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Odezněly vostatky a s nimi podle dávné tradice i dobrovolně, tehdy ale velmi přísně 
uložený půst od radovánek z tance a co jsme docela zapomněli i od radovánek z pře-
míry jídla a pití. Proč? No abychom vyhladověli na těle i duchu a mohli zase bohatě 
oslavovat vzkříšení Páně, jak ukládáno křesťanům, a  to o  Velikonocích, které půst 
ukončily.  

Na vostatky se mělo vysoko vyskakovat, aby obilí vyrostlo hodně vysoké a dýně 
válet, aby ty pravé oranžové vyrostly do patřičných rozměrů. Tedy modlitba za bo-
hatou úrodu v nastávajícím roce. Jak že se ty dýně válely? Muž ze smluvené dvojice 
ženě podrazil nohy a místo tance se oba váleli celým sálem. V této dvojici byla žena 
vybavena úžasnými bombarďáky, které pádem vyhozené sukně nad hlavu byly vysta-
veny, a přihlížející propukali v jásot. Jestliže ale muž konal bez domluvy s partnerkou, 
pak odměna v množství facek následovala. Někdy musel viník i utéci z hospody. Tyto 
oslavy provázely také zabíjačky, smažené koblihy a slivovice. Slavívalo se tři dny. Ne-
děle a pondělí tancovačkami, až v úterý průvodem maškarádů. Medvěd nesměl chy-
bět. Proč maškary, a to ty nejošklivější? Aby zahnaly zlé síly, které údajně mohly ničit 
úrodu nastávajícího roku. Tento den a noc především se pochovávala i Basa na důkaz 
zákazu muzikám. A Base se vyčetly všechny prohřešky občanů celé vesnice, aby ona 
vyprosila odpuštění. Plaček u jejího pochovávání byl plný sál i s rozžatými svícemi. 
A dovádění končilo až rozedněním ráno ve středu. Unavení tanečníci skončili v kos-
tele, kde jim kněz popelem udělal na čelo kříž, a odcházelo se za povinnostmi. Doma 
ve stodole plést koše a obřísla, vlakem do fabrik a také do škol, kde se v lavicích usí-
nalo.

Tož takový bévaly vostatky. Prosba za bohatou úrodu v nastávajícím roce a pěkně 
zvesela.

Ze vzpomínek paní učitelky Marie Matouškové a Ludmily Kaloudové,
můžete se dočíst v knize Marty Králové Na dobré hodince v Otnicích

Marta Králová 
by se 18. března 2018 
dožila 80 let. Bohužel 
18. května 2010 ve svých 
72 letech nás opustila. 
Zanechala však pro nás 
v knize Na dobré hodince 
hymnus o životě obyvatel 
naší obce. 
V úctě a s díky 
vzpomínáme
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Adventní doba v  loňském roce byla v naší obci zahájena 
opět tradičním vánočním koncertem. Každoročně odehra-
je vánoční koncert v  sále dělnického domu některá z  de-
chových kapel. Poslední vánoční koncert zazněl v  podání  
dechové kapely Žadovjáci s  kapelníkem Ladislavem  
Svobodou. Vánoční koncert moderoval zároveň i  sólista 
kapely Miroslav Surka. V  jeho podání zazněla tato krásná 
slova:

Na adventním věnci hořely tiše čtyři svíčky. Bylo slyšet, jak si 
mezi sebou šeptají. První svíčka vzdychla a  řekla: „Jmenuji se 
POKOJ. Ráda bych přebývala mezi lidmi, ale jim na  mně ne-
záleží. Moje světlo sice svítí, ale lidé žádný pokoj nedodržují.“ 
Její světélko bylo čím dál menší, až docela zhaslo…. Světlo dru-
hé svíčky zakmitalo a  svíčka řekla: „Jmenuji se VÍRA, toužím 
svítit lidem na cestu životem, ale oni mnou pohrdají, jsem prý 
nemoderní a zbytečná. Lidstvo nechce o Bohu nic vědět, nemá 
tedy cenu, abych svítila.“ Průvan zavál místností a druhá svíčka 
zhasla… Smutně se ke slovu přihlásila třetí svíčka: „Jmenuji se 
LÁSKA. Toužím být v lidském srdci, ale lidé si mě nevšímají, ne-
chtějí mě. Vidí jenom sami sebe, tvrdí, že volné vztahy jsou lepší, 
že je třeba si užívat. Už nemám sílu, abych hořela.“ Její světlo se 
zachvělo a zhaslo… V té chvíli vešlo do místnosti dítě. Podívalo 
se na svíčky a řeklo: „Proč nesvítíte, kdo vás zhasl?“ A rozplakalo 
se… V tom se ozvala čtvrtá svíčka a zašeptala: „Neboj se, dokud 
já svítím, nic není ztraceno. Mé jméno je NADĚJE. S mojí pomo-
cí se dají i ostatní svíčky znovu zapálit. Od ní pak dítě zapálilo 
všechny ostatní svíčky. Plamen naděje by v našem životě neměl 
nikdy zhasnout. Každý z nás by měl plameny POKOJE, VÍRY, 
LÁSKY a NADĚJE stále udržovat. 

Muzikanti zahráli a  zpěváci zazpívali spoustu krás-
ných lidových písniček, tradičních koled či vánočních pís-
ní. Středem pozornosti, především mužského publika, byly 

zpěvačky, a  to zejména charizmatická Olinka Baričičová, 
známá z  TV Šlágr. Na  závěr koncertu si všichni v  sále spo-
lečně s  kapelou zazpívali koledu Narodil se Kristus Pán.
Vánoční koncerty v Otnicích mají neopakovatelnou atmosféru 
– je to pro všechny příjemně strávené odpoledne. Místa v sále 
jsou zaplněna dávno před zahájením koncertu. Na většině kon-
certů sedí posluchači v řadách, ale vánočním koncertům v naší 
obci dává punc výjimečnosti právě posezení u  svátečně pro-
střeného stolu s hořící svíčkou uprostřed. Na pódiu se vyjímal 
nádherně nazdobený vánoční stromeček. Sál dělnického domu 
byl opět krásně vyzdobený a  vše bylo perfektně připraveno. 
Vřelé díky si zaslouží všichni, kdo se na organizování a hlad-
kém průběhu koncertu podíleli. 

Třešničkou na dortu bylo tradičně vánoční poselství našeho 
starosty Pavla Prokopa, které dojalo místní i přespolní účastní-
ky koncertu k slzám. Závěrečný potlesk nebral konce. Pan sta-
rosta nejdříve poděkoval kapele Žadovjáci a s nostalgií v hlase 
řekl, že vánoční čas je doba, která vybízí k zastavení, k tomu, 
abychom si našli chvíli pro sebe a pro svoje blízké a zamysleli se, 
co jsme společně dokázali. Přirovnal náš život k ujíždějícímu 
vlaku do budoucnosti, ve kterém nikdo neví, která z příštích 
zastávek bude ta naše, na které budeme muset vystoupit. Při-
pomenul, že bychom si měli vážit toho, kde žijeme, že společně 
tvoříme velkou a  dobrou rodinu.  Na  úplný závěr poděkoval 
všem za společných dvacet čtyři roků, kdy byl ve funkci staros-
ty obce a vyjádřil naději, že společně ještě kus cesty půjdeme. 

Jsem přesvědčena, že poděkování od nás, občanů, si zaslouží 
i pan starosta za veškerou práci pro obec, kterou téměř čtvrt 
století svědomitě vykonával, za  zájem o  rozkvět naší obce, 
za vstřícnost a ochotu řešit problémy našich občanů. 

Jitka Bublová

Ohlédnutí za vánočním časem

Vánoční koncert
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V sobotu 9. prosince uplynulého 
roku, tedy během druhého advent-
ního víkendu, se setkali občané 
naší obce na náměstí u rozsvícené-
ho vánočního stromu. Garáž man-
želů Rafajových sloužila opět jako 
občerstvovací a  zahřívací stanice. 
Komu byla velká zima, ten se mohl 
ohřát také u  velké fatry uprostřed 
náměstí. 

Vnitřně jsme se zahřívali vý-
borným čajem, otnickým punčem 
nebo svařáčkem. Na  improvizova-
ném podiu – tvořivosti zaměstnan-
ců obecního úřadu se meze nekla-
dou, a to je moc dobře – postupně 
vystoupili žáci základní školy – 
od  nejmenších po  nejstarší, kteří 
zazpívali koledy pod vedením paní 
učitelky Matyášové a Korcové. Dal-
ším bodem programu bylo vystou-
pení místního mužského pěvecké-
ho sboru Blonďáci za  doprovodu 
harmonikáře pana Jaromíra Vacka, 
a  na  závěr zazpívaly ženy z  otnic-
kého KOSu. Podvečerním progra-
mem provázela příjemným slovem 
Naďa Fojtů. Poblíž vánočního stro-
mu nabízeli chlapci a děvčata z pro-
jektu „Šťastná sedmička pomáhá“ 
vánoční cukroví za  dobrovolné 
ceny. Malé děti byly nadšené z ko-
ziček, které se proháněly ve výběhu. 
Na  náměstí bylo rušno, zpívaly se 
krásné koledy a vládla zde příjem-
ná předvánoční atmosféra. 

Po  skončení programu na  ná-
městí se velká část účastníků akce 
přesunula do  tepla sálu restaurace 
U  Marků. V  restauraci byly stoly 
do jednoho obsazené, sešly se zde 
všechny generace - od  teenagerů 
po seniory. Jaromír Vacek nechyběl 
se svojí harmonikou a  opět neú-
navně hrál. Většina v sále se přidala 
a zpívalo se až dlouho přes půlnoc. 
Zkrátka nepřišly ani promrzlé ža-
ludky – paní Helenka Marková 
připravila vynikající zvěřinové spe-
ciality – kdo ochutnal, nelitoval, ba 
naopak, všichni si pochvalovali vý-
borné kančí řízečky s  vynikajícím 
bramborovým salátem, gulášek 
nebo srnčí na smetaně. 

Je hezké, když se lidé v  před-
vánočním čase na  chvíli zastaví, 
přestanou gruntovat, péct cukro-
ví, nakupovat dárky a  sejdou se 
i  v  chladném počasí na  náměstí, 
aby zažili společné chvíle; aby si 
poslechli a zazpívali koledy, popo-
vídali si a  byli si k  sobě blíž. Po-
děkování patří všem účinkujícím 
i  organizátorům této již tradiční 
adventní akce v Otnicích. 

Jitka Bublová

Setkání u vánočního stromu
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Od  13. do  30. listopadu 2017 se v  klobouckém 
gymnáziu uskutečnila sbírka pro Dětský domov 
Lila v Otnicích. Sbírku organizovala třída 2. G pod 
vedením paní učitelky Heleny Effenbergerové. Při-
spět mohli žáci a přátelé gymnázia formou finanč-
ní, anebo darem v podobě hračky či plyšáka. 

S mými spolužáky jsme se totiž před časem shod-
li, že bychom chtěli někomu udělat o  Vánocích 
radost, a  tak jsme sestavili pět návrhů, ze kterých 
jsme nakonec vybrali právě otnický domov Lila pro 
děti s postižením.

Zpočátku se toho moc nevybralo, ale postupem 
času přibývalo jak peněz, tak věcných darů.  Vůbec 
jsme netušili, že se do tohoto projektu zapojí tolik 
lidí.     

Když nám paní učitelka oznámila, že se vybralo 
přes 11 000 Kč a k tomu sedm pytlů plyšáků a hra-
ček, byli jsme více než mile překvapeni. Když jsme 
se ptali paní ředitelky domova, co by si za vybrané 
peníze přáli, tak měla jasno: velkého svítícího sně-
huláka. My jsme jí toto přání rádi splnili. Ludmila 
Pšenáková hned věděla, kam sněhuláka umístí – 
do atria, aby na něj viděly všechny děti. 

Po ukončení sbírky jsme zabalili ty nejhezčí ply-
šáky do dvaceti pěti dárkových tašek, aby tak každé 
dítě mělo svou.

V pátek 20. prosince jsme nasedli v Kloboukách 
do aut a vydali se do Otnic. Když jsme přijeli, přiví-
tala nás paní ředitelka a řekla nám informace o do-
mově a jeho historii.

Ludmila Pšenáková nás provázela dětským do-
movem a my jsme v každém pokojíčku předali dě-
tem plyšáky a k  tomu jim s kytarou zazpívali pár 
koled. Doufáme, že jsme děti potěšili tak, jako ony 
nás. Rádi bychom se napřesrok setkali zas a do bu-
doucna z této dobročinnosti udělali tradici. 

Sára Valová, studentka 2. G

Vánoce v Lile
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Je Štědrý večer, slavnostní večeře je 
snědená, dárky jsou rozdané a  už netr-
pělivě vyhlížíme trubače, kteří prochází 
celou vesnicí a hrají koledy. 

Když projdou pod našimi okny, je to 
znamení vyjít ven na ulici a popřát si se 
sousedy pěkné svátky. 

Na  Milešovské se již tradičně schází-
me před domem Mirka Čecha a Zdeňky 
Křivánkové. Každý přinese něco dobré-
ho k pití i k snědku. Zapálíme prskavky 
a s trubači si zazpíváme koledu. Letošní 
setkání jsme si osladili nejen cukrovím, 
ale i  různými likéry. Domácí vaječné 
koňaky a  speciální několik měsíců při-
pravovaná brandy od  Mirka všem moc 
chutnaly. Nechyběla i  tradiční slivovice 
a mandlovice. Děti si pochutnaly na pe-
čeném čaji. Již teď se těšíme na příští se-
tkání. Přijďte mezi nás!

Dana Sekaninová

Vánoční setkání na Milešovské

Rok 2017 se chýlil ke konci a po všech 
krásných zážitcích, ale i  starostech, kte-
ré jsme si užili na našich dvou rybnících, 
se opět blížil den „D“, vyvrcholení našich 
společensko-kulturních akcí, pořádaných 
naším rybářským spolkem pro místní ob-
čany. A to „akce Štěpán“.  

Jako každý rok tradičně začínáme ve 13 
hodin a máme pro návštěvníky přichysta-
né oblíbené pochutiny ze sladkovodních 
ryb. Z udírny se vydával uzený pstruh, kapr 
a amur a nabízený sortiment byl rozšířen 
o  douzovanou cigáru, neboť o  grilované 
kuřecí a vepřové maso nebyl velký zájem. 
Toníček pro návštěvníky připravil na grilu 
amura a kapra. O tom, že to bude výborné 
nás již nejednou přesvědčil. Vždy je o jeho 
ryby velký zájem. V  boudě byly k  výdeji 
kapří hranolky a tatarák, kterého letos bylo 
přichystáno rekordních 10 kg. Na  všech-

na jídla, která byla přichystána z  kapřího 
masa, byli použiti kapři z našeho rybníku, 
někteří byli odloveni našimi členy a ostatní 
byli z rybářských závodů pro dospělé. Bylo 
zpracováno celkem patnáct kusů. Ven-
ku před udírnou nebyl k přehlédnutí stůl 
se svařákem, který bravurně obsluhovala 
Míša. Její svařák byl výborný a prodalo se 
ho opravdu dost. Alkoholické a nealkoho-
lické nápoje v  boudě opět zajistil Macon 
s Majorkem. 

Minulý ročník si pro nás „manželé“ Sa-
dečtí připravili rybí polévku. I když podle 
mého názoru byla excelentní, moc se jí 
nesnědlo, a to se vydávala prosím zdarma. 
Spousta lidí ji nemusí (a to i z řad rybářů) 
a chápu, že po  štědrovečerní večeři na ni 
lidé nemají chuť. Tentokrát volili jistotu 
v podobě zabijačkové, chcete-li černé po-
lévky. Té se snědlo opravdu hodně. Již se 

těšíme na  letoš-
ního Štěpána, co 
nám zase připra-
ví, neboť polév-
ky od tety Marti 
jsou výborné. 

