Zpravodaj – říjen 2016

ZPRAVODAJ OBCE OTASLAVICE
Vážení spoluobčané,
teplé počasí zářijových dnů vystřídalo ochlazení a vydatné deště ohlašují příchod období
dušičkového. Padající listí nám opět komplikuje úklid obce, kontejnery ve sběrně se plní
bioodpadem. Dny se krátí, stále více času trávíme v teple u kamen a pomalu se
připravujeme na příchod času adventního a následně i Vánoc.
Pojďte se s námi podívat, jaké akce pro Vás připravujeme na toto období a na co se můžete
těšit do konce roku 2016. Přeji Vám všem klidné prožití podzimních dnů ve zdraví.
Marek Hýbl – starosta obce

INFORMACE A UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Základní škola ve spolupráci s Obecním úřadem Otaslavice nabízí možnost odběru obědů
ze školní jídelny včetně dopravy do domu. Cena obědu je 55,-Kč. Informace na tel. č.
582 370 718.

INVESTIČNÍ AKCE
Jak jste jistě zaregistrovali, probíhá oprava místní komunikace u palírny, která by měla být
hotová do půlky listopadu. Dovolujeme si Vás požádat o trpělivost a pochopení pro omezení,
které s opravou komunikace vzniklo.
V minulých dnech proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby „Poldr Močelky“. Tato
stavba by měla zabránit škodám vzniklým přívalovými dešti v části obce Kelecká a Zahrady.
V současnosti je zpracováván projekt na opravu komunikace a prostranství bytového domu
č. p. 312.
U horní branky na hřbitov probíhá položení vegetačních tvárnic pro parkování osobních
vozidel.

AKCE V MĚSÍCI LISTOPADU A PROSINCI


V neděli 30.10. od 14 hodin pořádá TJ Sokol Otaslavice na Homole drakiádu a
srdečně zve malé i velké příznivce těchto podzimních radovánek.






V pátek 11.11. pořádá mateřská škola u příležitosti svátku sv. Martina pochod od
školky na Místo vzájemného setkávání, kde předvede svůj program.
Stejný den, tj. 11.11. v 18 hodin bude v malém sále sokolovny připraveno podzimní
posezení u čaje s programem.
V neděli 4.12. pořádá TJ Sokol Otaslavice také již tradiční a oblíbený mikulášský běh.
Start je v 10 hodin od místní sokolovny.
V sobotu 10.12. to zase zavoní v místní sokolovně perníkem, vanilkou i vánočním
kořením. Na návštěvníky vánočního jarmarku čeká bohatá nabídka výrobků a
výtvorů všeho druhu, punče i zabíjačkových pochutinek. Začátek jarmarku je ve 14
hodin.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE DO KONCE ROKU 2016
 V sobotu 29.10. se v místní sokolovně představí umělci z Opavy s vystoupením
složeným ze známých operetních melodií pod názvem „KVĚTY PANÍ OPERETY“.
Začátek představení je již v 17 hodin, vstupenky v předprodeji u paní Věry Hálové
v nákupním centru 60 Kč, na místě 70 Kč.
 Zájmové sdružení žen pořádá v úterý 22.11. zájezd do Moravského divadla
v Olomouci na představení operety Perly panny Serafínky. Cena zájezdu je 360 Kč,
zahrnuje dopravu a vstupné na představení.
Kontakt : Mgr. Božena Bartošová, tel.: 737842559.
 První adventní neděle připadá letos na 27.11. Tento den se na návsi rozzáří
vánoční strom. Připraven bude bohatý program, horký punč i ohňostroj.
Začátek akce je v 16 hodin.
 Poslední adventní akce v letošním roce pak bude patřit seniorům.
V sobotu 17.12. se v místní sokolovně koná vánoční setkání seniorů, které patřilo
v minulosti k pravidelně pořádaným a velmi oblíbeným obecním akcím. Pro naše
starší občany bude připraven bohatý program i občerstvení.
Začátek je v 15 hodin.

Bližší informace o dalších připravovaných akcích budou včas zveřejněny.

Starosta Marek Hýbl

Místostarosta Ing. Mojmír Sokol
Místostarostka Mgr. Božena Bartošová

