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ZPRAVODAJ OBCE OTASLAVICE
Vážení spoluobčané,
nějak ten čas letí čím dál rychleji a už tady máme konec prázdnin, kdy opět
začnou dětem školní povinnosti. Sluníčko nám dalo pořádně zabrat, ale příjemné
ochlazení a následné srážky ukázaly, že příroda je chytřejší a moudřejší než my a
tuto věc nikdo z nás neovlivní.
Co ale ovlivnit můžeme, je prostředí a život v naší obci a o to se také snažíme.
Proto je v plném proudu údržba zeleně, úklid a různé drobné opravy na veřejném
prostranství obce.

Marek Hýbl – starosta obce

Investiční akce
 V části obce Aleje byla dokončena výstavba splaškové kanalizace, včetně nové komunikace.
Upravena byla i cesta podél lesa k nájezdu silnice vedoucí do Myslejovic.
 Je zadáno zpracování projektové dokumentace na vybudování tří nových bytů v domě č.16
- Komárkovo.
 Probíhá zpracování projektové dokumentace na přírodní koupací biotop. Následně bude
vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby.
 V současné době probíhají dokončovací práce na opravě schodů ke škole.
 V obci byly instalovány nové lavičky.
 V měsíci září bude vypsán záměr prodeje obecních pozemků v lokalitě Cihelna, určených
k výstavbě nových rodinných domů. Budou připraveny návrhy kupních smluv a upřesněn
způsob prodeje.
 V průběhu léta došlo k vyčištění obecních pozemků v části obce Trávník.
Informace obecního úřadu
 Proběhl monitoring dešťové kanalizace v části Zahrady, kde byl zjištěn nátok splašků, které
tímto odtékají do potoka. Majitelé nemovitostí, kterých se tento problém týká, budou vyzvání
k odstranění. Neučiní-li tak, budeme postupovat dle zákona. Upozorňujeme občany, že část
Zahrady není jediná část obce, kde dochází k vypouštění splašků do dešťové kanalizace a
kontrola bude probíhat průběžně i v ostatních částech obce.

Akce v měsíci srpnu a září .
 Ve čtvrtek 3. 9. 2015 pořádá Zájmové sdružení žen Otaslavic zájezd minibusem do lázní
Teplice nad Bečvou, Hranická propast, Zbrašovské jeskyně.
 První říjnovou sobotu pořádá Zájmové sdružení žen Otaslavic spolu s Obcí Otaslavice zájezd
na Jižní Moravu s ochutnávkou burčáku. Bližší informace o zájezdu budou včas zveřejněny.
 Sbor dobrovolných hasičů uspořádá již tradičně v měsíci září sběr elektroodpadu.
 Obec Otaslavice během měsíce září zajistí přistavení velkoobjemného kontejneru na objemný
komunální odpad.
Na měsíc říjen připravujeme:
- Burzu knih
- Pokračování počítačového kurzu v základní škole
- Otevření tvořivé dílničky pro rodiče s dětmi
- Vzpomínku k 75. výročí úmrtí letce Josefa Františka
- Zájezd (poznávací, koncert, divadlo)
Kulturní akce v měsíci srpnu a září
 Na ukončení letních prázdnin a jako rozloučení se stávajícím areálem koupaliště připravila
Obec Otaslavice na 30. 8. ZÁBAVNÉ NEDĚLNÍ ODPOLEDNE v areálu bývalého koupaliště.
Od 14 hodin vystoupí Klauni z Balónkova s bohatým programem pro děti, následuje diskotéka
pro děti, prohlídka dobových fotografií koupaliště. Občerstvení zajištěno. Obracíme se na
občany s prosbou o zapůjčení dobových fotografií koupaliště. Fotografie je možné
předat na obecním úřadě.
 V sobotu 26. 9. od 15 do 17 hodin a v neděli 27.9. od 9 do 11 hodin proběhne u příležitosti
hodového víkendu v malém sále sokolovny výstava obrazů Ing. Ivana Ambrože.
Mimořádné akce, konané v období měsíců srpen a září budou včas zveřejněny.
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