Počasí nekorespondovalo s datem – 26. 
prosince. Bylo totiž slunečno a blátivo, tak-
že se nám velice hodilo vydláždění před 
boudou a  udírnou, které jsme v  průběhu 
roku vybudovali během našich brigád. 
Účast byla hojná a shodli jsme se na tom, že 
byla největší ze všech pořádaných ročníků. 

Za celý RSO bych chtěl poděkovat všem 
spoluobčanům a  dalším návštěvníkům 
i  z  okolních obcí, kteří se štěpánské akce 
zúčastnili a tímto podpořili naši organizaci. 

Budeme se na vás opět těšit 26. prosince 
2018. 

 Za RSO Miroslav Tichý

Štěpánská u rybníka
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Jednu prosin-
covou středu se 
v knihovně sešli 
malí i velcí, aby 
si vytvořili vá-
noční přáníčka. 
Tvořilo se dle 
předloh nebo své 
vlastní fantazie. 
Přáníčka, které si 
účastníci dílničky 
odnesli domů, 
udělali určitě 
radost v před-
vánočním čase 
všem, kterým 
byla věnována 
nebo zaslána 
poštou. Již teď 
se těším na další 
společné tvoření 
v prostorách 
knihovny. 

Knihovnu 
můžete navštívit 
každé pondělí 
a středu a vybrat 
si knihu z našeho 
knižního fondu, 
který pravidelně 
doplňujeme.

Těší se na vás 
knihovnice 

Zuzana 
Sloupová

Již v odpoledních hodinách poslední den v roce mů-
žete potkat Radka Nepomuckého, kterak obhlíží v loka-
litě Pod Vodárnou terén.

Zasvěcení vědí, že je místní odborník na silvestrovský 
ohňostroj. Každoročně rozsvítí a rozzáří oblohu pro po-
těšení známých, přátel, kamarádů i sousedů z vodáren-
ské zástavby. Přes tři desítky přítomných tak nevěřícně 
obdivují barevnou eskapádu světelné nádhery, jež hraje 
prim mezi všemi následujícími ohňostroji. Zahříváme 
se nabízenými likéry i svařeným vínem. Přejeme si vše 
nejlepší v novém roce.

Letos jsme si mohli o půlnoci popřát zdraví a štěstí  
i s ostatními známými, jejichž kroky je na náš konec ne-
zavedou. Pod záštitou otnických zahrádkářů, nejpočet-
nější místní organizace, byl poslední den v roce otevřený 
dělnický dům. S nápadem dle Šaratických přišel starosta 
Pavel Prokop, který vždy rád vidí své Otnické co nej-
více pohromadě. Skupinky přátel postupně přicházely, 
odcházely, bavily se, tančily, povídaly si, jedly přinesené 
pochoutky a popíjely své rozmanité nápoje. O hudební 
kulisu se starali Luděk Levák a Martin Procházka. Volná 
zábava všem přítomným náramně vyhovovala. 

A tak se možná okruh známých, kteří se v dělnickém 
domě setkají příštího 31. prosince, opět rozšíří. Nejen 
pro potěšení pana starosty.

Dagmar Kovaříková

Silvestr
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Jak už bývá v Otnicích zvykem, většinou první sobotu v roce 
se koná Tříkrálová sbírka, která je pořádaná pod záštitou Ob-
lastní Charity Hodonín. Také letos jsme se vydali v sobotu 
6. ledna s kasičkami k občanům Otnic, abychom jim popřáli 
mnoho štěstí a zdraví v tomto roce a požádali je o příspěvek pro 
Tříkrálovou sbírku. 

Po mrazivém začátku loňského roku, kdy jsme chodili při - 
20° C, jsem měl zpočátku obavy, jestli budou děti ochotné jít 
do takového dobrodružství jako v loňském roce. Organizování 
a přípravu sbírky začínáme již koncem roku, a to nikdo neví, 
jaké bude počasí v lednu. Vždy si v duchu říkám: „Tak co, vyjde 
to letos, anebo ne?“ A letos to opravdu vyšlo nádherně. Když 
jsme oslovovali děti a rodiče, jestli by byli ochotni jít, tak jsme 
slyšeli jen samé: „No jasně, už se moc těšíme!“ a „Počasí nás 
nezlomí, vždyť děláme dobrou věc.“ To člověka krásně hřeje 
u srdce. Ale ta největší radost byla v sobotu ráno, když jsme se 
shromáždili všichni v kostele u jesliček a pan farář nám požeh-
nal křídy. Najednou přede mnou stálo bezmála třicet malých 
i větších dětí a já měl skoro slzy v očích. Po těch všech letech, 
kdy jsme začínali ve  dvou skupinkách, přes rozmary počasí, 
tu najednou stálo tolik ochotných lidí. A počasí k  tomu bylo 
jako na objednávku. Dokonce i sluníčko se na nás chvíli usmá-
lo. Poněvadž v to sobotní ráno se mi nějak sevřelo hrdlo a  já 
nemohl skoro mluvit, chtěl bych tímto moc poděkovat Daně 
Sekaninové za pomoc při organizaci sbírky, také všem dětem 
i rodičům, kteří šli s námi a rovněž všem rodičům, kteří nám 
na toto sobotní dopoledne půjčili děti a oblékli je do nádher-
ných kostýmů.

 
Tříkrálové skupinky:

1. Klárka Novotná, Petr Muric, Talya Tůma s vedoucím Pav-
lem Mezuláníkem (ulice Dědina, Boženy Němcové, Školní, 
Polní)

2.  Radim Rafaj, Dominik Rosendorf, Max Muric s vedoucí 
Magdou Mezuláníkovou (ulice Dědina, Polní, Školní, Bože-
ny Němcové)

3. Pavel Jochman, Michal Matoušek, Monika Matoušková, 
Pavlína Matoušková s vedoucí Janou Jochmanovou (ulice 
Dědina, Na Konci) 

4. Vojta Kolařík, Jakub Kolařík s Janem Baráčkem (ulice Dědi-
na, Nová)

5. Madlenka Makovská, Simonka Rafajová, Adrianka Me-
noušková s vedoucí Silvií Makovskou Menouškovou (ulice 
U Parku, Lipová, Květná, Severní)

6. Adam Sekanina, Pavel Peksa s vedoucím Vojtou 
Peksou (ulice Chaloupky, Na Kopci, Za Drahy)

7. Marta a Zdeněk Procházkovi s dcerami Terezou a Zuzanou 
(ulice Milešovská, Pod Vodárnou)

8. Adam a Julie Procházkovi, Sára Borovičková s vedoucí Da-
nou Sekaninovou (ulice Pančava)

Všem koledníkům i dárcům patří velké poděkování za vy-
branou částku v Otnicích, která činí 42 416 Kč.

                                                                                                                                             
Pavel Mezuláník

Tříkrálová sbírka
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ŘÍJEN - 30. 10. 2017
4. Kontrola minulého zápisu: 
Veškeré úkoly byly splněny.
5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP:
a) Prostavby Real Brno – Územní souhlas, novostavba RD 

SO 13A,B a 14A,B    
b) Prostavby Real Brno – záv. kontr. prohlídka, novost. RD 

SO 8A,B a 9A,B
c) Bc. P. Zehnal 472 – kontrolní prohlídka vestavby podkro-

ví
d) I. Málková 45 – Sdělení, nepovolená vestavba RD 472 
e) R. Hutáková 100 – Sdělení, kontrola stavu nemovitosti 

313
f) Manželé Horáčkovi 404 – Kol. rozhodnutí č. 100/2017, 

úpravy RD
6. Faktury ke schválení:
a) Prostavby Otnice – Fa:201720103, oprava chodníku v ul. 

Dědina
b) REEX Modřice – Fa:217068, tisk zpravodaje č. 69
c) Respono Vyškov – Fa:2317350038, likvidace odpadů 

na SD
d) Respono Vyškov – Fa:317110266, likvidace odpadů 

za III.Q.2017
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 6, 

zápisu.
 7. JMK – odbor ŽP:
Zastupitelé vzali na vědomí vydané Opatření obecné povahy 

(JMK 153416 /2017), kterým se povoluje výjimka ze zákazu 
škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných 
druhů živočichů.

8. DSO Politaví – změna stanov:
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Ždánický les 

a Politaví, schválila dne 28. 9. 2017, změnu stanov DSO. Tuto 
změnu musí odsouhlasit i členské obce.

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Otnice schvaluje změnu stanov Dob-

rovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví bez výhrad, 
v předloženém znění, tj.:

1) Článek II, odst. 2: adresa sídla svazku se nově mění 
na Hrušky 166, 683 52 Křenovice.

2) Článek IV, odst. 1: nově se doplňuje písm. r. plnění úko-
lů pověřence pro ochranu osobních údajů podle obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů.

3) Článek X: nově se doplňuje odst. 14, původní odstavec 14 
se mění na odst. 15. Znění doplněného odst. 14: Výbor může při-
jmout rozhodnutí i mimo schůzi výboru, a to písemným hlasováním 
nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky. S použitím 
takového způsobu hlasování musí souhlasit všichni členové výboru. 
Hlasující se pak považují za  přítomné. Rozhodnutí přijaté mimo 
schůzi výboru musí být bezodkladně náležitě zdokumentováno. Ob-
sah a fakt přijetí rozhodnutí mimo schůzi musí být uveden v zápise 
z  nejbližší schůze výboru. Veškerou organizační činnost spojenou 
s rozhodováním mimo schůzi výboru zajišťuje předseda svazku.

9. Asociace Paprsek – žádost o příspěvek:
Zastupitelé projednali žádost Asociace Paprsek Vyškov z.s., 

o finanční příspěvek na rok 2018. Vzhledem k tomu, že obec 

bude schvalovat rozpočet až v únoru 2018, bylo rozhodování 
o příspěvku odloženo. 

10. E.ON – smlouva, věcné břemeno:
Zastupitelé projednali návrh smlouvy o zřízení věcného 

břemene do pozemků p.č. 994/2, 994/3 a 994/78, ve prospěch 
společnosti E.ON Distribuce a.s., na akci „001030007807 Ot-
nice kabel NN lok. 30xRD“, za cenu 12 100,- Kč.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břeme-

ne č. PV-014330044731/001, s firmou E.ON Distribuce a.s. 
 

11. Prodej pozemku p.č. 1194/2 – Svoboda P.:
Zastupitelé projednali žádost p. Pavla Svobody o odprodej 

pozemku p.č. 1194/2 o výměře 115 m2, v k.ú. Otnice. Pozemek 
je pro obec zbytný. Záměr byl zveřejněn od 10. 10. do 30. 10. 
2017. Připomínky nebyly vzneseny.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1194/2 Pavlu 

Svobodovi Otnice Pančava 157, za cenu 35,- Kč/m2. Náklady 
s prodejem hradí nabyvatel.

12. Koupě pozemku p.č. 1776 a 1854 v k.ú. Lovčičky:
V k.ú. Lovčičky probíhají pozemkové úpravy. Obec Otnice 

má ve svých záměrech rekultivovat bývalou skládku v cihelně. 
K uskutečnění záměru je nezbytné vyřešit vlastnictví k po-
zemkům. Proto obec Otnice ve spolupráci se SPÚ Vyškov 
jedná se současnými vlastníky o odprodeji pozemků nacháze-
jících se v bývalé cihelně. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vykoupení pozemku p.č. 1776  

a p.č. 1854 v k.ú. Lovčičky od spoluvlastníků, Hana Nová 
602 00 Brno, Úvoz 443/112 (podíl 1/2) a Hamerníko-
vá Jitka 666 01 Heroltice 162 (1/2), za cenu 30,- Kč/m2. 
 

13. Koupě pozemku p.č. 1772 a 1858 v k.ú. Lovčičky:
Jedná se o vykoupení vlastnického podílu pozemku v bývalé 

cihelně a cesty u vodoteče, za účelem uskutečnění záměrů 
obce. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vykoupení vlastnického podílu 

(1/3) pozemků p.č. 1772 a 1858 v k.ú. Lovčičky od p. Šťovíčko-
vé Libuše 683 54 Otnice, Pančava 17, za cenu 30,- Kč/m2. 
  

14. Společenské centrum za DD:     
Zastupitelé projednali výkresovou dokumentaci ing. arch. 

Waltra, na vybudování společenského centra za Dělnickým 
domem. Jedná se o podium, občerstvení, parket a posezení. 
Záměrem je pořádat letní (Aloiské) hody za Dělnickým do-
mem. Byly vzneseny technické připomínky k návrhu. Projekt 
bude dotažen ke stavebnímu povolení.  

15. Silný vítr dne 29. 10. 2017:     
V neděli dne 29. 10. 2017,  foukal jak v ČR, tak i v Otnicích 

silný vítr který působil škody. Nejprve vyjížděli hasiči k padlé-
mu stromu na cestě do Těšan a následně likvidovali zlomenou 
vrbu (vysázena v r. 1942) v parku sv. Jana Nepomuckého. 
Drobné škody vznikly na střechách některých domů. Vážnější 
škody nebyly hlášeny.

Obec, na základě těchto událostí zajistí vykácení přerostlých 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
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jehličnanů na obecních pozemcích po obci. Zajistí také ná-
slednou výsadbu zeleně.  

15. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:  
- V rámci celoročního natáčení videa v obci v roce 2018, bylo 

doporučeno zřídit  
   poradní komisi z řad jednotlivých organizací.
- Místostarosta navrhl upravit svody povrchových vod ze 

střech Základní školy 
   namísto do kanalizace, nově do zeleně v okolí školy. Tím 

dojde k zadržení 
   vody v krajině i k úsporám za platbu za srážkové vody.
- Pan Havelka informoval o  uspořádání akce Zahrádkářů 

na Dělnickém domě 
  dne 11. 11. 2017, v 9,00 hod. Jedná se o ukázku tradičních 

řemesel. Občerstvení zajištěno.
- Zastupitelé jednali o  možném nákupu zahradní techniky 

pro pracovní četu

LISTOPAD - 20. 11. 2017
4. Kontrola minulého zápisu: 
Bod 15) Video o obci – zastupitelé navrhli složení komise, 

která bude spolupracovat s p. Petrem, při natáčení videa v r. 
2018. 

5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP:
a) Prostavby Real Brno – plyn. kotle na RD, SO8A,B, 9A,B, 

10A,B, 11D,E    
b) Manželé Brázdovi 40 – ÚS č. 114/2017, rekonstrukce 

střechy RD 
c) Manželé Kneslovi 371 – řízení o povolení výjimky 

na stavbu garáže
d) Bc. P. Zehnal 472 – přerušení řízení o odstranění stavby 

č. 241/2017
e) E.ON Distribuce – ÚS č.202/2017, přípojka NN Tichý
6. Faktury ke schválení:
a) Promea Brno – Fa:1721174, zpracování a podání žádosti 

o dotaci
b) Respono Vyškov – Fa:2317350043, likvidace odpadů 

na SD
c) P. Pecák Šlapanice – Fa:12615, výměna 2 ks sloupů VO 

u hřbitova
d) P. Pecák Šlapanice – Fa:12715, oprava veřejného osvětlení
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 6, zápisu. 

  
7. JMK – odbor ŽP:
Zastupitelé vzali na vědomí návrh Opatření obecné povahy 

(JMK 146416/ 2017/OŽP/Bla), kterým se povoluje výjimka ze 
zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chrá-
něného bobra evropského.

8. Min. zemědělství ČR:
Zastupitelé vzali na vědomí Opatření obecné povahy, kte-

rým se nařizuje vlastníkům lesů v ČR, zpracování těžeb naho-
dilých, vzniklých ke dni účinnosti opatření, nejpozději do 31. 
3. 2018.

