Zpravodaj
Obce Otaslavice
listopad 2013
Vážení spoluobčané
Blíží se konec listopadu. Máme za sebou dušičky, oslavili jsme svátek svatého Martina a brzy bude i
svaté Kateřiny, která nám napoví, jaké počasí bude o letošních Vánocích. Ano, vše nasvědčuje, že
podzim brzy skončí. Krásné počasí dalo všem dost času připravit dům i zahradu na zimu a vyčkat
příchodu nejsvátečnějšího měsíce v roce, prosince. Je plný krásných chvil, rozzářených dětských očí,
plný štědrosti, laskavosti a rodinné pohody.
Obecní úřad pro Vás, jako každý rok, připravil pestrou nabídku akcí a programů, které by Vám mohly
první zimní měsíc zpříjemnit.
- První týden v prosinci bude vztyčen, ozdoben a rozsvícen před obecním úřadem vánoční strom, jako
symbol Vánoc.
Ve čtvrtek 12.12. v 18,00 pro Vás připravujeme „Posezení u kamen“ s koledami, příběhy,
vzpomínáním a samozřejmě s prvním vánočním cukrovím.
- V sobotu 14.12.v 15,00 hodin proběhne v kostele svatého Michaela, Archanděla koncert dechového
orchestru ZUŠ z Němčic nad Hanou, který nastudoval Českou mši vánoční „Hej mistře“ J.J.Ryby. Jako
hosté budou vystupovat operní sólisté.
- V neděli 15.12. od 14,00 do 18,00 hodin můžete ve velkém sále naší sokolovny navštívit oblíbený
tradiční předvánoční jarmark. Můžete zde nakoupit pro své blízké drobné dárky rukodělných řemesel,
jako jsou krajkové ozdoby, keramika, perníčky, drátěné šperky, ručně vyráběná přání, košíkářské zboží
a ručně tkané koberce. Součástí je i milá nabídka dárků vyrobených žáky naší základní a mateřské
školy. V nabídce jarmarku budou opět i zabijačkové speciality, domácí klobásy či kvalitní dárková vína.
Samozřejmostí je možnost bohatého občerstvení, jako je medovina, vánoční pečivo, opékané klobásy.
Poslední, rovněž již tradiční, akcí před Štědrým dnem bude v pátek 20.12. v 17,00 hodin „Pochod do
Betléma“. Zahájení bude na návsi u obecního úřadu, kde starosta obce přednese Vánoční projev.
Pokračovat budeme po známé trase se zastávkami, abychom v „Místě setkávání“ zakončili naši pouť při
zpěvu koled, popíjení punče a ochutnávce cukroví.
Ať už přijdete na všechny připravené akce, nebo si vyberete z nabídky jen některé z nich, rádi Vás
uvidíme a budeme se na Vás těšit. Na krásný pocit z přátelského setkání a vzájemné občanské
sounáležitosti.
Jménem OÚ Otaslavice
starosta obce ing. Rostislav Drnovský

Dotaci na zakoupení automobilu JSDH
a dotaci na opravu kříže na Homole poskytl:
Územní plán ob ce byl
pořízen za podpory:

místostarosta obce ing. Roman Palát

