TJ Sokol Otaslavice pořádá v sobotu 26. září ve 20 hodin tradiční hodovou zábavu . V sále bude
diskotéka, venku pod lipami bude hrát kapela Předina. Vstupné je 80 Kč. Srdečně zvou pořadatelé.

Pošta Otaslavice oznamuje, že bude ve čtvrtek 1.10.2015 otevřeno odpoledne od 14,30 do 16,30.
Dopoledne bude zavřeno.
Oddíl kopané oznamuje občanům, že v neděli 27.září hrají na místním hřišti muži Otaslavice
mistrovské utkání s Horním Štěpánovem. Začátek utkání je v 16 hodin. Dorostenci hrají na místním
hřišti v neděli 27.září s Brodkem u Konice. Začátek utkání je ve 13 hodin.
V části obce Stránsko byl nalezen svazek různých klíčů se žlutým přívěskem. Žádáme majitele, aby si
je vyzvedl na OÚ.
Obec Otaslavice Vás zve na výstavu obrazů Ing. Ivana Ambrože v malém sále sokolovny v sobotu 26.9.
od 15,00 do 17,00 hodin a v neděli od 9,00 do 11,00 a od 13,00 do 17,00 hodin. Vstupné dobrovolné.
V pátek 25.9.2015 se koná hodová diskotéka u Romana od 17 hodin. Občerstvení je zajištěno –
makrely a maso z udírny. V sobotu od 17 hodin bude sele na roštu. K tanci a poslechu bude hrát
kytarové duo K II.
Obec Otaslavice a Zájmové sdružení žen pořádá zájezd do Valtic na tradiční Valtické vinobraní
3.10.2015. Odjezd autobusu je od OÚ v 8,00 hodin, návrat v 18,00 hodin. Cena zájezdu činí 180 Kč a
zahrnuje pouze dopravu. Vstupné na celý program na náměstí Svobody činí 100 Kč a hradí si každý
účastník samostatně. Zájemci se mohou hlásit na OÚ nebo u Mgr. Boženy Bartošové, tel.
737 842 559.
Oznamujeme občanům, že v neděli bude mše svatá v 9,00 hodin.

HD Určice přijme ihned brigádníky na trhání jablek v sadech v Dětkovicích. Informace na sekretariátu
družstva tel. 582 302 244.
Drůbežárna Práce bude v úterý 29.9. v 9,45 prodávat kuřice a chovné kohouty, brojlerová kuřata,
jatečné kachny, krmivo pro drůbež a králíky. Dále pak vykupovat králičí kůže, cena 5 Kč za kůži.