9. Materiály Základní školy Otnice:
Zastupitelé projednali a schválili:
A) Navýšení ročního příspěvku pro Základní školu 

o částku 33 100,- Kč., z důvodu vyšších zaplacených záloh 
na topení v Mateřské škole. Celkový příspěvek v r. 2017, bude 
činit 2 808 100,- Kč. 

B) Přijetí finančního daru od:
B1) Ing. Jaroslava Jedličky Brno,  Hájkova 2255/3 5 000 Kč
B2) Rostěnice a.s., Rostěnice 166   3 000 Kč
C) ZO projednalo předpokládané investice a příspěvek 

obce pro Základní školu v roce 2018. Investice půjdou převáž-
ně na odstranění havarijního stavu el. instalace.

D) ZO projednalo návrh výnosů a nákladů ZŠ v roce 2018.
E) Potvrdilo stávající členy Školské rady (J. Nedoma a D. 

Sekaninová).    
10. E.ON – smlouva č. 1030041453/001:
Zastupitelé projednali návrh smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene do pozemků p.č. 932/1, ve pro-
spěch společnosti E.ON Distribuce a.s., na akci „Otnice, kabel 
NN Kneslová“, za cenu 5 000,- Kč.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zří-

zení věcného břemene č. 1030041453/001, s firmou E.ON 
Distribuce a.s.     

11. Rozpočtové opatření č. 5/2017:
Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření č. 

5/2017.
Příjmy:  + 963 700 Kč
Financování: + 881 300 Kč
Výdaje: +   82 400 Kč
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017. 

 
12. Příspěvek pro DSO Cezava v r. 2018:
Obec je členem Dobrovolného svazku obcí Cezava. Z člen-

ství vyplývá i úhrada členského příspěvku, který na základě 
valné hromady DSO Cezava, je stanoven v roce 2018, ve výši 
12,- Kč/1 obyvatele. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek pro DSO Cezava v roce 

2018 ve výši 12,- Kč/1 obyvatele.   
13. Koupě pozemků od p. Svobodové, v k.ú. Lovčičky:
Obec vykupuje pozemky v k.ú. Lovčičky, z důvodu získání 

vlastnického podílu k pozemkům v bývalé cihelně, za účelem 
uskutečnění záměrů obce. Paní Svobodová nabídla prodej 
pozemků vedených na LV 202 v k.ú. Lovčičky. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 1755/1 

o výměře 175 m2, p.č. 1755/2 o výměře 632 m2, p.č. 1870 o vý-
měře 15 m2, p.č. 4205 o výměře 101 m2 a p.č. 4206 o výměře 
516 m2,  vše v k.ú. Lovčičky, od p. Marie Svobodové Lovčič-
ky 112, za cenu 30,- Kč/m2.    
        

14. Vyřazení akcií f. Agroklas:     
Zastupitelé vzali na vědomí vyřazení akcií f. Agroklas a.s. 

Slavkov u Brna, v účetní hodnotě 127 000,- Kč, z majetku 
obce. V konkursním řízení obec obdržela 1 938,16 Kč. Na zá-
kladě rozhodnutí Krajského soudu v Brně, je konkurs na f. 
Agroklas zrušen a firma bude vymazána z rejstříku.

15. Inventury k 31. 12. 2017:     
Starosta provedl proškolení zastupitelů, kteří jsou členy 

dílčích inventarizačních komisí. Inventury budou provedeny 
k 31. 12. 2017. Nepotřebný majetek bude vyřazen.

16. Volby přísedících Okresního soudu ve Vyškově:    
Okresní soud ve Vyškově, zaslal přípis o možnosti navrh-
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nout přísedící k Okresnímu soudu ve Vyškově. I vzhledem 
k tomu, že pro obce okr. Vyškov je vymezena kvóta až 2 zá-
stupce, žádný člen zastupitelstva nepožádal o nominaci. 

17. Dotace pro JSDH:     
Obec Otnice, od Krajského úřadu Jihomoravského kraje, 

obdržela příslib dotace na vybavení zásahové jednotky sboru 
dobrovolných hasičů, ve výši 14 700 Kč. 

Dotace musí být proúčtována do 31. 12. 2017.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace pro zásahovou 

jednotku SDH, ve výši 14 700 Kč.    
    

18. Elektrowin – ocenění obce:     
Dle sdělení společnosti Elektrowin Praha, naše obec dosáhla 

nejlepšího výsledku v soutěži měst a obcí do 2 500 obyvatel, 
s největším množstvím zpětně odebraných el. spotřebičů 
za období od 1.10.2016 - 30.9.2017. Obec je pozvána na slav-
nostní vyhlášení výsledků a převzetí finanční odměny ve výši 
20 tis. Kč.  

19. Dělnický dům – výměna opony:     
Na Dělnickém domě již dosluhuje opona, závěsy a další 

textilie. Zástupce dodavatelské firmy zaslal nabídku na jejich 
celkovou výměnu. Vzhledem k vysokým nákladům, (cca 320 
tis. Kč), výměna textilií nebude v příštím roce prováděna.     

20. Projekt „ Šťastná sedmička pomáhá“:    
Zastupitelé vzali na vědomí informaci od Mgr. D. Kovaříko-

vé o projektu „Šťastná sedmička pomáhá“. Tento otnický pro-
jekt finančně podpoří i nadace VIA. Výtěžek bude poskytnut 
pro dobrou věc. Do projektu se zapojí současní i bývalí žáci 
Základní školy. 

21. Žádost zahrádkářů Otnice:     
Zastupitelé projednali žádost Českého zahrádkářského sva-

zu, základní organizace Otnice, o výpůjčku sálu Dělnického 
domu na 31. 12. 2017, za účelem uspořádání akce „Setkání 
na silvestra“. 

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výpůjčku sálu Dělnického 

domu pro místní organizaci Zahrádkářského svazu, dne 31. 
12. 2017. 

22. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:  
- Starosta informoval o povinnostech obce při vydávání Ot-

nického zpravodaje,  
  plynoucí ze zákona č. 46/2000 Sb., Tiskový zákon.   
- Po debatě bylo doporučeno zvětšit taneční parket v projek-

tu „Kulturního centra 
  za Dělnickým domem. V projektové dokumentaci je nyní 

10 x 10 m. 
- Kladně byly hodnoceny akce „Ukázka uměleckých řemesel 

na DD“ a 
  „Uzavírání pramene u radnice“. Poděkování také patří ot-

nickým hasičům za asistenci.
- Mgr.  Pšenáková navrhla uspořádat „Kurz první pomoci“ 

pro veřejnost.
- Zastupitelé vzali na vědomí pozvánku p.  faráře P.  Buchty 

na faru, v neděli
  dne 26. 11. 2017.
- Zastupitelé jednali o plánu akcí na rok 2018. 

PROSINEC - 11. 12. 2017

4. Kontrola minulého zápisu: 
Bod 18) Elektrowin – starosta informoval o převzetí ocenění 

obce za sběr vysloužilých elektrospotřebičů v kategorii obcí 
do 2 500 obyvatel. Celková výtěžnost za období od 1. 10. 2016 
do 30. 9. 2017 je 16 458 kg.

Ocenění je spojeno s odměnou ve výši 20 tis. Kč.
Bod 22) Starosta vyhodnotil setkání Zastupitelstva se zá-

stupci Farnosti Otnice dne 26. 11. 2017. 
5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP:
a) Prostavby Real Brno – změna stavby na RD, SO10A 

a SO10B    
b) Prostavby Real Brno – kolaudace RD, SO10A, SO 10B, 

SO11D a SO11E
c) I. Kneslová 371 – souhlasné stanovisko, spalovací zdroj 

v novostavbě RD
d) Manž. Kneslovi 371 – povolení č. 249/2017 výjimky u no-

vostavby garáže
e) J. Sloup 330 – zahájení řízení o změně stavby před dokon-

čením, garáž
f) Manželé Rafajovi 52 – souhlas s dělením pozemků p.č. 

340 a 342/2
g) L. Málková 471 – stavební úpravy a nástavba RD
6. Faktury ke schválení:
a) Obec Blatnička – Fa:17-002-00139, administrativní po-

platek, burza energií
b) Rybářský spolek Otnice – Fa:17010002, údržba porostu 

u rybníka v Poltni
c) Pavlovín V. Pavlovice – Fa:17154680, dárkové balení
d) R. Švábenský Otnice – Fa:82017, montáž nového zábradlí 

na mostku v Poltni
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č.6, zá-

pisu.                    
7. JMK – dotace:
Zastupitelé projednali návrh Smlouvy o poskytnutí dotace 

od Jihomoravského kraje ve výši 50 tis. Kč, na opravu chodní-
ku v ulici Dědina.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o přijetí dotace s Jihomo-

ravským krajem ve výši 50 tis. Kč.  
8. VaK Vyškov – ceny v r. 2018:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení a.s. Vodovody a ka-

nalizace Vyškov, o cenách vodného a stočného na rok 2018. 
Navýšení o 2,07 Kč/m3, oproti r. 2017.

Vodné s DPH:  45,68  Kč/m3

Stočné        41,72  Kč/m3

Celkem:              87,40  Kč/m3 
9. Materiály Základní školy Otnice:
Zastupitelé projednali a schválili:
A) Finanční příspěvek pro Základní školu p.o. v r. 2018, 

ve výši 3 112 000,- Kč.     
             

B) Přijetí finančního daru od p. R. Michalkiewicze Ot-
nice ve výši 10 000 Kč. 

Přijetí fin. daru od R. Šnajnara, Prima stavebniny Brno 
ve výši   5 000 Kč

C) ZO projednalo návrh výnosů a nákladů ZŠ v roce 2018 
a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ na r. 2019-2021.

10. Nabytí pozemků – Říhová Hana:
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Zastupitelé projednali nabídku p. Říhové na prodej podílu 
(1/2) pozemků p.č. 2756, 2757, 2758, 2760 a 2764 v k.ú. Otni-
ce. Pozemky se nachází v zájmovém území obce.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí podílu (1/2) pozem-

ků p.č. 2756, 2757, 2758, 2760 a 2764 v k.ú. Otnice, od p. Hany 
Říhové Křenovice 592, za cenu 35,- Kč/m2.   
     

11. Rozpočtové opatření č. 6/2017:
Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření č. 

6/2017.
Příjmy:  + 1 422 000 Kč   Financování: + 

1 412 000 Kč
Výdaje: +      10 000 Kč
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 

6/2017. 
12. Rozpočtové provizorium od 1. 1. 2018:
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového provizoria, 

kterým se obec bude řídit do schválení rozpočtu v roce 2018.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium 

od 1.1.2018 
13. Hospodaření obce za 11/2017:
Zastupitelé vzali na vědomí výsledky hospodaření obce k 30. 

11. 2017.
Příjmy: 24 064 580, 88 Kč   Výdaje: 

21 944 382,68 Kč
14. Příspěvek dětem nar. v r. 2017:     
Zastupitelstvo vzalo na vědomí že vítání občánků naroze-

ných v roce 2017 se uskuteční dne 3. 3. 2018. Navrhuje se kaž-
dému narozenému dítěti v r. 2017 s trvalým pobytem v obci 
Otnice, přispět částkou 2 tis. Kč. Obecní úřad nyní eviduje 18 
dětí.   

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek každému narozenému 

dítěti v roce 2017, s trvalým pobytem v obci Otnice, ve výši 2 
tis. Kč.   

15. Knihovna – nákup knih v r. 2018:     
Zastupitelstvo projednalo výši příspěvku pro knihovnu 

Karla Dvořáčka Vyškov, na nákup nových knih pro knihovnu 
Otnice, v roce 2018.  

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek pro KKD Vyškov, na ná-

kup nových knih pro knihovnu Otnice v roce 2018, ve výši 15 
tis. Kč.   

16. DSO Cezava – rozpočet na r. 2018:    
Zastupitelé vzali na vědomí:
a) Rozpočet DSO CEZAVA na r. 2018.  P:180 800 Kč.   V: 

209 600 Kč.
    Financování 28 800 Kč. 
b) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020.
17. Termíny zasedání ZO na I. pol. r. 2018:     
Zastupitelé projednali a schválili návrh termínů zasedání v I. 

pol. roku 2018.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje termíny zasedání zastupitelstva 

obce na I. pololetí roku 2018.    
             

18. Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.:     
Zastupitelstvo projednalo nařízení vlády č. 318/2017, ze dne 

11. 11. 2017, kterým se mění nařízení vlády č.37/2003 Sb., 
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.

Usnesení:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí výši měsíčních odměn 

uvolněných členů zastupitelstva  obce a v souladu s §73, odst. 
1, zákona č.128/2002 Sb. a nařízením vlády č.318/2017 ze dne 
11 září 2017, kterým se mění nařízení vlády č.37/2003 Sb., 
stanovilo výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupi-
telstva a předsedům výborů dle přílohy č.1 zápisu. 

19. Dotace od MZe ČR:     
Zastupitelé vzali na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

z Ministerstva zemědělství ČR, ve výši 298 920 Kč. Dotace je 
na opravu hřbitovní cesty.  

20. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:  
- Starosta informoval o jmenování členů povodňové komise.   
- V důsledku silného poryvu větru (11. 12.) byla poškozena 

střecha na Základní škole, střecha na Katolickém domě, vyvrá-
cen smrk v parku na Pančavě a vyvrácen smrk v parku sv. Jana 
Nepomuckého.

- Bylo doporučeno zakoupit mikroport a prostorové mikro-
fony.

- Starosta kladně hodnotil akci „Setkání u vánočního stro-
mu“.  

Na  závěr jednání popřál starosta všem zastupitelům hezké 
prožití vánočních svátků.

27. 12. 2017
4. Kontrola minulého zápisu: 
Bod 20) Střecha na ZŠ – provedeno zabezpečení proti za-

tékání. Rozpočtové náklady na opravu zaslány na pojišťovnu 
k odsouhlasení. Opravu zajišťuje firma p. Hradila z Bošovic. 

5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP:
a) J. Sloup 330 – Rozhodnutí č.272/2017, změna stavby před 

dokončením    
b) E.ON ČR – zahájení územního řízení rekonstrukce vede-

ní VVN

6. Faktury ke schválení:
a) Respono a.s. Vyškov – Fa:2317350047, likvidace odpadů 

na SD
b) L. Prokopová Otnice – Fa:2017050, prac. vybavení za-

městnanců obce
c) REEX Modřice – Fa:217107, tisk zpravodaje č.70
d) REEX Modřice – Fa:217108, potisk a dodání igelitových 

tašek
e) J. Chladil Brno – Fa:52/17, instalace 2 ks kamer před hřbi-

tovem
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č.6, zá-

pisu.                    
7. Materiály JMK:
a) Opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjimka 

zasahovat do přirozeného vývoje bobra evropského.
b) JMK - Zahájení správního řízení k udělení souhlasu 

veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Otnice a Městem Slavkov 
u Brna, o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

8. Respono a.s. Vyškov – ceny v r. 2018:



	 otnický	zpravodaj	 	Číslo	71	–	březen	201814

Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení a.s. Respono Vyškov, 
že ceny za likvidaci odpadů v r. 2018 se nemění a zůstávají již 
devátým rokem stejné.

9. Materiály Základní školy Otnice:
Zastupitelé projednali a schválili:
A) Vyřazení majetku ZŠ pořízeného do 31. 10. 2009 

 191 567,15 Kč
 pořízeného od   1. 11. 2009 
 98 182,30 Kč      

                        
B) Přijetí věcných darů od p. R. Michalkiewicze Otnice 

v hodnotě 12 039 Kč. 
Přijetí věcného daru (2 ks odrážedla) od firmy Beton Brož 

Otnice.
C) Plán výnosů a nákladů ZŠ v roce 2018. 
 Příjmy:  23 206 000 Kč.
 Výdaje: 23 206 000 Kč. 
D) Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ na r. 2019-2021.
10. Rozpočtové opatření č. 7/2017:
Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření č. 

