Zpravodaj – květen 2016

Jak krásné jsou jarní měsíce ….
Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou další vydání obecního Zpravodaje, ve kterém Vás
seznámíme s akcemi, které nás čekají do konce I. pololetí roku 2016. V měsíci květnu nás čeká
tradiční Cyklovýlet Předinou za poznáním po mikroregionu. Červen se historicky zapíše do dějin naší
obce, kdy se v naší obci uskuteční 9. ročník Her bez hranic. V měsíci červnu si také připomeneme
130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Otaslavicích. U příležitosti této významné události
se připravuje vydání Pamětní fotoknihy Otaslavic.
V souvislosti s uvedenými akcemi se očekává zvýšená návštěvnost naší obce. Vedle soutěžících
družstev a hasičských sborů z okolí se těchto akcí zúčastní i pozvaní hosté, kteří jistě projeví zájem
prohlédnout si naši obec a její krásné okolí.
Přeji Vám v nejkrásnějším měsíci roku slunečné dny plné pohody.
Marek Hýbl – starosta obce

Investiční akce
Největší investiční akcí letošního jara byla oprava komunikace a chodníků v části obce Rajčurna.
Současně firma E.ON provedla dlouho plánovanou výměnu trafostanic v části obce Stránsko a u
obchodu v centru obce. Zároveň došlo k uložení kabelů vysokého napětí do země, a to od Rajčurny
kolem pálenice k obchodu. Ukončení této akce bude završeno vybudováním nové komunikace od
kovošrotu po obchod, na kterou má již obec zpracovanou projektovou dokumentaci. Součástí tohoto
projektu bude i nová zpevněná plocha pod kontejnery na tříděný odpad.
V Pohoršově, na náměstíčku před pizzerií, proběhla v minulých dnech výsadba keřů a stromů v rámci
úprav nevyužitých travních ploch v obci.
Další připravované investiční akce v letošním roce
- oprava fasády obecního úřadu,
- oprava a nátěr zábradlí kolem potoka,
- v rámci rozšíření služeb pro občany je připravován projekt na sběrný dvůr,

- bude zahájena realizace protipovodňových opatření, v rámci kterých bude vybudován nový varovný a
informační systém (veřejný rozhlas).
V minulých měsících Obec Otaslavice vstoupila v jednání s Římskokatolickou farností Otaslavice o
možnosti dlouhodobé výpůjčky areálu fary a místa vzájemného setkání.
Upozornění
Některé z výše uvedených akcí mohou omezit běžný provoz obce, proto si Vás dovolujeme touto
cestou poprosit o pochopení a shovívavost.

Akce v měsíci květnu a červnu
V sobotu 21. května nás čeká tradiční Cyklovýlet Předinou za poznáním. Start je ve 14:00 hodin od
sokolovny, od 13:30 bude probíhat prezentace účastníků, startovné činí 20 Kč. Trasa : Otaslavice,
Sněhotice, Ondratice, Brodek u Prostějova, Kobeřice, Předina, Vřesovice, Kelčice, Vranovice,
Vincencov, Otaslavice. Kolo a dobrou náladu s sebou.
Turistický oddíl při TJ Sokol pořádá v sobotu 28. května zájezd na Toulovcovy maštale.
V měsíci červnu to pak budou dvě významné akce, a to :
V sobotu 18. června se konají v areálu sokolovny Hry bez hranic. (program viz příloha)
V neděli 19. června oslaví Sbor dobrovolných hasičů v Otaslavicích výročí 130 let od založení
sboru. ( program viz příloha)
V pátek 24. června pořádá Zájmové sdružení žen Otaslavice poslední akci před nadcházejícími
prázdninami, a to zájezd na hrad Bouzov s návštěvou Javořických jeskyní.
Na všechny připravované akce Vás srdečně zveme!
Bližší informace o připravovaných akcích budou včas zveřejněny.
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