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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou mimořádné vydání zpravodaje
obce Otaslavice, ve kterém Vás chceme seznámit s programem akcí v době konání Otaslavických
hodů a následně s programem, který bude připraven ke konání oslav 80. výročí Bitvy o Británii a 80.
výročí smrti Plk. i.m. Josefa Františka. Na všechny akce jste co nejsrdečněji zváni a rádi s Vámi
strávíme připravovaný program.
Marek Hýbl, starosta obce
PROGRAM NA HODOVÝ VÍKEND
Rok s rokem se sešel a opět nás čekají
tradiční Otaslavické hody. Celý hodový víkend
začne v pátek 25. září v 19:30 hod. promítáním
komedie „Případ mrtvého nebožtíka“ v místní
sokolovně.
V sobotu 26. září a v neděli 27. září bude od
14:00 do 18:00 hod. možné navštívit muzeum
řemesel na faře. Dále bude v kostele sv. Michaela
archanděla připravena výstava ornátů a ke zhlédnutí
bude fotodokumentace z probíhající renovace
votivního obrazu, který v roce 1928 věnovali farníci z
Otaslavic a Vincencova do Poutního kostela Jména
Panny Marie ve Křtinách. Bohužel, vzhledem
k potřebě vyzrání renovovaných barev a ochranných
vrstev na obraze, není možné obraz v době hodů
vystavit. Obraz bude k vidění při oslavách 10. října,
také vzhledem k tomu, že v uvedeném roce 1928 se
pouti s obrazem do Křtin zúčastnil i Josef František
a z tohoto důvodu se do organizace renovace zapojil
rovněž Klub vojenské historie Otaslavice.

Další podrobnosti se dočtete dále ve
zpravodaji. Kostel bude přístupný v sobotu a neděli
vždy od 14:00 do 18:00 hodin. Římskokatolická
farnost má dále na programu bohoslužbu v neděli
27. září v 10:30 hod.
Dále obec Otaslavice připravuje na hodový
víkend výstavu obrazů od autorů z Otaslavic. Na
zajímavou a obsáhlou výstavu děl Milady
Wernerové, Dity Langerové a Ivana Ambrože se
můžete těšit v malém sále sokolovny – Muzeu Josefa
Františka. Expozice bude přístupná v sobotu od
16:00 do 19:00 a v neděli od 14:00 do 18:00 hodin.
SPORTOVNÍ AKCE
Tělocvičná jednota Sokol Otaslavice bude
v sobotu 26. září od 9:00 hodin pořádat již tradiční
volejbalový turnaj smíšených družstev – „Memoriál
Josefa Pospíšila“ a od 15:30 hodin proběhne
fotbalový zápas muži A TJ Sokol Otaslavice – TJ
Sokol Újezdec.
V neděli 27. září proběhne od 10:30 hodin
fotbalové utkání starší žáci TJ Sokol Otaslavice –
Horní Štěpánov a od 15:30 hod. fotbalový zápas
muži B TJ Sokol Otaslavice – TJ Sokol Pavlovice u
Kojetína.
SPANILÁ JÍZDA A VÝSTAVA TECHNIKY
Sbor dobrovolných hasičů uspořádá v neděli
27. září druhý ročník výstavy zemědělské techniky,
která bude letos doplněna o výstavou motorek.

Mistr Procházka nás 2. září seznámil s postupem
renovace.
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V roce 2019 měla přehlídka se spanilou jízdou velký úspěch.
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Kdo má zájem ze strany majitelů těchto
strojů se zúčastnit spanilé jízdy po obci a následně
vystavit svůj stroj, ať se hlásí na tel. čísle 725 131 146
nebo e-mailem: starosta@otaslavice.cz, kde se
dozvíte podrobnosti o výstavě. Start Spanilé jízdy
bude v 9:00 hod. od sběrného dvora.

besedu s hosty na téma vojenství, od minulosti do
současnosti.
V rámci oslav se také bude prezentovat
aktuální stav tvorby pamětní desky „Pocta Českému
čtyřlístku“, které se ujme autor plastik, Akad. Soch.
Miroslav Zvonek.

HUDBA A TANEC…
V neděli 27. září budou od 15:00 hod.
v areálu sokolovny hrát k poslechu a tanci Sára a
Terezie Klemešovy.

POUŤ DO KŘTIN
Klub vojenské historie Otaslavice se zapojil
do projektu renovace votivního obrazu ze Křtin.
Obraz je památkou na naše předky, a proto si
zaslouží, aby byl přístupný a „čitelný“ ještě po
mnoho let. Po současné renovaci by měl být v dobré
kondici nejméně dalších 50 let. Proto jsme se také
rozhodli na závěr hodů a oslav uspořádat pouť,
která náš votivní obraz znovu umístí na jeho čestné
místo ve Křtinách. Tato pouť proběhne 17. října a
bude mít dvě části: Fyzicky zdatní zájemci a turisté
si připomenou pěší pouť z roku 1928 tím, že vyrazí
pěšky z Račic do Křtin, tedy trasu asi 15 km. Druhá
část poutníků bude do Křtin dopravena autobusem.
Součástí pouti bude samozřejmě mše svatá a
slavnost při umístění obrazu na jeho původní místo.
Podrobnosti k pouti budou včas zveřejněny
na stránkách obce a KVH Otaslavice.

BITVA O BRITÁNII A JOSEF FRANTIŠEK –
80. VÝROČÍ
Oslavy 80. výročí Bitvy o Británii a 80. výročí
smrti Plk. i.m. Josefa Františka jsou v letošním roce
připraveny na 10. října 2020. Protože v tomto roce si
připomínáme kulaté výročí zřejmě nejvýznamnější
vojenské operace II. světové války, rozhodli jsme se
pozvat do naší obce významné osobnosti, jak z řad
diplomatických sborů Francie, Polska a Velké
Británie, tak z řad velení armády ČR, a především
našeho letectva. Součástí oslav bude také promítání
filmu s leteckou tématikou, a to v pátek 9. října.
V sobotu proběhne hlavní program oslav, otevřena
bude expozice Muzea Josefa Františka, doplněná o
aktuální a nové exponáty, současně proběhne
výstava výtvarné soutěže, kterou vyhlásil Klub
vojenské historie Otaslavice. Výtvarné (ale i
literární) soutěže se mohou zúčastnit všichni
zájemci, bez omezení věkem či vzděláním.
Připraveny jsou hodnotné ceny. Podrobnosti najdete
na
internetových
stránkách
obce
nebo
www.kvhotaslavice.cz. Připravujeme také malou

Marek Hýbl
starosta obce
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NA ZÁVĚR
Krásné dny a hodně sil a zdraví všem!

Olomoucký kraj finančně přispěl na akce:
Přírodní koupací biotop Otaslavice,
Rekonstrukce komunikace pod bytovkou
Otaslavice – 2,Vybavení JSDH Otaslavice.

Ing. Mojmír Sokol, Ing. Vladimír Ambros
místostarostové
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