7/2017.
Příjmy:  + 1 170 900 Kč
Financování: + 1 169 400 Kč
Výdaje: +        1 500 Kč
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017. 

 
11. Rozpočet DSO Politaví na r. 2018:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí schválený rozpočet DSO 

Politaví na rok 2018.
Příjmy: 1 887 400 Kč.
Výdaje: 1 887 400 Kč.  
Usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočet DSO Politaví na rok 

2018.   
12. Návrh plánu akcí na r. 2018:
Zastupitelé projednali návrh plánu akcí na rok 2018. 
13. Návrh rozpočtu obce na r. 2018:     
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2018. 

Návrh plánu akcí je již začleněn do výdajové stránky roz-
počtu. Příjmy jsou navrhovány nižší, v porovnání s predik-
cí Ministerstva financí ČR.      
  

14. Žádost MS Hubert Otnice:     
Zastupitelstvo projednalo žádost Mysliveckého spolku Hu-

bert Otnice o výpůjčku sálu Dělnického domu na 20. 1. 2018, 
za účelem uspořádání mysliveckého plesu.  

Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s výpůjčkou sálu na Dělnickém 

domě pro MS Hubert Otnice, na den 20. 1. 2018.  
  

15. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:  
- Zastupitelé vzali na vědomí poděkování za podporu Linky 

bezpečí. 
Na závěr jednání popřál starosta všem zastupitelům vše nej-

lepší do nového roku a pevné zdraví. Poděkoval za spolupráci 
v roce 2017.

LEDEN - 15. 1. 2018
4. Kontrola minulého zápisu: 
Bez úkolů. 
5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP:
a) Bc. P. Zehnal 472 – zahájení řízení o dodatečném povole-

ní nástavby RD    
b) Prostavby Real Brno – souhlas k dělení a scelování po-

zemků Po Vodárnou
c) SÚS Vyškov – souhlas s vydáním stavebního povolení pro 

stavbu II/418
6. Faktury ke schválení:
a) J. Sokol Bošovice – Fa:18005, výměna tonerů + xerox 

papír
b) J. Cahel Újezd u Brna – Fa:1/2018, grafické práce zpravo-

daj č. 69
c) J. Cahel Újezd u Brna – Fa:1/2018, grafické práce zpravo-

daj č. 70
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č.6, zá-

pisu.                  
7. Materiály JMK:
Jihomoravský kraj – souhlas s uzavřením veřejnoprávní 

smlouvy mezi Obcí Otnice a Městem Slavkov u Brna, o odpo-
vědnosti za přestupky a řízení o nich.

8. Tříkrálová sbírka 2018:
Při Tříkrálové sbírce 6. ledna 2018, bylo v obci vybráno cel-

kem 42 416,- Kč.
(V roce 2017 vybráno 38 020,- Kč). Sbírky se zúčastnilo 8 

skupinek dětí s doprovodem dospělého. Celkem se zapojilo asi 
32 dětí a občanů.

9. Materiály Základní školy Otnice:
D) ZO schválilo přijetí finančního daru ve výši 10 tis. 

Kč. od RNDr. Z. Martináska Otnice.   
    

B) Vzalo na vědomí informaci o možnosti vypsat konkurzní 
řízení na funkci ředitele školy (v souladu se školským záko-
nem č. 472/2011 Sb.)

Bylo rozhodnuto konkurzní řízení nevypisovat.  
 

10. Roční výkaz knihovny za rok 2017:
Zastupitelé vzali na vědomí roční výkaz o činnosti knihovny 

v r. 2017.
Knihovní fond celkem:  9 940 svazků.
Čtenáři celkem:    231,  z toho 52 dětí.
Výpůjčky celkem:     2119
Návštěvníci knihovny:  881
Nakoupeno nových knih za 10 195,- Kč.  Celkem 50 ks.   
Vyřazeno: 94 knih.
Výměnný fond z knihovny KD Vyškov: 233 knih.
11. HÁTA – div. představení:
Zastupitelstvo projednalo nabídku Divadelní společnosti 

Háta Praha, na uspořádání představení v Otnicích dne 7. dub-
na 2018. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy na uspořádání 

divadelního představení s Divadelní společností Háta Praha, 
dne 7. dubna 2018, v Otnicích.  

12. Nákup nové kopírky na OÚ:
Kopírka v kanceláři p. Štěpánkové je neopravitelná. Porov-
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náním podmínek nabídky na dodání nové kopírky nebo jejím 
pronájmem, bylo rozhodnuto zakoupit novou kopírku. Před-
pokládané náklady cca 80 tis. Kč. 

13. Nákup sekačky na trávu:     
Zastupitelstvo projednalo nabídku f. Garden Studio Brno, 

na dodání sekačky na trávu za zvýhodněnou cenu. Jedná se 
o robustní sekačku s vlastním pohonem a záběrem 132 cm. 
Cena cca 285 tis. Kč. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zakoupení velkoplošné komunální 

sekačky na trávu.
14. Žádost ing. P. Doležala, koupě pozemků:     
Zastupitelstvo projednalo žádost ing. Pavla Doležala o od-

prodej obecních pozemků p.č. 272/121 a p.č. 272/123 v k.ú. 
Otnice

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 

272/121 a 272/123 v k.ú. Otnice.   
 

15. Žádost p. Hlouška – koupě pozemků:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Hlouška  Miloslava 

a p. Petra Süsera oba bytem Brno o odprodej obecních pozem-
ků p.č. 1192/2 a p.č. 1191/2 v k.ú. Otnice. Souhlas se záměrem 
odprodeje vyslovilo jen k pozemku p.č. 1192/2.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1192/2 

v k.ú. Otnice.  
16. Smlouva o nájmu – p. Pitová V.:
Zastupitelé vzali na vědomí žádost p. V. Pittové Otnice 

15, o uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků p.č. 
1758/1 a 1758/2, v k.ú. Lovčičky. Jedná se o pozemky v bývalé 
cihelně. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o nájmu s p. Vlastou Pit-

tovou Otnice 15 na pronájem pozemku p.č. 1758/1 a část (1/4) 
pozemku p.č. 1758/2,  v k.ú. Lovčičky. Schvaluje také propla-
cení nájmu tři roky zpětně.        

17. Přijaté dotace v r. 2017:     
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o obdržených 

dotacích v r. 2017.
Obec obdržela dotace v celkové výši 1 171 016 Kč.
18. Pronájem sálu DD – Prokop P.:     
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Pavla Prokopa o proná-

jem sálu Dělnického domu na den 2. 6. 2018, za účelem pořá-
dání rodinné akce. Starosta k tomuto bodu ohlásil podjatost 
a hlasování se nezúčastnil. 

Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem sálu Dělnického domu 

na den 2. 6. 2018 panu Pavlu Prokopovi Otnice 431, za stano-
vených podmínek.  

19. Žádost občanů ul. Pod Vodárnou:
Zastupitelstvo projednalo žádost občanů z ulice Pod Vodár-

nou, zastoupené p. Rosendorfem, o doplnění odběrného hníz-
da odpadů v ulici Pod Vodárnou o kontejner na papír a sklo. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje doplnění odběrného hnízda na od-

pady v ulici Pod Vodárnou, o kontejner na papír a kontejner 
na bílé i barevné sklo.   

20. Plán akcí na rok 2018:

Zastupitelé projednali a upřesnili návrh plánu akcí na rok 
2018. 

21. Návrh rozpočtu na rok 2018:     
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledky hospodaření obce 

za rok 2017 a projednalo návrh rozpočtu na rok 2018. Projed-
naný návrh plánu akcí je začleněn do výdajové stránky roz-
počtu. Příjmy jsou navrhovány nižší, v porovnání s predikcí 
Ministerstva financí ČR.  

22. Květná – návrh řešení prostoru:     
Starosta předložil návrh řešení plochy nad ulicí Květná, kte-

rou vypracoval ing. L. Matyáš. Bylo doporučeno přepracovat 
parkovací plochu a sjednotit povrchovou úpravu komunikací. 
Součástí projektu je i cenová nabídka.

23. Chodník v ul. Dědina – u Foltýnového:     
Starosta předložil projekt opravy chodníku v ulici Dědina 

od domu p. J. Foltýna (č.p. 42) po dům p. Z. Daňhela (č.p. 
197), projekt vypracoval ing. L. Matyáš. Chodník bude odsu-
nut od komunikace II/418. K návrhu nebyly vzneseny připo-
mínky. Součástí projektu je i cenová nabídka.

24. Výsledky prezidentských voleb 2018 – I. kolo:     
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledky I. kola prezident-

ských voleb v Otnicích.
1. Topolánek M. 23 hlasů 3,00 %
2. Horáček M. 53 6,91 
3. Fischer P.  92 12,01
4. Hynek J.  9 1,17
5. Hannig P. 2 0,26
6. Kulhánek V. 4 0,52
7. Zeman M. 356 46,47
8. Hilšer M. 67  8,74
9. Drahoš J. 160 20,88
25. Žádost TJ Sokol – výpůjčka sálu DD:     
Zastupitelstvo projednalo žádost TJ Sokol Otnice o výpůjč-

ku sálu Dělnického domu na 3. 2. 2018, za účelem uspořádání 
ostatkové zábavy.  

Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s výpůjčkou sálu na Dělnickém 

domě pro TJ Sokol Otnice, na den 3. 2. 2018.   
 

26. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:  
- Předseda výboru rozvoje obce p. Mezuláník, předložil ná-

vrh na  využití Kasína v  Dělnickém domě. Prostory upravit 
a  nabídnout občanům na  uspořádání rodinných oslav. K  ná-
vrhu proběhla diskuze. Bylo doporučeno začlenit do rozpočtu 
výdej na provedení vnitřních úprav a vybavení cca 250 tis. Kč.

- Dle sdělení Úřadu práce ve  Vyškově, nebude s  obcí pro-
dloužena smlouva na  vykonávání veřejně prospěšných prací 
(VPP). Důvodem je nedostatek financí. Stávající zaměstnanci 
na VPP ukončí svoji činnost u obce dne 31. 1. 2018.

Místostarosta navrhl, v rámci 100. výročí vzniku ČSR, vysa-
dit stromy svobody (lípy).

- Starosta informoval o žádosti p. J. Svobodové 49, k úpravě 
nájemní smlouvy.      
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••	starostovy	starosti	••
Vážení spoluobčané,
zima je za námi a otevírá se nám jaro. 

Doufáme, že se nebude opakovat to loň-
ské, kdy nejprve vše zmrzlo a pak udeřilo 
sucho. Příroda je mocná a nedá si porou-
čet. 

Na  jaře také pravidelně bilancujeme, 
jak naše obec hospodařila v  uplynulém 
roce a co se podařilo uskutečnit. Celko-
vé příjmy činily 27 mil. Kč a výdaje pak 
23 mil. Kč. Přebytek rozpočtu činil 4 mil. 
Kč. Na účtu obce k 31. 12. 2017 bylo cel-
kem 14 022 579,17 Kč. 

Výdaje obce na jednotlivé akce najdete 
v samostatné tabulce.  

Zastupitelstvo na  svém zasedání 
v  pondělí 5. března schválilo rozpočet 
obce na  rok 2018 a  také plán akcí (vý-
dajů). Rozpočet je navržen vyrovnaný 
v příjmové i výdajové stránce. 

Plánované výdaje na  jednotlivé akce 
jsou zveřejněny v  samostatné tabulce. 
Objem předpokládaných výdajů činí při-
bližně 16 mil. Kč.  Ale v rozpočtu výdajů 
jsou položky, u kterých nevíme, zda bu-
dou čerpány. Jedná se o opravu komuni-
kace II/418 od firmy Beton Brož po střed 
obce (plánované náklady 1,4 mil). Vše 
je v  rukou Správy a  údržby silnic Jiho-
moravského kraje (SÚS JMK) a ta zatím 
nemá zajištěno finanční krytí. Stejná 
situace je i  u  opravy téže komunikace 
z Újezda u Brna do Otnic. Tato akce však 
nesouvisí s  rozpočtem obce. Také pří-

spěvek pro TJ Sokol Otnice (2,9 mil. Kč) 
na nový povrch fotbalového hřiště, je vá-
zán na dotaci od státu. Je docela možné, 
že se tyto záměry v letošním roce nepo-
daří uskutečnit. U projektu Květná, kde 
se jedná o novou komunikaci, parkovací 
plochu, zeleň, dětské hřiště, je vše odvis-
lé od  projektové dokumentace, kterou 
zpracovává Ing.  Luděk Matyáš. Násled-
ně bude vydáno stavební povolení a vy-
hlášeno výběrové řízení na  dodavatele  
stavby. Do podzimu je to „šibeniční“ lhů-
ta.

Povzbudivější je informace, že ti ob-
čané, kteří si požádali, obdrží slibované 
kompostéry na biologický odpad. Po celé 
obci bude vyměněno rozhlasové zaříze-
ní za  bezdrátové. Nadzemní vedení pro 
rozhlas bude pak odstraněno. Věřím, že 
dodavatelská firma je natolik odborná, že 
umístěním amplionů bude hlášení míst-
ního rozhlasu srozumitelné po celé obci. 

Jistě jste si všimli hodně nahnuté hřbi-
tovní zdi v zadní části hřbitova. Obec ji 
zajistila podpěrami, ale riziko pádu a po-
škození náhrobků bylo tak vysoké, že za-
stupitelé rozhodli zeď zbořit. Problém je 
v základě pod zdí, který se sám vyvrací. 
Co s  tím dále? Vzhledem k  tomu, že se 
obec neustále rozvíjí a přibývá počet oby-
vatel, by s výhledem do budoucna mělo 
dojít k rozšíření hřbitovní plochy. Nabízí 
se posunout pravou část hřbitova nahoru 
do polí. Tento záměr se podařilo zapra-

covat do pozemkových úprav, i když ne 
úplně podle našich představ. Obec pro 
zabránění vstupu psů a  jiné zvěře, po-
staví provizorní drátěný plot. Následně 
musíme zadat vypracování změny č. 2, 
územního plánu obce, nechat vypraco-
vat projektovou dokumentaci nové zdi, 
vyřídit stavební povolení a pak zrealizo-
vat výstavbu. Je to běh na  dlouhou trať 
a úkol pro nové zastupitelstvo obce. Další 
akcí, kterou obec plánuje je rekonstrukce 
chodníku v ulici Dědina, a  to od domu 
Josefa Foltýna po dům Zbyňka Daňhela. 
Chodník je ve špatném stavu. Naším zá-
měrem je chodník odsunout dále od sil-
nice, tím zvýšíme bezpečnost chodců 
a  snížíme riziko znečištění chodců vo-
dou z  kaluží od  projíždějících vozidel. 
Také plánujeme výměnu stávající dlažby 
za  zámkovou. Mezera mezi odsunutým 
chodníkem a  komunikací by byla vysá-
zena živým plotem. Před domem pana 
Foltýna však bychom zasáhli malou 
částí do pozemku v jeho vlastnictví. Jak 
znám pana Foltýna, jedná se o slušného 
a seriózního občana. Věřím, že najdeme 
společnou řeč v  záměru celkové opravy 
chodníku.      

Nás občany i  zaměstnance obce čeká 
jarní úklid. Jsem přesvědčen, že se jej 
zhostíme stejně jako v  minulých letech, 
je to pžece naše obec, ve které společně 
žijeme.

