Zpravodaj – leden 2018

ZPRAVODAJ OBCE OTASLAVICE
Vážení spoluobčané,
do nového roku vždy vstupujeme s očekáváním, že bude lepší nebo alespoň tak úspěšný, jako rok
předchozí. I v letošním roce máme před sebou spoustu úkolů, které se budeme snažit průběžně plnit.
Ve druhé polovině roku nás pak čekají komunální volby a budete to právě Vy, kdo naši práci za uplynulé
čtyřleté období posoudíte a zhodnotíte.
Do nového roku 2018 Vám všem přeji hodně štěstí, pevné zdraví, pohodu v osobním životě a spoustu
pracovních úspěchů.
Marek Hýbl – starosta obce
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K 31.12.2017 v naší obci žilo 1265 občanů a 14 cizinců
Celkem evidujeme 562 čísel popisných
Do Otaslavic se v loňském roce přistěhovalo 41 občanů a odstěhovalo 29 občanů
Matriční úřad oddal 9 manželských párů + 1 zlatá svatba
Narodilo se 13 dětí
Opustilo nás 23 našich blízkých. Průměrný věk zemřelých je 76 roků
S věkem nad 90 let v obci žije 5 občanů
Na adrese sídla ohlašovny obecního úřadu má 36 občanů hlášený trvalý pobyt

Informace
Výše poplatků a cena za stočné pro rok 2018 je ve stejné výši jako v loňském roce.
Do místní knihovny byl nainstalován nový počítač pro veřejnost i s možností tisku.

INVESTIČNÍ AKCE
- Stavebně byl firmou EKOAGROSTAV s.r.o. dokončen poldr v Močelkách, který má zabránit zaplavení
části obce Zahrady při přívalových deštích. V současné době se připravuje kolaudační řízení.
- Pokračují stavební práce na domě č.p. 16 (Komárkovo), kde se začnou upravovat vnitřní prostory, ze

kterých vzniknou tři nové obecní byty. Následně dojde k výstavbě parkoviště na místě bývalé kůlny.
- Byly zahájeny práce na přírodním koupacím biotopu, kde jsou již zhotoveny základy pro budovu
zázemí. Jakmile klimatické podminky dovolí, bude se pokračovat i na dalších stavebních objektech
tak, aby bylo možné stavbu dokončit před začátkem koupací sezóny.
- Podařilo se získat stavební povolení na opravu komunikace pod bytovkou č.p.312 (Chudobinec), kde
bude provedeno prodloužení dešťové kanalizace, přeložka sdělovacích kabelů, položen nový chodník
a kryt vozovky. Součástí stavby je i příčný žlab, který má zabránit zaplavení rodinných domů v části
obce Trávník při přívalových deštích.
- Obec Otaslavice připravuje kompletní výměnu nábytku v MŠ Otaslavice, jedná se o obě třídy,
kuchyňky, šatny, toalety, chodby.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V MĚSÍCÍCH LEDEN, ÚNOR
Již tradičně je začátek roku spojen s plesovou sezónou, kdy po několik sobotních večerů ožijí
prostory místní sokolovny bujarým veselím.
 13.1. pořádá TJ Sokol Otaslavice již tradiční SPORTOVNÍ PLES, začátek ve 20 hodin, hraje
skupina NAOSTRO,
 27.1. se koná v pořadí již IV. OBECNÍ PLES, začátek ve 20 hodin, hraje skupina
NO PROBLEM,
 24.2. pořádá SRPŽ při ZŠ Josefa Františka XIV. ŠKOLNÍ PLES, začátek ve 20 hodin, hraje
skupina ROMANTIKA,
 Sokolské ŠIBŘINKY a DĚTSKÉ ŠIBŘINKY se pak konají na závěr plesové sezony,
a to v sobotu 17.3. a v neděli 18.3.
V pátek 19.1. pořádá obec Otaslavice jednodenní lyžařský zájezd do Rakouska. Cena za dopravu je
550,- Kč, odjezd z Otaslavic ve 4:20. Bližší informace na tel.: 608 611 525, 608 733 234.
Sál místní sokolovny rozezní v neděli 4.2. odpoledne operetní melodie v podání předních sólistů
Národního divadla moravskoslezského v Ostravě s pásmem „ KDYŽ DVA SE RÁDI MAJÍ......“.
Začátek je v 16 hodin, vstupné 60 Kč.

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

Místostarosta Ing. Mojmír Sokol
Místostarostka Mgr. Božena Bartošová

