Zpravodaj – červenec 2016

Vážení spoluobčané,
léto se nám přihlásilo v plné síle, tropická vedra střídají deštivé dny a ochlazení. Pro
školní děti a mládež nadchází doba dlouho očekávaných letních prázdnin, pro ostatní
doba dovolených.
V dnešním vydání obecního „Zpravodaje“ Vás budeme opět informovat o některých
novinkách z obce, o investičních záměrech a také o tom, co nás v nadcházejících
letních měsících čeká zajímavého.
Dovolte mi, abych Vám všem popřál slunečné léto, pohodové prožití dovolené a dětem
spoustu prázdninových zážitků.
Marek Hýbl – starosta obce
Informace obecního úřadu





Nadále probíhá prodej stavebních parcel v části obce Cihelna. V současné době se hlásí
první vážní zájemci o koupi parcely pro výstavbu rodinného domku v této lokalitě.
V minulém týdnu převzala Obec Otaslavice od Římskokatolické farnosti Otaslavice
do dlouhodobé výpůjčky( tj. do bezplatného dlouhodobého užívání) objekt areálu fary
včetně budovy. Záměrem obce do budoucna je v první řadě provést opravy Místa
vzájemného setkávání, v přilehlých hospodářských budovách vybudovat sociální zařízení
a další prostory upravit tak, aby bylo možné objekt využívat při pořádání kulturních a
společenských akcí.
V průběhu měsíce června byla obec rovněž úspěšná při elektronické dražbě bývalého
Kopkova mlýna. Areál včetně přilehlých budov tak přejde do vlastnictví Obce Otaslavice.

Investiční akce
 První rozsáhlou investiční akcí bude po dobu letních prázdnin kompletní rekonstrukce
sociálních zařízení obou tříd v mateřské škole.
 Příprava projektové dokumentace na přírodní koupací biotop, která se zdržela z důvodu
průtahů při povolovacím řízení, zejména na Povodí Moravy, se konečně blíží k závěru.

Lze předpokládat, že v průběhu měsíce srpna bude konečně vydáno povolení k zahájení
výstavby.
 Ve stádiu příprav je projektová dokumentace na veřejné osvětlení v části obce Cihelna a
před areálem bývalého JZD.
Další projektová dokumentace se připravuje na revitalizaci komunikace a prostranství
před obecním domem č.p. 312 (v části obce zvané Chudobinec).

Kulturní a společenské akce v měsíci červenci a srpnu
Prázdninové měsíce budou především ve znamení příprav kulturních a společenských akcí na měsíce
následující. Již v měsíci září nás čeká „hodový víkend“, který nabídne zajímavé akce a bohatý program.
V měsíci srpnu pak uspořádá Obec Otaslavice ve spolupráci se Zájmovým sdružením žen Otaslavice
další zájezd do Kroměříže na květinovou výstavu FLORIA a hned druhý týden v měsíci září zájezd na
zámek Rájec - Jestřabí s prohlídkou zámku i květinové výstavy.
Poslední neděli v měsíci srpnu, tj. 28.8., se uskuteční u příležitosti ukončení letních prázdnin
další zábavné odpoledne, tentokrát v areálu sokolovny. Připravuje se bohatý program pro děti,
který jistě zaujme i dospělé.
Další akce v tomto období budou včas zveřejněny.
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