 Pavel Prokop, starosta   
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ObEcNí úř Ad INfORmUjE

Obec Otnice ve  spolupráci se 
základní a  mateřskou školou 
uspořádá ve středu 4. dub-
na 2018 sběr papíru po  obci. 
Nachystejte, prosím, svázaný 
papír před rodinné domy a za-
městnanci obce ho odvezou. 
Výtěžek z  papíru bude věno-
ván dětem do škol.

UPOZORNĚNÍ - RESPONO  
Prosíme občany, aby popelnice 
na  svoz odpadu připravovali 
před domy ve středu. 
Svoz probíhá ve  čtvrtek již 
od 6 hodin ráno.  
Kdo dosud neuhradil poplatek 
za svoz odpadu, firma RESPO-
NO odpad už odpad nevyveze. 

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje so-
ciální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, 
azylové ubytování i pracovní příležitost. Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
• letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
• lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
• látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
• vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
• obuv – veškerou nepoškozenou
• hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologic-

kých důvodů
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
• znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
dne:   14. dubna 2018
čas:   9:00 – 11:00 hod.
místo:   Dělnický dům v Otnicích
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel.: 224 316 800, 224 317 203 Děkujeme za Vaši pomoc

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví města Slavkov u Brna 
se zapojil v  roce 2016 do  projektu Ministerstva práce a  soci-
álních věcí (MPSV) s  názvem “Systémový rozvoj a  podpora 
nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“, který mimo jiné usiluje 
o to, aby se nadále snižoval počet dětí, které musí svoji rodinu 
opustit a aby pro děti, které se dostávají do systému náhradní 
péče, byla zajištěna co nejkvalitnější individuální péče.

Jednou z aktivit projektu je „Podpora síťování služeb na lo-
kální úrovni“ (dále jen „Síťování“), jejímž cílem je posílení 
spolupráce orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) 
a dalších klíčových aktérů sítě služeb pro ohrožené děti a jejich 
rodiny (dále jen „síť“) na lokální úrovni – jedná se např. o soci-
ální pracovníky, pracovníky volnočasových aktivit, učitele, dět-
ské lékaře, soudce a další. Slavkovsko tak patří mezi 124 obcí 
s rozšířenou působností z 11 krajů z celé České republiky, které 

se do aktivity „Síťování“ zapojily a v jejichž oblasti působí tzv. 
lokální sítaři. V obci s rozšířenou působností Slavkov u Brna je 
lokální síťařkou Mgr. Gabriela Vybíralová. 

Co se podařilo v mezioborové spolupráci o ohrožené děti?
Chtěla bych se se čtenáři zpravodaje podělit o první úspě-

chy, které se nám v rámci mezioborové spolupráce týkající 
se ohrožených dětí na Slavkovsku podařily. V obci Otnice se 
na konci roku 2017 v prostorách obecního úřadu uskuteč-
nilo setkání starostů, ředitelů základních a mateřských škol, 
pracovnic OSPOD, Sociálně aktivizační služby pro rodinu 
Piafa a  dětské lékařky ze spádových obcí Otnice, Šaratice, 
Lovčičky, Milešovice, Bošovice, Hostěrádky-Rešov a Zbýšov. 

Cílem setkání bylo vzájemně se informovat o  potřebách 
ohrožených dětí v blízkém okolí. Zástupci sítě zde živě dis-
kutovali témata k  posílení spolupráce v  oblasti vyhledává-
ní a následné péče o ohrožené děti a  jejich rodiny. Dále si 
vyměnili informace o možnostech, dostupnosti a potřebách 
preventivních programů pro děti na  základních školách 
v regionu. Účastníci hodnotili setkání jako velmi přínosné, 
ocenili sdílení zkušeností dobré praxe a také vyjádřili zájem 
setkávat se v budoucnu pravidelně. 

Děkuji účastníkům, kteří si udělali čas v  předvánočním 
shonu a svou aktivní účastí posílili spolupráci v péči o ohro-
žené děti na  Slavkovsku. Zástupcům obce Otnice děkuji 
za  vlídné přijetí a  pomoc při organizaci setkání. Těším se 
na další spolupráci. 

Gabriela Vybíralová
lokální síťařka pro Slavkov u Brna

projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů 
sociálně-právní ochrany dětí, MPSV

www.pravonadetstvi.cz

Lokální síťování služeb pro ohrožené děti na Slavkovsku
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V  uplynulém roce byly schváleny dvě 
novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
které de facto zakazují skládkování odpadů 
po roce 2024. Důraz je a bude kladen na 
maximální třídění odpadů a jeho recykla-
ci (navracení do oběhu). Co nelze znovu 
zpracovat (recyklovat), bude energeticky 
využito. Na Moravě je takový odpad od-
vezen do brněnské spalovny, která vyrábí 
teplo pro Brno.

Jak je naše obec připravena a jak třídí 
odpady? Nejdříve je potřeba říci, že je akci-
onářem společnosti Respono, a.s., Vyškov, 
kterou založily města a obce v roce 1993, 
právě za účelem likvidace komunální-
ho odpadu. Sídlo je ve Vyškově a skládka 
v  Kozlanech. Ve společnosti je nastaven 
solidární systém služeb. Stejné ceny platí 
pro všechny obce a nezáleží, v  jaké jsou 
vzdálenosti od skládky, případně brněn-
ské spalovny. Obec, jako původce odpadů 
je odpovědná zajištěním jeho likvidací. Za 
tuto službu pak platí Responu, a.s. Podle 
nákladů za odpady pak zastupitelstvo obce 
stanoví obecní vyhláškou výši poplatku za 
likvidaci odpadů od občanů. Naše obec má 
stanoven místní poplatek ve výši 500 Kč/
obyvatele. U stavení kde není nikdo hlá-
šen k  trvalému pobytu, je poplatek také  

500 Kč., za nemovitost. Jaké služby obec 
nabízí svým občanům za výše uvedený po-
platek?

Po obci je rozmístěno šest sběrných hnízd.
1. Odstavná plocha u hřbitova 
2. Za kapličkou Panny Marie
3. Před dělnickým domem
4. Na ulici Nová
5. U prodejny Miloslavy Prosové
6. Pod Vodárnou

V těchto sběrných hnízdech je umístěno 
celkem:

15 ks  kontejnerů na plasty, 
  6 ks  kontejnerů na papír, 
  6 ks  kontejnerů na čiré sklo, 
  6 ks  kontejnerů na barevné sklo, 
  6 ks  nádob na přepálený jedlý olej,
  1 ks  uzavíratelný kontejner na oděvy.

Po obci je také rozmístěno 100 nádob na 
bioodpad  

Na hřbitově je umístěn kontejner na od-
pad ze hřbitova

Občané mohou využívat (středa a so-
bota) sběrný dvůr odpadů, kde lze uložit 
veškerý odpad včetně nebezpečného zce-
la zdarma. Úhrada je požadována pouze 
za odložení pneumatik a stavební sutě 
(v menším množství).

Do domácností byly rozdány tašky na 
prvotní třídění odpadů (plast, papír a sklo). 
V  jarních měsících budou distribuovány 
zájemcům,  kteří se přihlásili, kompostéry. 

Zbytky jídla ze školní kuchyně zá-
kladní školy jsou odkládány do nádoby 
na gastroodpad a pravidelně odváženy. 

Papír lze také odkládat u základní 
školy na vyhrazeném místě.  

Obec je odměňována od společností 
EKO-KOM a Elektrowin, za množství 
vytříděného odpadu. Čím více obec 
třídí, tím vyšší jsou odměny.

V  roce 2017 činily náklady na li-
kvidaci odpadů celkem 1  223  068 Kč. 
Celkové příjmy pak 1  068  346,90 Kč.  
Z toho vyplývá, že obec doplatila na li-

kvidaci a zneškodnění odpadů celkem 
154 721,10 Kč. Zastupitelstvo nehodlá 
zvyšovat poplatky za komunální odpad. 
Výhodnější variantou je třídění veškeré-
ho odpadu a využívání všech nabízených 
výhod od ekologických společností.

V minulém roce naše obec obdržela 
certifikát od společnosti Elektrowin. 
Toto ocenění jsme obdrželi za sběr vy-
sloužilých elektrospotřebičů v  katego-
rii obcí do 2  500 obyvatel, v  rámci Ji-
homoravského kraje. Výtěžnost za rok 
2016 činila 16  458 kg. Ocenění bylo 
podpořeno částkou 20 tis. Kč.  

Dle statistiky společnosti EKO-
KOM, však máme ještě značné rezer-
vy v  množství vytříděných odpadů. Je 
ještě dost odpadů, který místo na tří-
dičce, končí v nádobách na komunální 
odpad. Zde je ten zlom, kde končí od-
padové a začíná oběhové hospodářství.    

Jak je naše obec připravena z  pohledu 
novely zákona o odpadech? Podle mne 
velmi dobře. Je jen na nás, jak se bude-
me chovat při likvidaci vyprodukovaných 
odpadů, jakou zemi zanecháme svým dě-
tem a vnoučatům a také, zda jim půjdeme 
osobním příkladem.

 Pavel Prokop, starosta

Odpadové nebo oběhové hospodářství?

Statistika obyvatel k 28. únoru 2018

celkem průměrný	věk datum		
narození	nejstaršího

datum	narození		
nejmladšího

osoby 1576 39,70 31.			8.	1921 27.			2.	2018
Muži 		788 38,94 20.	10.	1930 24.			1.	2018
Ženy 		787 40,47 31.			8.	1921 27.			2.	2018
děti	do	15	let 		274 		7,03 		4.			3.	2003 27.			2.	2018
děti	do	18	let 		323 		8,40 		2.	..4.	2000 27.			2.	2018
starší	60	let 		377 69,66 31.			8.	1921 20.			2.	1958
Možní	voliči 1242 47,84 31.			8.	1921 23.			1.	2000
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Vichřice strhla střechu na základní škole 11. prosince 2017
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Březen
3. 3. 1918 v neděli odpoledne opustili 

jsme městečko Berežany. V pondělí 
ve dvě hodiny ráno jsme se nakládali 
do připravených ešalonů. 4. 3. hnuli 
jsme se z Berežan přes Perjatín, pak 
do Jahotína. Zde nás již navštívil ně-
mecký dvojplošný aeroplán, který byl 
živě odstřelován. Ze 4. na 5. 3. jsme jeli 
dále přes Lazorc do Lubna. Zde jsme 
rekvírovali cukr. Jeli jsme dále do stanice 
Salavickaja a zde jsme stáli až do 8. 3. 
ráno. Pak jsme pokračovali přes Romo-
dán, Mirgorod, Gojalov. 9. 3. Sagajk, 
Rešetilovka do Poltavy. 12. 3. Kočubel-
ka, Ljubotin. 13. 3. Náš prapor se srazil 
u Bachmače s Němcem. Bylo u nás ně-
kolik mrtvých a raněných. Němce však 
porazili. 20. 3. přijíždíme do Balašova, 
začínáme se učit francouzsky. 

Duben 
2. 4. dopoledne defi lování při hud-

bě před novým plukovníkem Gajdou. 
Po obědě koncert. 4. 4. jsme vyjeli z Baj-
ky do Sardopska. 6. 4. cvičení v rotě. 
7. 4. nedělní koncert. 8. 4. cvičení při 
hudbě. 9. 4. procházka ve městě. 10. 4. 
polní cvičení s hudbou, zkouška s aero-
plánem, který při vzletu spadl a rozbil 
se.  12. 4. prostná cvičení z 5. Všeso-
kolského sletu a koncert. 14. 4. volba 
zástupce na sjezd, večer zábava. 18. 4. 
z Penzy, přes Kuzněck a k večeru jsme 
přijeli do Sizráně. Ve 12 hodin v noci 
při svitu měsíce jsme přejeli řeku Volhu, 
právě rozvodněnou. Jízda přes most 
trvala 10 minut. Most přes Volhu je 1 ½ 
versty a stál 7 mil. rublů. Za Sizraní při 
břehu Volhy leží město Batraky. 30. 4. 
do Krivoščekova přes řeku Ob do Novo-
nikolajevska.

Květen
1. 5. ve 3 hodiny budíček, procházka 

při východu slunce po vysokých pískov-
cových březích řeky Ob, rozvodněné 
splavující ledy. V 10 hodin shromáždění 
všech ešalonů zde stojících v májo-
vém proslovu bratra poručíka Kříška. 
Na konci zahrála hudba Kde domov 
můj a Marseillassu. K obědu knedlík se 
zelím, šunka, čaj, mazanec. Po obědě 
veřejné cvičení, skok o tyči, skok daleký, 
vysoký, hra s míčem, závody v běhu. 

Deník legionáře Františka Matouška II.

Novonikolaevský most
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5. 5. přijel ešalon srbských běženců. Naši hoši se s nimi 
brzy seznámili a hned je vodili k sobě do vozů, dávali 
jim čaj, cukr, máslo. Potom se děti seskupily před štáb-
ním vozem a zpívaly srbskou hymnu. 16. 5. Zkouška 
prostných při hudbě, která dopadla velmi dobře, k ve-
čeru procházka na rozhlednu a pak do města pobavit 
se s děvčaty. 17. 5. jsme se vezli na loďkách po řece 
Ob. Večer jsme šli do divadla pořádaného naší 8. rotou 
v sále korpusu. 23. 5. Čištění vagónů. 25. 5. se vrátil 
plukovník Gajda ze Sjezdu z Čeljabinska. Profesor 
Maksa, Medek a Čermák uvězněni v Moskvě sovětskou 
vládou. Po západu slunce při úplňku měsíce koncert 
za ešalonem. Krásný letní večer. Nálada tohoto večera 
byla báječná, jako před bitvou. Nástup na město byl 
ze soboty na neděli. Znamení k vystoupení dáno bylo 
výstřelem rakety. Čekali jsme rozkazu k nočnímu cviče-
ní proti bolševikům. Nálada výborná. Je 12 hod. v noci. 
V půl jedné máme nastupovat, abychom vzali město 
do svých rukou a zbavili se těch bolševiků a německých 
a maďarských banditů. Nevím, zdali budu moci zítřejší 
den vzpomínkami doplniti. 26. 5. Je ½ hod. s půlnocí, 
nastupujeme na zadní stranu ešalonu. Vůkol hrobové 
ticho. Nikdo neví o našem nástupu. Naše 2. rota měla 
za úkol vzít Altajské nádraží. Pušek jsme měli málo, 
poněvadž jsme je odevzdali v Penze a Samaře. Někdo 
šel s bombou v ruce, druhý s lopatkou, jiný sekyrou, 
čtvrtý s puškou s pár patrony. Tak jsme byli vyzbrojeni 
na tak velké město, kde měli síly vojska, kulomety a ji-
ných zbraní. Krátce po východu srazila se naše špice 
s dvěma strážemi, nádražními bolševiky. Padlo několik 
ran a hned byli odzbrojeni a vzati do zajetí. Bez překáž-
ky, zatím co na hlavním nádraží i v blízkých kasárnách 
rozlehla se živá střelba z pušek, kulometů a dunivé rány 
bomb a granátů. Dospěli jsme až na stanici, kterou jsme 
dostali do svých rukou, bez rány. Celé město bylo v na-
šich rukou. Celkem jsme ztratili jednoho mrtvého a asi 

15 raněných. U bolševiků byly mnohem větší ztráty. 
29. 5. pohřeb našich dvou bratří, kteří zranění podlehli. 
Hudba doprovázela naše drahé bratry k poslednímu 
odpočinku. U hrobu promluvil bratr poručík Růžek. 
31. 5. jeli jsme s jedním kulometem asi 30 lidí do Bara-
binska. Situace zde byla velice vážná.

