Zpravodaj – ŘÍJEN 2017

ZPRAVODAJ OBCE OTASLAVICE
Vážení spoluobčané,
teplé letní dny nahradilo citelné ochlazení, které nám připomenulo blížící se podzim. I přes nepřízeň počasí
se snažíme vše připravit na nadcházející hodový víkend, který bude obohacen divadelním vystoupením, výstavou
fotografií nebo možností navštívit muzeum řemesel v 1. poschodí fary.
Tímto si Vás dovoluji srdečně pozvat nejen na akce spojené s hodovým víkendem, ale i na spoustu akcí,
které připravují spolky v naší obci.
Přeji Vám krásné prožití hodů v blízkosti Vašich blízkých.
Marek Hýbl – starosta obce

e INVESTIČNÍ
potýkáme s doladěnímAKCE
celého systému,
tímto žádám občany o shovívavost.
V NADCHÁZEJÍCÍCH
MĚSÍCÍCH







Dokončení stavby poldru v lokalitě Močelky se z technických důvodů přesouvá na konec listopadu
2017.
Dokončení opravy sochy Panny Marie na rozcestí směr Trávník včetně nového oplocení.

Byly zahájeny práce na obecním domě Komárkovo, došlo ke zbourání části domu, kde následně
vznikne nové parkoviště.
V nejbližším termínu budou zahájeny práce na úpravě svahu nad komunikací od prodejny
u Makošů směrem ke škole a následně provedena nová výsadba.
Nadále probíhají úpravy dětského hřiště v areálu sokolovny.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V MĚSÍCÍCH ŘÍJEN, LISTOPAD
HODOVÝ VÍKEND
V pátek 29.9. sehrají v sále místní sokolovny MORKOVŠTÍ OCHOTNÍCI hru
pod názvem
„VYKRADAČI HROBŮ“. Začátek představení je v 18 hodin, vstupné 50 Kč. Vstupenky je možné
zakoupit u paní Hany Hynkové na obecním úřadu nebo v pátek před představením v sokolovně.
V sobotu 30.9. a v neděli 1.10. proběhne v malém sále výstava „OTASLAVICE V BARVÁCH“,
zachycující obec na panoramatických a efektových fotografiích. Součástí výstavy je i
dvacetiminutová videoprojekce obce a jejího okolí. Výstava proběhne v sobotu od 9 do
11 hodin, odpoledne od 14 do 19 hodin, v neděli od 9 do 12 hodin, odpoledne od 14 do 19 hodin.

V horních prostorách fary se v sobotu od 14 hodin otevře MUZEUM ŘEMESEL OTASLAVICKA.
Prohlídka muzea bude probíhat v sobotu i v neděli od 14 do 17 hodin. Vstup do muzea je od
školy přes Místo vzájemného setkávání.
Hodovou zábavu pořádá v sobotu 30.9. již tradičně TJ Sokol Otaslavice ve všech prostorách
sokolovny i ve venkovním areálu sokolovny. Začátek je v 21 hodin, srdečně zve TJ Sokol
Otaslavice.
V areálu sokolovny (před malým sálem) proběhne v neděli od 14 hodin
hodové
„BUCHTOBRANÍ“, zakončené vylosováním tři nejchutnějších „Hodových buchet 2017“
a předáním hodnotných cen.
Od 14 hodin zpestří nedělní hodové odpoledne ve venkovním areálu sokolovny hudební
program. K poslechu ( i k tanci ) zahraje oblíbena skupina K2.

PŘIPRAVOVANÉ PODZIMNÍ AKCE
V pátek 6.10. se zpřístupní Muzeum Josefa Františka pro veřejnost, od 15,00 do 16,15 bude
k nahlédnutí výstava „NEBEŠTÍ JEZDCI“. Následovat bude pietní akt před rodným domem
Josefa Františka.
Zájezd na VALTICKÉ VINOBRANÍ pořádá v sobotu 7.10. obec Otaslavice a Zájmové sdružení
žen. Odjez autobusu je v 8 hodin od obecního úřadu, cena za dopravu 180 Kč. Zájemci se
mohou hlásit u paní Boženy Bartošové,Otaslavice č.265, tel.: 737 842 559.
V pátek 24.11. sehraje soubor Hanácká scéna Kojetín v místní sokolovně divadelní představení
„KDYŽ SE ZHASNE“. Začátek představení je v 18 hodin. Vstupenky v předprodeji u paní Hany
Hynkové na obecním úřadu od pondělí 23.10. Cena vstupenky je 50 Kč.

Bližší informace o připravovaných akcích budou včas zveřejněny.

Starosta Marek Hýbl

Místostarosta Ing. Mojmír Sokol
Místostarostka Mgr. Božena Bartošová

