Zpravodaj – září 2016

ZPRAVODAJ OBCE OTASLAVICE
Vážení spoluobčané,
i když nám počasí posledních dnů vůbec nepřipomíná pomalu se blížící podzim, připomene nám ho
především začátek školního roku. Děti znovu usednou do školních lavic a rodičům nastanou obvyklé
povinnosti a starosti s tímto okamžikem spojené. Co se týká činností v obci, budeme i nadále
pokračovat jak v úklidu obce a jejího okolí, tak i v investičních akcích plánovaných na toto období.
Čeká nás ale i řada kulturních a společenských akcí, na které vás všechny co nejsrdečněji zveme.
Dovolte mi, abych touto cestou popřál dětem šťastný vstup do nového školního roku, rodičům pevné
nervy a všem ostatním především zdraví a pohodové dny plné sluníčka.
Marek Hýbl – starosta obce

Informace a upozornění obecního úřadu

Dne 10.9.2016 od 8:00 proběhne v naší obci sběr starého elektrozařízení, v pondělí 12.9.2016
bude přistaven kontejner na velkoobjemový komunální odpad.
Upozornění!
Žádáme všechny občany, aby o nedělích a svátcích nepoužívali hlučné stroje, jako jsou
sekačky, pily, brusky atd.
V souvislosti s nadcházející topnou sezónou upozorňuje obec na zákaz znečišťování ovzduší
pálením plastů, lakovaných předmětů, textilií, apod. Jednotlivá zjištění budou řešena v souladu
s platnou právní úpravou.

Investiční akce
V průběhu prázdnin byly rekonstruovány prostory sociálních zařízení mateřské školy. V rámci
této akce došlo k výměně obkladů, dlažby, části odpadů a ke kompletní výměně rozvodů teplé a
studené vody. Dále byla provedena instalace nových WC a umyvadel.
V průběhu měsíce října proběhne rekonstrukce místní komunikace u „Palírny“. Informace o
zahájení prací bude včas zveřejněna.

V lokalitě „Cihelna“ probíhá i nadále prodej obecních stavebních parcel určených pro výstavbu
rodinných domků.

Akce v měsících září a říjnu
 V pátek 9. 9. 2016 pořádá Obec Otaslavice se Zájmovým sdružením žen Otaslavic zájezd na
zámek RÁJEC NAD SVITAVOU, kde probíhá podzimní výstava jiřinek, se zastávkou u propasti
MACOCHA a s nákupem mléčných výrobků v MLÉKÁRNĚ OTINOVES.
 Počátkem měsíce října, a to ve dnech od 6. do 9.10., by se měl uskutečnit v letošním roce
poslední zájezd do Kroměříže na výstavu FLORIA PODZIM 2016.
 V sobotu 24. 9. proběhne v areálu sokolovny tradiční volejbalový turnaj “MEMORIÁL JOSEFA
POSPÍŠILA“. Zahájení turnaje je v 9 hodin.
.

Kulturní a společenské akce září, říjen


Hodový víkend zahájí v pátek 23. 9. v místní sokolovně divadelní spolek NA ŠTACI z Němčic
nad Hanou s úspěšným divadelním představením ANI O DEN DÝL!
Začátek představení je v 19 hodin, vstupné 50 Kč.



V sobotu 24. 9. a v neděli 25. 9. se uskuteční v malém sále sokolovny výstava obrázků a
výtvarné tvorby otaslavické rodačky, PhDr. DAGMAR DOROVSKÉ.



Prodloužený říjnový víkend oživí v sobotu 29.10. v místní sokolovně divadelní
představení KVĚTY PANÍ OPERETY v podání umělců z Opavy.
Začátek představení je v 17 hodin.

Bližší informace o dalších připravovaných akcích budou včas zveřejněny.

Starosta Marek Hýbl

Místostarosta Ing. Mojmír Sokol
Místostarostka Mgr. Božena Bartošová