Červen
1. 6. časně ráno, kdy hoši 6. pluku se měnili z okopů, 

viděli jsme, jak jsou znaveni, ale přitom ještě dosti vese-
lí. Museli ustupovat za prudké střelby přes močály.
3. 6. jeli jsme na stanici Ulinsk. Cestou vyhazovali jsme 
mosty a ničili trať, aby nemohli bolševici tak rychle 
za námi postupovati. 4. 6. jsme byli probuzeni střelbou 
z děl. Bolševici již obstřelovali stanici. Rychle jsme vy-
lezli z ešalonu a ešalony jely ze stanice asi 6 verst zpět. 
Nejhlavnější bylo a nám jednou tak velké kuráže doda-
lo to, že jsme měli zde již 2 děla a 1. rotu s kapitánem 
Koudelkou. Celý den byla z bolševické strany strašná 
palba z kulometů, děl a pušek, pokoušeli se proraziti 
náš front. Naše děla začala pálit a posílat pozdravy 
bolševikům do ešalonu, neměli chuť k nastupování. 
Pomalu z jejich strany utichla střelba. 9. 6. neděle. Je-
deme velkou rychlostí. Projeli jsme bez zastávky stanici 
Teliskaja a přijeli jsme do Čan, kde jsme chvíli stáli. 
Dověděli jsme se, že naši dobyli Omsk. 15. 6. jsme ráno 
přijeli do st. Marinska. 27. 6. k polednímu přijel jeden 
parovůz s těpluškou, v které přivezli 13 našich mrtvých 
strašně zohavených. Jednoho ruského doktora z našeho 
sanitního vlaku, kterému bolševici uřezali nos. Večer 
přivezla naše nestrojová rota jednoho našeho zrádce, 
který byl ihned odstřelen. 30. 6. Příjezd do st. Šuba, 
v poledne do Manyutoj pak Kujtun, k večeru do Cha-
riku.

Pokračování příště

4. 6. 1918 Náš první broněvik Ve volné chvíli sokolské cvičení

Na podzim je plánována výstava o 1. sv. válce. Uvítáme zapůjčení textových i fotografi ckých příspěvků z rodinných 
archivů, oceníme i dobové předměty.  Obecní úřad
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S P O L E č E N S K á  K R O N I K A

Občánci narození 
v roce 2017

Zuzana Slavíčková  

Eveline Khoury  

Vincent Fiala  

Vendelín Weiss  

Nella Svobodová  

Tereza Zehnalová  

Alexandr Denisov  

Patrik Šibor   

Sandra Svobodová  

Denisa Smetanová  

Artur Mlateček  

David Zehnal  

Šimon Svoboda  

Mia Chytilová  

Martin Popelka  

Lilly Jedličková  

Karel Brož   

Klára Zlatníčková

Sňatky v roce 2017
20. května 2017
Holý Jiří – Otnice
Bulvová Hana – Otnice

17. června 2017
Salajka Jaroslav – Otnice
Svobodová Iveta – Rajhrad

22. července 2017
Ušiak Marek – Znojmo
Švábenská Tereza – Otnice

14. října 2017
Marek Jakub – Brno
Kaloudová Lucie – Otnice
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Jubilanti roku 2017 
Dřínovský Vladimír 80 roků
Procházka Zdeněk  80 roků
Luskač František                     80 roků
Hložková Olga                              80 roků
Menoušek Stanislav 80 roků
Hoffmannová Ludmila                 81 roků
Haška Bohumil                              81 roků
Matyášová Ludmila  81 roků
Pavlovec Josef                               81 roků
Menšíková Jindřiška                     82 roků
Václavková Vlasta                         82 roků 
Buchta František                           82 roků
Mazalová Františka                       82 roků
Vašíková Ludmila                          83 roků
Krausová Marta  83 roků
Kovářová Františka                       83 roků
Novák Josef                                    83 roků
Audová Antonie                            83 roků
Neuman Josef  83 roků
Kosíková Věra                                84 roků
Svobodová Zdenka                        84 roků
Svobodová Ludmila                       84 roků
Kunderová Věra                             84 roků
Mezuláník Josef                             84 roků
Szépe Margita                                85 roků
Matoušková Marie (Na Konci)     85 roků
Rafajová Božena                            85 roků
Matyáš Jiří                                      85 roků
Žišková Božena                              85 roků
Hutáková Růžena                           86 roků
Zalaba Stanislav                             86 roků
Marková Anna                                86 roků
Matoušková Marie (Pančava)      87 roků
Auda Zdeněk                                   87 roků
Kaloudová Ludmila                        88 roků
Svobodová Marie                            88 roků
Vojáčková Antonie                         88 roků
Konečná Božena                             90 roků
Menoušková Anna                          90 roků
Mezuláníková Františka                 92 roků
Plíšková Růžena                             96 roků

Vladimír Dřínovský - 80 let

Anna Menoušková - 90 let Růžena Plíšková - 96 let

50 let spolu
9. března 1968 si řekli své ANO Metoděj a Ladislava Kašpaříkovi 
Gratulujeme k vaší zlaté svatbě a přejeme vám do dalších společných let hodně 

lásky, zdraví a vzájemné tolerance. 
synové Pavel a Michal s rodinami
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Foto: Zdeňka Křivánková
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Poděkování za každý den je název jedné knížky vhodné
k přečtení v tento čas před vánočními svátky. Snad si ho mů-
žeme, milí přátelé, na chvíli vypůjčit. Rád bych nejdříve také
poděkoval za jednu, možná na první pohled „maličkost“. Bylo
to vlastně ve volném svátečním dni – 17. listopadu – skupinka
obětavců, dospělých i dětí, nám upravila celé okolí kostela.
A že je toho na podzim dost, to známe každý ze své zahrady
nebo z okolí svého domu.

Takže když půjdeme o Vánocích na bohoslužby, bude to pro
nás všechny příjemný pocit. Proto veliký dík za nás pro tyto
obětavé ruce.

Ve zmíněné knize jsem hledal také něco pro následující dny.
Zaujala mě zmínka o svatém Josefovi. Víme, že jistě nechybí
v žádném vánočním betlému. Píše se zde asi toto – v evange-
liích svatý Josef neřekne ani slovo a je vždy v pozadí. Mluví se
sice o jeho snech a o jeho důležité roli při útěku svaté rodiny
do Egypta nebo při hledání ztraceného dvanáctiletého Ježíše
v chrámě, ale nikdy to není on, kdo by něco vyslovil. Ani na vá-
nočních obrazech to nemá jednoduché. Vždy stojí nebo sedí

Jak jsem se již zmínil ve Zpravodaji č. 43, zvon ve věži otnického kostela, který se k nám dostal asi v 50. letech minulého sto-
letí snad ze Znojma, je podle odborníků již z výroby špatně odlitý a zvuk moc sluchu neladí.

Měl jsem možnost být na poradě o našich zvonech s MUDr. Kloubem z Českých Budějovic, který je zástupcem zvonařské
firmy Perner a je dobře obeznámen s naším problémovým zvonem. Firma nedoporučuje zvon roztavit. Nezaručuje dobrou jakost
materiálu. Pustil nám nahraný zvuk našeho zvonu a k němu přidal nejblíže laděný tón nového zvonu. Ten náš chraplavý tam přece
jen vadil. Když pustil dva nové sladěné zvony, bylo to úplně o něčem jiném. Řekli jsme si  - alespoň jeden, za čas našetříme na
ten druhý. Po velké úvaze a rozhodování o dvojích nákladech na sundání zvonu, odvoz, jeřábů na vyzdvižení, usazení do věže,
v oknech věže má mobilní firma zabudované přijímací zařízení, které by se muselo kvůli montáži vždy odstranit, přišel nápad zku-
sit sehnat nějaké sponzory a zakoupit dva nové zvony. Sto tisíc už na kontě od dárců je. Pan starosta, místostarosta a pan farář se
už snaží nějaké sponzory získat, a tak doufám a chtěl bych věřit, že s pomocí sbírek by se nám to snad mohlo podařit dotáhnout
do zdárného konce. Vím, že je těžká doba pro každého z nás, ale každá darovaná koruna je dobrá. Vždyť je to i pro naši budouc-
nost a je krásné, když zvony pěkně ladí sluchu.

Přeji Vám všem radostné Vánoce a co nejvíce zdraví v novém roce. Josef Mezuláník

stranou a v mystické hře hraje druhé housle. Stará se o prak-
tické věci života, udržuje oheň, řeže dřevo nebo třeba na jedné
středověké tapisérii smaží na pánvi sázená vejce. Díky Jose-
fovu zpodobování jako „živitele“, často s holí a hořící svící,
má scéna Kristova narození konkrétní souvislost s životem lidí,
kteří prožívají narození dítěte. A právě to je, myslím, dobře.
Někdy mluvíme o vánoční idyle, tato postava ji určitým způ-
sobem upřesňuje. (Tak jako zmíněná ochota udělat důstojné
prostředí kolem kostela, nebo v něm – výzdobou, úklidem, zpě-
vem na kůru při „půlnoční“…).

Říká se, že nic není samo. Přeji vám, i nám kněžím, ať něčím
praktickým přispíváme k pohodě, k dobrému prožití Vánoc.

P. Pavel Buchta, farář

Přidávám pozvání ke svátečnímu setkávání
při bohoslužbách:

� DUCHOVNÍ OKÉNKO �

Zvony jsou na dobré cestě aneb Dobrovolná sbírka na nové zvony

OTNICE
24.12. 22.00
25.12. 9.30
26.12. 9.30
31.12. 16.00
1.1.2012 9.30

LOVČIČKY
25.12. 11.00
1.1.2012 11.00

MILEŠOVICE
26.12. 11.00

BOŠOVICE
24.12. 20.30
25.12. 8.00
26.12. 8.00
31.12. 15.00
1.1.2012 8.00

Informace pro dárce   Pokud budete chtít přispět do sbírky na nové zvony, lze tak učinit dvěma způsoby.

Hotově – peníze předat na farním úřadě Pavlu Buchtovi, který vám vystaví potvrzení o předané částce, nebo na obecním úřadě
u Jany Pavlovcové. Obec vystaví potvrzení o přijatém daru a peníze předá farnosti.

Bezhotovostně – lze zaslat peníze na zvláštní účet zřízený Farností Otnice, který slouží jen pro sbírku na zvony:

Česká spořitelna: 19-1561241319/0800.
V případě, že budete potřebovat potvrzení o vystavení darovací smlouvy, můžete se obrátit na faráře nebo na starostu Pavla Pro-

kopa. Potvrzení o daru lze uplatnit při ročním zúčtování daně z příjmu.

Čteme v  těchto dnech (nebo týdnech) různé titulky v  tisku. 
Například: „Aby mrazy nebraly životy“ nebo „Lék na terorismus? 
Přátelství!“ a podobně.

Někdy to jen přeskočíme očima, ale častěji nás to zaujme. Asi 
bychom si nechtěli jen zvykat na to, že prostě my máme pohodu, 
bezpečí a druzí ne. Také je dnes veliká informovanost, a tak máme 
zprávy hned ten den, kdy se něco stane.

Možná někdy uvažujeme, jak v tom všem zůstat nejen nad věcí, 
ale buď nějak pomoci anebo aspoň nemyslet jen na sebe.

Nevím, jestli to, co jsem nedávno četl v  jedné úvaze je lék 
na  všechno (to asi nikdy ne), ale může trošku být. Už třeba 
proto, že pomáhá se zastavit. A vidět sebe navzájem nejen přes ty 
novinové titulky. 

V tom zamyšlení stálo:

Někteří lidé nevědí, jak je důležité, že tu jsou.
Někteří lidé nevědí, že ostatním dělá dobře, když je třeba jen vidí.
Někteří lidé nevědí, jakou útěchu přináší jejich laskavý úsměv.
Někteří lidé nevědí, jak blahodárně působí jejich přítomnost.
Někteří lidé nevědí, oč bychom bez nich byli chudší.
Někteří lidé nevědí, že jsou darem z nebes.
Věděli by to, kdybychom jim to řekli.

       
  P. Pavel Buchta

BOHOSLUŽBY O VELIKONOčNÍCH SVáTCÍCH:
   

Bošovice Otnice Lovčičky Milešovice
29. března Zelený čtvrtek 17:00 18:30
30. března Velký pátek 17:00 18:30
31. března Bílá sobota 18:00 20:00
   1. dubna Boží hod velikonoční 8:00 9:30 11:00
   2. dubna Velikonoční pondělí 8:00 9:30 11:00

NEBE
Marka Míková

Už abychom tam byli
Budem umět lítat
a budem celí bílí
jako andělé 
Nic nás nebude bolet, nebudem mít hlad
a až do rána si budem povídat
o všem, co jsme tady nestačili
a pak se půjdem honit za motýly nebeskými
Budem mít kapelu a hrát nádherné písně
a nikdo se nebude tvářit nakysle
Lidi se budou smát a tancovat
a všichni se budem jenom radovat
jen tak, prostě že jsme spolu
a potkáme tam babičku a naše morče,
papouška a psa a dědu
Budem pít nápoje chlazené
a jíst zmrzliny mražené
A už nebudou žádné mrzutosti
protože budem ve věčnosti
Budem se chechtat jako pometla
snad to tak bude, snad jsem to nepopletla
 

V roce 2017 nás opustili:

František Valián  76 roků 

Věra Martinásková  75 roků 

Rostislav Konečný  88 roků 

Jarmila Struhová  60 roků 

Zdenka Srbecká  80 roků 

Jan Vojáček  69 roků 

Leopold Kundera  85 roků 

Jiří Matoušek  57 roků 

Miroslav Boháč  51 roků 

Anna Daňhelová  72 roků 

Jan Boček  68 roků 

Libuše Šťovíčková  96 roků 

Marie Matulová  90 roků 

Věra Grumlová  73 roků 

Leopold Kundera  85 roků 

Jiří Matoušek  57 roků 

Miroslav Boháč  51 roků 

Anna Daňhelová  72 roků 

Jan Boček  68 roků 

Libuše Šťovíčková  96 roků 
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Šťastná sedmička 
pomáhá

Do programu Dobrodruzi podporova-
ném Nadací VIA a Nadací Karla Janeč-
ka se zapojili naši mladí kamarádi a bý-
valí otničtí spolužáci: Petra Jelínková, 
Anna Daňhelová, Vojtěch Daňhel, Jiří 
Vymazal, Václav Fiala, Aneta Hradská, 
Veronika Stejskalová, Jan Šebeček pod 
vedením paní učitelky Dagmar Kova-
říkové a  uskutečnili sbírku na  pořízení 
čtyřkolového skútru pro mne. Jsem veli-
ce vděčná, hlavně všem dárcům a těším 
se na shledání při benefiční akci, která se 
bude konat v březnu. Prozatím v zimním 
období nejezdím, ale těším se na jaro. 

Děkuji všem. 
Antonie Bočková

Otnickou kinokavárnu během ledna a 
února navštívilo téměř 250 diváků.  Za-
stupitelstvu obce tato návštěvnost zpětně 
děkuje za podporu, kterou investovalo do 
digitalizace zastaralé projekce. Důležitým 
aspektem zůstává výběr promítaných fil-
mů.  S  Josefem Markem jsme se shodli, 
že nebudeme upřednostňovat laciné ko-
merční snímky, ale že nabídka by měla 
být bohatá na zajímavé žánrové snímky. 
Například české filmy, které jsme v posled-

ní době mohli v Otnicích zhlédnout (Kři-
žáček, Masaryk, Nikdy nejsme sami, Bába 
z ledu, Po strništi bos) byly později oceně-
ny Cenou české filmové kritiky, anebo i no-
minovány na ceny Českého lva, z nichž mno-
hé nominaci proměnily. Milovníci akčního 
žánru mohli žasnout nad Tomem Cruisem 
v jeho posledním filmu Barry Seal: Nebeský 
gauner. Menší děti si užily Ovečku Shaun ve 
filmu, Velkou oříškovou loupež a Já, padouch 
3. Mládež si přišla porovnat výkony Johnny-

ho Deppa v posledním díle Pirátů z Karibiku 
s  výkony z  předchozích dílů. Pohlazení po 
duši byl francouzský film ze života Polibek 
od Beatrice, v hlavní roli s Catherine Deneu-
ve. Z důvodu páteční obsazenosti dělnického 
domu budou v  následujícím období filmy 
promítány také v  neděli. Je jen na vás, na 
který film přijdete se svými dětmi, přáteli či 
sami. V dubnu je nabídka opět velmi pestrá.             

