovny,
- od soboty do neděle proběhne výstava fotografií v malém sále,
- hodové veselí završí nedělní odpoledne s hudebním programem v areálu sokolovny.
U příležitosti otaslavických hodů by mělo být zpřístupněno veřejnosti I. patro fary, kde
budou umístěny muzejní exponáty - řemeslné dílny a dobové fotografie ze života obce.

Bližší informace o připravovaných akcích budou včas zveřejněny.
Starosta Marek Hýbl

Místostarosta Ing. Mojmír Sokol
Místostarostka Mgr. Božena Bartošová

