Zpravodaj – prosinec 2017

ZPRAVODAJ OBCE OTASLAVICE
Vážení spoluobčané,
pomalu vstupujeme do posledního měsíce roku 2017, blíží se doba adventní a s ní i nejkrásnější
svátky v roce – Vánoce. Na toto období pro Vás připravujeme opět spoustu akcí, a to jak nových, tak
i již tradičních.
Konec roku většinou přináší i bilancování, co se v uplynulém období podařilo nebo naopak. Je tedy
jen na Vašem posouzení, jak naši práci v tomto roce zhodnotíte. Věřím ale, že nám i v roce příštím
zachováte svoji přízeň, budete trpěliví a shovívaví, pokud se například termíny dokončení některých
investičních akcí prodlouží z důvodů, které nemůžeme ovlivnit.
Přeji Vám z celého srdce krásné prožití nadcházejícího adventního času i vánočních svátků ve
zdraví a lásce v kruhu svých blízkých.
Marek Hýbl – starosta obce

ŽÁDOSTI, INFORMACE, VÝZVY, UPOZORNĚNÍ
U příležitosti blížícího se 70. výročí založení Mateřské školy v Otaslavicích se obracíme na občany
se žádostí o zapůjčení dobových fotografií z mateřské školy, společných fotografií dětí, kreseb, apod.
Po oskenování budou zapůjčené materiály navráceny občanům.
Upozornění!
Upozorňujeme občany na zákaz parkování aut na chodnících před domy. Situace se stává neúnosná
zejména v části obce Kelecká a Zahrady. Respektováním zákazu parkování na chodnících je možné se
vyhnout finančnímu postihu v podobě pokuty, uložené Policií ČR.

INVESTIČNÍ AKCE V NADCHÁZEJÍCÍCH MĚSÍCÍCH





Probíhá dokončení výstavby poldru v lokalitě Močelky v celkové ceně 6 mil. korun
Pokračují práce na opravě budovy Komárkovo, kde v průběhu zimních měsíců vzniknou tři nové
byty. Oprava vyjde obecní kasu na cca 2,5 mil korun. V návaznosti na tuto investiční akci
proběhla výsadba sousedícího svahu směrem ke škole v celkové částce 230 tisíc korun.
V minulých dnech převzala vítězná firma areál koupaliště a do konce měcíce listopadu by měly
být zahájeny stavební práce. Vysoutěžená cena výstavby přírodního koupacího biotopu včetně
vybudování nové kanalizace a vodovodu je zhruba 20 mil. korun.





V části obce Rajčurna a Zahrady byla provedena výměna svítidel veřejného osvětlení za 160 tis.
korun
Probíhá výběrové řízení na stavbu sběrného dvora. Předpokládaná cena je 6 mil. korun.
Je dokončen projekt na opravu komunikace a prostranství v části obce u bytového domu 312 Chudobinec. Tato oprava by měla vyjít obecní rozpočet na částku cca 3 mil. korun.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V MĚSÍCÍCH LISTOPAD A PROSINEC
V neděli 26.11. proběhne na návsi před obecním úřadem SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU s programem. Začátek je v 16 hodin, od 15:30 bude prodáváno svařené víno,
nealko pro děti a klobása na grilu. Akci ukončí ohňostroj. V malém sále proběhne prodej pohlednic a
fotografií obce.
Od 13 hodin je možné si v malém sále vytvořit vlastní adventní věnec v ceně 180 Kč, občerstvení
zajištěno. Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle 604 538 689.
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ JARMARK se uskuteční v sobotu 2.12. od 14 hodin v sále sokolovny, opět
s bohatou nabídkou vánočních ozdob, košíků, koberečků, šperků i různých pochutinek.
V neděli 3.12. se koná v sále sokolovny ADVENTNÍ KONCERT, na kterém vystoupí oblíbená pěvecká
dvojice Eva a Vašek. Začátek je v 15 hodin, vstupné 120 Kč v předprodeji na obecním úřadě, 140 Kč
na místě. Upozorňujeme na omezený počet vstupenek.
V sobotu 9.12. pořádá TJ Sokol již tradiční MIKULÁŠSKÝ BĚH. Sraz účastníků běhu je v 10 hodin
u sokolovny.
Zájmové sdružení žen Otaslavic pořádá v úterý 12.12. zájezd na divadelní představení
CYRANO Z BERGERACU do Moravského divadla v Olomouci.
Zájemci se mohou hlásit u paní Boženy Bartošové, tel.:737842559.

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

Místostarosta Ing. Mojmír Sokol
Místostarostka Mgr. Božena Bartošová