                                                                                                                               
Dagmar Kovaříková
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V  listopadu loňského roku se vydala 
více než třicetičlenná skupina fotbalo-
vých veteránů společně se svými part-
nerkami a  dalšími příznivci na  týdenní 
poznávací zájezd do  ultra moderního 
pouštního města – Dubaje. 

Naším průvodcem byl Dušan Matou-
šek, který ve  Spojených arabských emi-
rátech několik let pracoval a bylo znát, že 
to tam zná jako svoje boty.

I když jsme odjížděli v brzkých ranních 
hodinách – už o půl čtvrté – od Marko-
vého, dostalo se nám té cti, že se s námi 
otnické fotbalové naděje loučily chlebem 
se solí a přidaly i něco ostřejšího na za-

hřátí, což bylo příjemné překvapení hned 
na začátku zájezdu. Ne, že by hoši kvůli 
nám tak brzy vstávali, ale zrovna měli 
„závěrečnou“ u Rafajů v garáži. 

Dalším příjemným překvapením byly 
česky či slovensky mluvící letušky v leta-
dle, k tomu výborné občerstvení, noviny 
i  časopisy zdarma. Po  šestihodinovém 
letu jsme se několika taxíky dopravili 
do příjemného hotelu Golden Sands. Byli 
jsme nadšeni z  hezkých pokojů, jejichž 
součástí byla i kuchyňka včetně lednice. 
Hned první večer nám Dušan ukázal zá-
chytné body poblíž našeho hotelu – smě-
nárnu, stanici metra, supermarket a bar, 

kde se točí pivo. Koupit alkohol v Dubaji 
je téměř nemožné. Skoro všude je zákaz 
prodeje alkoholu. 

A do třetice příjemné překvapení – bo-
haté snídaně v hotelu, velký výběr míst-
ních specialit, které byly poněkud ostřej-
ší, ale kdo nechtěl experimentovat, mohl 
si dát na snídani spoustu dalších dobrot, 
na které jsme zvyklí z Evropy. 

Viděli jsme všechny atrakce – nejvyš-
ší budovu Burj Khalifa, pod kterou se 
každý večer rozezněly úžasné zpívající 
fontány. Zjistili jsme, že super moderní 
a rychlé výtahy do této budovy dodávala 
česká firma OTIS a byli jsme na to pyšní.. 

cestování s veterány za exotikou

Hotel Atlantis The Palm
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Vyhlídkový autobus nás zavezl na uměle 
vytvořený palmový ostrov k úchvatnému 
hotelu Atlantis. V nákupním megacent-
ru Mall of Emirates nás překvapila umělá 
lyžařská sjezdovka. V dalším obrovském 
nákupním centru Dubai Mall jsme na-
vštívili obří mořské akvárium s tisíci ry-
bami, které kolem nás plavaly, když jsme 
procházeli proskleným tunelem. Samo-
zřejmě jsme si prohlédli (tedy jen z ven-
ku) ikonu Dubaje – luxusní hotel Burj Al 
Arab – tzv. plachetnici. Navštívili jsme 
i  expozice v  Dubajském muzeu v  pev-
nosti Al Fahidi. Seznámili jsme se se ži-
votem malé pouštní osady předtím, než 
zde byla objevena naleziště ropy. Město 
jsme projeli autobusem, metrem, prošli 
pěšky, plavili jsme se na lodi a k přepravě 
přes záliv jsme využili i místní starodáv-
né dřevěné loďky – vodní taxi tzv. abry. 

Ve čtvrtek jsme jeli autobusem na vý-
let do dalšího emirátu Abu Dhabi. Ces-
tou jsme navštívili závodní okruh Grand 
Prix Formule 1, který je součástí obrov-
ského zábavního komplexu, ve  kterém 
se mimo jiné nachází i muzeum Ferrari. 
V Abu Dhabi jsme se zastavili v nedáv-
no otevřené galerii Louvre a prošli jsme 
si běloskvoucí ohromnou mešitu šejka 
Zayeda, která patří k největším na světě. 

Někteří účastníci zájezdu využili mož-
nosti vyrazit terénními vozy do  pouště, 
kde zažili večer mezi beduíny s arabský-
mi specialitami i  s  kulturním progra-
mem. 

V Dubaji si na  své přijdou i milovní-
ci nakupování. Nakupovat mohou buď 
v  obrovských nákupních centrech nebo 
na  tradičních arabských trzích, na  kte-
rých najdou zboží od  typických látek, 
přes značkové parfémy, snad všechny 
druhy koření až po nepřeberné množství 
zlata. Arabští obchodníci se navzájem 
překřikují a  lákají nakupující do  svých 
obchůdků. 

Zjistili jsme, že je Dubaj město plné 
kontrastů – na  jedné straně moderní 
výškové budovy ze skla a oceli, na druhé 
straně starobylé domky původní Dubaje. 
Dubaj je typické multikulturní město, 
žije zde jen asi 20 % původních obyvatel, 
potkáte zde lidi z  celého světa různého 
původu i  náboženského vyznání. Zají-
mavé je, že většinou jsou všichni příjem-
ní a usměvaví, nikam nespěchají a zdá se, 
že zde společně spokojeně žijí. Dubaj je 
bezpečné město – za krádež kabelky prý 
useknou ruku, takže když si na pláži ne-
cháte věci, najdete je na svém místě. Pře-
kvapeni jsme byli z metra, které je říze-

no elektronicky a vlaky jezdí bez řidiče. 
Cestování metrem je rychlejší, protože 
pětiproudé silnice jsou přeplněné auty 
a doprava městem je zdlouhavá. Dubaj je 
město, které připomíná velké staveniště, 
asi čtvrtina jeřábů z celého světa je sou-
středěna právě v Dubaji. Dubaj je město 
postavené v poušti, i když se snaží, přece 
jen je tady málo zeleně, stromů, parků, 
protože se všechny rostliny musí uměle 
zavlažovat. Je to taková „betonová džun-
gle“. 

Během celého pobytu bylo teplé počasí 
a sluníčko nás příjemně hřálo. O to ne-
příjemnější byla klimatizace, kterou mají 
v  budovách i  dopravních prostředcích 
zapnutou naplno, takže jsme se potýka-
li s velkými teplotními rozdíly. Byli jsme 
nadšeni z  koupání v  moři, které bylo 
teplé, čisté a na upravených plážích ležel 
jemný bílý písek. 

Děkujeme Dušanovi za zorganizování 
zájezdu i za perfektní průvodcovský ser-
vis. Dozvěděli jsme se od něho spoustu 
zajímavých informací, které bychom ne-
našli v žádném cestovatelském průvodci 
a poznali jsme zajímavé město, ve kterém 
snad nic není nemožné. 

účastníci zájezdu 

Velká mešita šejka Zayeda v Abu Dhabi. Hotel Burj Al Arab v Dubaji
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m A T E ř S K Á  A   Z Á K L A d N í  Š K O L A

chytřejší 
než Holmes

Ve středu 22. listopadu vyrazily obě 
sedmé třídy do obrovského Vida! parku 
v Brně. Do cíle jsme se dostali objednaným 
autobusem. Než jsme vstoupili do prostor-
ného areálu, museli jsme chvíli počkat, 
a tak jsme aspoň posvačili. Spatřili jsme 
mnoho dalších žáků, kteří se též s nadše-
ním chystali za poučnou zábavou. Jakmile 
jsme vešli, odložili jsme si do šatny bundy a 
dostali jsme kartu pro vstup ke všem atrak-
cím. Když jsme vyslechli všechny pokyny, 
mohli jsme si park krátce projít. Po chvíli 
následoval program. Rozdělili jsme se do 
dvojic a trojic. Dostali jsme papír, tužku a 
poslouchali pozorně pokyny. V bloku mezi 
svázanými papíry byla i mapa areálu. Úkol 
zněl: obejdi stanoviště a splň úkol. Správ-
ná odpověď nás naváděla k tajence, kterou 
bylo slovo DUHA. Za odměnu jsme otví-
rali barevné truhličky. Uvnitř pro nás byly 
balónky a čokoládové mince. Po programu 
nastal čas na oběd. Jakmile jsme si naplnili 
bříška, po zbytek odpoledne jsme měli po-
volen volný pohyb po areálu, samozřejmě 
s dodržením pravidel slušného a bezpečné-
ho chování. Mezi nejlepší stanoviště bych 
zařadila otáčející se místnost, čtverečkova-
nou plochu blikající modře a červeně, pro-
stor obklopený černým závěsem, ve kterém 
se po několika vteřinách objeví fotografie 
stínů, dlouhý tobogán, anebo třeba kruh, 
ve kterém se po zmáčknutí tlačítka utvoří 
větrný vír. Pod tobogánem se nachází vel-
ký klavír, na který se hraje nohou. Fyzikální  
i přírodovědné jevy jsme si tak vyzkoušeli 
na vlastní kůži. Ve VIDA! centru se mi moc 
líbilo, ráda bych si výlet zopakovala.

    Alena Kosíková, 7. A
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 Začátkem prosince jsme se my, žáci sedmých tříd, vydali na celodenní školní výlet do Vídně. Všichni se moc těšili a já obzvlášť, 
protože jsem v Rakousku ještě nebyla. Naše cesta začala jízdou školním autobusem na zámek SchÖnbrunn, který patří do kulturního 
dědictví UNESCO. Poté jsme absolvovali prohlídku Wagenburgu, což je bývalá zimní jezdecká škola se sbírkou císařských kočárů, saní 
a nosítek.  V okolí jsme se stavili i na adventní trhy, které se mi velice líbily, a navíc jsem si tam koupila i dětský punč. Odpoledne jsme 
navštívili galerii Albertina, v níž jsme mohli zhlédnout výstavu obrazů a maleb různých známých umělců. Nejvíce se mi na výstavě líbilo 
obraz White Horse od malíře Henri de Toulouse-Lautreca. Po odchodu z galerie jsme procházeli Vídní. Šli jsme přes park Volksgarten, 
náměstí Hrdinů (Helden Platz).  Viděli jsme i Hofburg, kdysi středověký hrad, který nyní připomíná hradní kapli, také úchvatné náměstí 
Michaelerplatz. Ulice Kohlmarkt a Graben byly o vánočních svátcích velmi pěkně ozdobeny. Měli jsme možnost nahlédnout i do známé 
gotické katedrály svatého Štěpána, což je symbol historického centra Vídně.  Na závěr jsme navštívili druhé vánoční trhy před radnicí. 
V době, když jsme se blížili k radnici, byla už poměrně velká tma, a tak jsme se mohli kochat a obdivovat, jak krásně je vánoční výzdoba 
velkolepě naaranžovaná. Nakonec už jen zbývala únavná a dlouhá cesta zpátky. Domů jsem přijela docela pozdě, ale výlet jsem si oprav-
du moc užila. Byl to pěkný zážitek, na který budu ještě dlouho vzpomínat. Těším se na další výlet.

                                                                                                         Eva KÖnigová, 7. třída 

Vánoční Vídeň 
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Výlet začal na vlakovém nádraží  Sokol-
nice-Telnice. Vlakem jsme se společně do-
stali na Hlavní nádraží v Brně, odkud jsme 
jeli tramvají asi tři zastávky k Městskému 
soudu. V budově soudu na nás již čekala 
Jarmila Kachlířová, která nás odvedla až 
k  soudní síni a zodpověděla nám obecné 
informace týkající se organizace budovy 
a soudních přelíčení. 

Poté jsme se zúčastnili soudního přelí-
čení, kde byl mladý muž obžalovaný z krá-

deže mobilního telefonu a vyhrožování 
ublížení na zdraví nezletilému (dvanáctile-
tému) chlapci. Ve veřejnosti seděla i matka 
a sestra obžalovaného. Ten se k činu přiznal 
a při výslechu odpovídal, že ho to mrzí. Vy-
stoupila státní žalobkyně, obhájkyně a paní 
soudkyně. Poté se po kratší poradě soud 
rozhodl pro trest odnětí svobody na tři 
roky nepodmíněně ve vězení s ostrahou. 

Ještě jsme se stihli vyfotit u sochy arch-
anděla Michaela a po velmi zajímavém 

a poučném zážitku jsme pokračovali v naší 
exkurzi.

Tramvají jsme se přemístili k Moravské-
mu zemskému muzeu na Zelném trhu. 
Zhlédli jsme stálou výstavu Fauna Moravy, 
včetně sladkovodního akvária a novou vý-
stavu Toulky přírodou Moravy.

A protože se již blížil obědový čas, roze-
šli jsme se do našich oblíbených restaurací  
a poté směrem domů. 

Samuel  Mojžiš, 8. B

Exkurze do městského soudu v brně a do moravského muzea

Přestože jsme vyjeli s malým zpožděním za  tmy, cesta byla 
skvělá. I když jsme jeli do Maďarska tři hodiny, tak jsme si v au-
tobuse našli zábavu, která nám vydržela celou cestu. 

Po příjezdu do lázní jsme se převlékli do plavek a šli si užívat. 
Na tobogánech to byla opravdu skvělá zábava a legrace. 

Někdo šel na  oběd do  restaurace a  někdo zase do  skříňky 
pro krabičku s řízkem. Po čtyřech hodinách zábavy v  lázních 
jsme si sbalili věci a  jeli asi dvě hodiny do Vídně na Vánoční 
trhy. Mohla bych se tady pokoušet pět hodin napsat o tom, jaký 
zážitek jsme zažili, když jsme přijeli do nádherně vánočně vy-
zdobeného města, ale i přesto bych to snad nedokázala popsat. 

Všichni jsme se dívali na krásu rozsvícené Vídně z oken auto-
busu. Okolo silnic jsme viděli stromy, jejichž větve byly osvíce-
né jasně zářícími řetězy. Jako bych se ocitla v Paříži. Další záži-
tek byl, když jsem zjistila, že nevím, co si mám na trzích koupit. 
Spíš, než abych se dívala na stánky, jsem se dívala na ozdobené 
náměstí, plné různých dekorací, ať už na stromech, na ruském 
kole nebo na kostele. Zastavila jsem se také u kluziště plného 
nadšených dětí a dospělých na bruslích. Vůně jablek v karame-
lu, anebo čaje či punče se mísila s vůní jídel na trzích, voněla 
úplně všude.

Nakonec jsme si zakoupili něco na památku a rozjeli se zpět 
domů. Klára Putišová, 9. třída

Vánoční trhy ve Vídni a maďarské termální lázně

Zápis do 1. třídy: 5. dubna 2018 14.00-17.00

Zápis do MŠ: 10. května 2018 od 9.30
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S p o R T o v n í  k u k á T k o

V letošním roce se lyžaři i nelyžaři z pátých a čtvrtých tříd vydali 
do Javorníků na hotel Permoník. 

Při odjezdu od školy to vypadalo, že místo sbírání lyžařských zku-
šeností budeme trhat fialky. Naštěstí byl skiareálKyčerka připraven 
i na teplé počasí a déšť.  Svah vydržel celý týden.Nelyžaři už zdatně 
„sfištěli“ z kopce dolů, ti zkušenější pak zdokonalili svůj styl a doká-
zali řezat oblouky jako v super-G.

