Na Kelecké ulici byl nalezen závěs na klíče se dvěma klíči. Žádáme majitele, aby si je vyzvedl na
Obecním úřadě Otaslavice.

Od pondělí 11. dubna do středy 13. dubna bude uzavřena silnice v části obce Rajčurna z důvodu
pokládky živice.

Základní umělecká škola a Dechový orchestr ZUŠ Něměčice nad Hanou ve spolupráci s městem
Němčice nad Hanou Vás srdečně zvou na Jarní koncert dechového orchestru. Koncert se uskuteční 9.
dubna 2016 v 19 hodin v sportovní hale Suprovka v Němčicích nad Hanou. Vstupné 100 Kč, děti do 15
let vstup zdarma. Předprodej vstupenek v kanceláři školy a Městské knihovně v Němčicích n.H.
ZŠJF vyhlašuje soutěžní sběr starého papíru. Sběr se uskuteční od pondělí 11.4. do 21.4.2016
v budově školy, ráno od 7,00 hoůdin. Sbírat se budou noviny, časopisy, letáky, kancelářský papír –
zvlášť. Směr papírů, karton, lepenka – také zvlášť.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a
revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 21. 04. 2016 od 07:30 do 16:30
Vypnutá oblast:
Část obce Otaslavice oboustranně podél silnice od Brodku vč. postranních ulic ve směru na
Dobrochov až po č. 362 a 366. Ulice od č. 547 (pálenice) po č. 433. Oboustranně od č. 2 a 152 ve
směru na Vincencov po č. 191 a 196. Celá ulice podél Brodečky až po 330, 331 a 554 (mimo č. 313 a
308-304).

V sobotu 9.4.2016 přijede pojízdná prodejna čerstvého kuřecího, vepřového a hovězího masa, uzenin
a masných výrobků Jatka Brodek u Přerova.
Prodej se uskuteční v sobotu 9.4.2016 od 10:30 do 11:00 u nákupního střediska.

Rybářství Tovačov bude prodávat ryby dne 7.4.2016 a to od 13:00 do 13:20.
Prodávat se bude:
Kapr do 2,5 kg za 82 kč
Kapr od 2,5 kg za 89 kč
Pstruh 1 kg za 157 kč