Hotel nám dopřál bezvadné ubytování, výtečnou stravu i sportov-
ní vyžití. Dali jsme si turnaje ve florbale a stolním tenise. Také jsme 
se učili, hráli stolní hry. Diskotéka s vřískotem a tancem rozproudila 
krev v žilách. Takže týden utekl jako voda a my jeli domů.

Ale nejeli jsme s prázdnou. Spousta zážitků, nabytých zkušeností a 
společné chvíle s kamarády. To vše je k nezaplacení. Už teď se někteří 
těší, až pojedou zase v osmé třídě na lyžák.

Za celý dětský lyžařský tým (Drahomíra Floriánová, Kateřina Kor-
cová, Marcela Gorecká) Luboš Kleis

Škola v přírodě s lyžováním

Olympijský festival v brně
Olympijský festival v Brně nastartoval naše hlubší vnímání ZOH v Pchjongčchangu. 16. února jsme vyrazili za hustého sněžení do 

areálu brněnského výstaviště, abychom vyzkoušeli několik sportů, jež se objevují i na olympiádě.
Začali jsme na ledě velkým klouzáním. Každý kdo chtěl, mohl si vyzkoušet trénink pod vedením zkušených krasobruslařek. Poskoky, 

brždění, téměř i piruety. A opravdu to na ledě klouže.
Druhou disciplínou byl curling. A zase kluzký led. Kameny jsme úspěšně posílali směrem… no, směrem někdy úmyslným, jindy 

náhodným. Zato metači se činili na výbornou. Mohli by také zametat i doma při úklidu. Také sportovní disciplína.
Krásná sportovní nálada. Další atraktivní soutěže. Každý si vyzkoušel i jiné aktivity dle libosti. Času bylo málo, takže jediné doporuče-

ní pro malé olympioniky je - vydat se do Brna ještě jednou. Třeba o víkendu, nebo v týdnu v odpoledních hodinách. Určitě to stojí za to.
Před závěrečným ceremoniálem k předání diplomu a medailí všem sportovcům se v areálu „Z“ na brněnském výstavišti udála ještě 

jedna sportovní událost. Byli jsme svědky závodu v rychlobruslení a fandili přímo on-line Martině Sáblíkové na 5km trati. A vyplatilo 
se. Martina získala krásnou stříbrnou medaili.

A pak už Barča a Sebi převzali z rukou desetibojaře diplom. Roman Šebrle okouzloval svým šarmem a úsměvem. Stejně jako děti z 5.A 
a 5.B. Gratulujeme malým olympionikům. Luboš Kleis

florbalový turnaj na ZŠ janouškova
Naši nejmenší florbalisti se nenechali zahanbit a vyrazili do víru velkoměsta 

porovnat síly s místními sportovci. Pan Skalák nás pozval na školní florbalový 
turnaj do nafukovací haly na ZŠ Janouwškova. A „nafukovačka“ nás uchvátila. 
Točící dveře k zabránění vyfouknutí haly, foukací ventilátory, jež umí nafouk-
nout i dres, no a nakonec samotný turnaj.

Se zápalem a bojovností jsme se vyrovnali s nepoměrem velikosti haly. S ještě 
větším zaujetím jsme se porovnali se soupeři. A bylo se na co koukat. Míček šel 
z hokejky na hokejku, střely létaly vzduchem a nebýt lepších soupeřů tak jsme 
určitě vyhráli. Ale, medaili jsme si odvezli – za krásné druhé místo. Hezké, ne?

V  týmu nastoupili:  Suchomel Matěj, Zigal Petr, Ryšavý David, Vokurka 
Adam, Vokurka Jakub, Doležal Štěpán, Rosendorf Dominik, Skalák Filip, Do-
ležal Michal
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Na začátku tohoto roku u nás nově vznikl Deskoher-
ní klub Otnice, který se zaměřuje na hraní moderních 
deskových her, které pomáhají rozvíjet paměť, postřeh 
a představivost. Moderní deskové hry se od  tradičních 
her liší jejich nádherným promyšleným designem a ori-
ginalitou. Jejich velkou předností je především „znovuh-
ratelnost“, většinu her můžete hrát znovu a  znovu, ale 
pokaždé prožijete jiný příběh. 

Scházíme se každý čtvrtek od 17 do 19 hodin v pro-
storách bývalého SADu nad poštou. 

Náš klub je pro všechny věkové kategorie. Pravidel-
ně k  nám chodí jak děti z  prvního stupně, tak dospě-
lí. Na věku prostě nezáleží, u deskové hry se z každého 
z  nás stane dítě. To je také důvod, proč dospělí a  děti 
hrají společně. Navíc být poražen dítětem není v klubu 
nic neobvyklého, děti se prostě umí velice dobře na hru 
soustředit. 

Každé setkání je více či méně podobné. Společně se 
všichni dohodneme, co budeme hrát. Někdy se rozdě-
líme do více skupinek, záleží na počtu příchozích a také 
na tom, pro kolik lidí je konkrétní hra určena. Většinou 
jsou dvě až tři skupinky. Pokud někdo ze hry vypadne 
nebo již herní úkol splnil, může si s ostatními volnými 
hráči vybrat další hru. A tak vlastně celou dobu hrajeme 
různé deskové hry. K dispozici jsou deskové hry, které 
jsou vlastnictvím Deskoherního klubu Otnice a  navíc 
vždy nějaké hry, které jsme přinesli pro danou deskoho-
dinku z  našich soukromých sbírek. Snažíme se přinést 
něco jiného, aby byla pokaždé nějaké hra nová a  pro 
naše deskonávštěvníky zajímavá. Navíc si můžete na na-
šich facebookových stránkách (Deskoherní Klub Otni-
ce) prohlédnout náš seznam her v soukromých sbírkách 
lektorů a  požádat o  přinesení konkrétní hry do  další 
deskohodiny. 

V našem klubu hrajeme různé typy her, od koopera-
tivních po kompetitivní, od vtipných až po vzdělávací, 
ale v zásadě všechny rozvíjí lidskou představivost a do-
nutí vás pořádně zapojit mozek. Mezi nejoblíbenější hry 
u nás patří rozhodně hra Diamant, ve které se z hráčů 
stanou dobrodruzi prozkoumávající jeskyni, kde na ně 
kromě pokladů a  rubínů čekají také různé pasti. Hra 
je zřejmě oblíbená především pro její zpracování. Hrá-
či si totiž svoji kořist v podobě drahých kamenů vklá-
dají do  opravdových truhliček.  Další velice oblíbenou 
hrou je Představ si!, což je hra založená na  průhled-
ných kartičkách s abstraktními motivy, z kterých hráči 
seskládávají dané předměty, názvy filmů, povolání atd.  
Další hry, které máme, jsou Port Royal i  s  rozšířením, 
Cappuccino, Když sním, Citadela, Vládce Tokia, Card-
Line a mnoho dalších. Ze soukromých sbírek vám pak 
můžeme nabídnout hry jako Eldritch horror, Pandemic, 
BloodRage, z  těch rozvernějších například Munchkin, 
Velká kniha strašlivých čar, Výbušné lektvary nebo Take-
noko.

Nemusíte se bát, že byste nějaké hře neporozuměli. 
Jsme tři nadšenci do deskových her a vždycky alespoň 
jeden ví, jak se hra, kterou jste si vybrali, hraje a vše vám 
vysvětlí. Většina her má pravidla složitá jen na první po-
hled, ale jakmile si zahrajete jedno kolo, tak je vše hned 
jasnější a jednodušší.  Navíc i děti je zvládají bez problé-
mu pochopit. 

Budeme moc rádi, když se za námi ve čtvrtek zastavíte 
a něco si s námi zahrajete.

Lucie a Jakub Kaloudovi

Deskoherní klub otnice
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Jako každoročně o  jediný ples v  naší 
obci se postaral Myslivecký spolek Hu-
bert Otnice. Myslivecký ples se konal 
v  sobotu 20. ledna od  dvaceti hodin 
v  sále dělnického domu. Sál byl opět 
krásně nazdobený v  duchu lesa s  obra-
zy zvěře. Myslivci nádhernou výzdo-
bou sálu vytvořili návštěvníkům plesu 
pohodové a  klidné prostředí. K  tanci 
a  poslechu nás doprovázela kapela Re-
lax z  Bučovic. Na  plese vládla výborná 
nálada a  po  delším tanečním kous-
ku vyhlášeného úlomkového sóla byla 
na  plese rozprouděná atmosféra. Poté 
čekala na  návštěvníky bohatá zvěřinová 
a  věcná tombola. Za  věcné ceny všem 
sponzorům patří poděkování. Ten, kdo 
neměl štěstí v tombole, mohl alespoň vy-
hrát zvěřinu na slosovatelnou vstupenku. 
Pití bylo dosti, a kdo měl chuť, tak mohl 
ochutnat něco dobrého ze zvěřinových 
specialit z  bohatého výběru vynikající 
kuchyně od Leváků.

Pavel Muric – člen MS Hubert Otnice

plesová sezóna 2018

Honební společenstvo realizovalo výsadbu stromků
Honební společenstvo Otnice 

realizovalo odsouhlasený záměr 
finanční investice do  zlepšování 
místního životního prostředí, a  to 
formou výsadby stromků v  držené 
honitbě v lokalitě „Zadní od Těšan“. 
Honební společenstvo Otnice za-
koupilo sedmnáct kusů stromků  
(10 kusů lípy, 7 kusů habru) a  pří-
slušný obalový materiál. Na základě 
zkušeností z  uplynulých výsadeb 
stromků v  honitbě byl opětovně 
zvolen robustnější ochranný „fut-
rál“ z  dřevěných hranolů a  drá-
těného pletiva. Honební starosta 
provedl technickou přípravu mon-
táže ochranných konstrukcí, včetně 
vhodné penetrace jejich částí, urče-
ných k usazení do země. 

Vlastní fyzické realizace výsadby 
se v  rámci tradiční a  dobré spolu-
práce ujal v  neděli 12. listopadu, 
v  dopoledních hodinách, místní 
Myslivecký spolek Hubert Otnice. 
Také zde se projevila kvalitní orga-
nizační příprava, klimatické pod-
mínky byly ideální, a  tak šla práce 
pěkně „od ruky“.

Závěrem bych chtěl touto cestou 
poděkovat organizátorům a  všem 
zúčastněným, kteří jakkoli přispěli 
ke  zdárné realizaci výsadby strom-
ků. 

Luděk Smetana,
jednatel HS Otnice
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o životě Marie Terezie
Beseda a přednáška „O životě Marie Terezie“, která se konala v pátek 26. ledna, byla 

velmi úspěšná. Paní Dana Šimková přestrojená do obleku Marie Terezie vtipně a po-
učně vyprávěla o životě této panovnice, o jejích zvycích, působení na trůně, o rodin-
ném životě. Účast přítomných byla nad očekávání velmi vysoká. Všem se přednáška 
a beseda líbila, poučili se a pobavili. Těším se na další besedu o známé lodi Titanic. 

výroční schůze otnických zahrádkářů
V pátek 23. února se konala výroční členská schůze otnických zahrádkářů. Na programu bylo hodnocení práce v uplynulém 

roce 2017 a seznámení s úkoly a akcemi v letošním roce 2018.
Antonie Bočková
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Ostatky 1968
Před 50 lety jsme ostatky uspořádali 

ve  třech dnech. V  sobotu byla taneční 
zábava, tzv. Šibřinky. Tenkrát bylo masek 
velice poskrovnu, prodávaly se jen pa-
pírové čepice a různé konfety. Jelikož se 
tehdy v dělnickém domě topilo koksem, 
tak hned druhý den následoval Dětský 
maškarní ples, který pořádalo SRPŠ při 
ZŠ Otnice.

Ostatky pokračovaly v pondělí průvo-
dem masek. Masky se scházely u dělnic-
kého domu, odkud samotná pochůzka 
začínala. Pochůzka se tradičně uskuteč-
ňovala v  pondělí. Každý již pravidelně 
dopředu počítal s  tím, že bude mít do-
volenou. Do  pochodu a  zpěvu vyhrával 
na  harmoniku pan Alois Boček. První 
větší zastávka pochůzky byla u Borovič-
ků na  Milešovské, kde nás již tradičně 
přivítali s  koblihami a  božím milostím. 
Druhá zastávka byla u Menoušků v par-
ku Sv. Jána, kde nás také velice pěkně 
pohostili. Po  občerstvení v  Pohostinství 
U  Marků jsme pokračovali v  pochůz-
ce. Samotný závěr byl opět v dělnickém 
domě

Večer se uskutečnila taneční zábava 
s  tradičními zvyky, např. válení dýní. 
To spočívalo v  tom, že v  tanci tanečník 
povalil na zem svoji tanečnici a váleli se 
po sále.

Další tradicí bylo tzv. holení mužů. 
Ženy-holičky posadily na  předem při-
pravené židle pány, těm nasadily žebřík 

za  krk, aby nemohli stoupnout, a  pak 
nastalo holení, za  které museli holič-
kám patřičně zaplatit. To bývaly tradič-
ní zvyky, na které jen s úsměvem vzpo-
mínáme. Na  zábavě bylo masek velice 
málo. Po  půlnoci se pochovávala basa.  
Hudba hrála do časných ranních hodin. 
Poté někteří pokračovali do práce. S po-
chováním basy nastal půst a zábava po-
kračovala až pomlázkovou zábavou. To-
lik vzpomínky na  ostatky před padesáti 
lety…

Letošní ostatky
Tak, jak bývá tradicí minulých roků, 

také letos jsme uspořádali ostatky s  tý-
denním předstihem z  důvodu volného 
termínu kapely. V sobotu 3. února bylo 
na otnickém hřišti opět veselo. Scházely 
se masky na  tradiční průvod.  Letos se 
masek k  velkému, ale zato příjemnému 
překvapení, sešel velký počet. Za dopro-
vodu harmonikáře pana Jaromíra Vacka 
vyšly do  masopustního průvodu. Cesta 
celou vesnicí byla dlouhá a  vyžadovala 
hodně úsilí a  vytrvalosti. Občané nabí-
zeli kromě penízků do  pokladen různé 
dobroty jako koblihy, koláčky, chlebíčky 
a také něco na  zahřátí. Je chvályhodné, 
že všichni, kteří absolvovali tak náročný 
průvod zdárně došli až na  samý závěr 
pochůzky zpět na hřiště. 

Večer se uskutečnila taneční zábava. 
K  tanci a  poslechu hrála hudební sku-
pina Impuls z Blučiny. Masek bylo opět 

více než v loňském roce. Téměř padesát 
krásných masek při nástupu na sál vytvo-
řilo nevídanou podívanou. Masky, jako 
šest medvědů s Cibulkou, dále fotbalisté, 
kentauři, Barbie a Ken v originálním ba-
lení od Matella, různé houby, Karkulka, 
střihoruký Edvard - to je jen stručné vy-
jmenování masek. Bohatá tombola při-
spěla k  dobré náladě všech návštěvníků 
zábavy. Zde bych rád poděkoval všem 
sponzorům, kteří se podíleli na  velice 
bohaté tombole.

Půlnoční ceremoniál s pochováváním 
basy začínal následující větou: „Za dáv-
ných starých časů, kdy ženy byly útlé 
v pasu a muži nenosili tolik vlasů a přec 
dbali na svoji krásu, tenkrát pro svoji cha-
su vymysleli basu.“ Půlnoční program 
s  pochováváním basy provedl návštěv-
níky zábavy do toho, co podstatného se 
událo během uplynulého roku v naší ves-
nici. Že událostí bylo velice mnoho svěd-
čí fakt, že program trval poněkud delší 
čas. Maskám, které se podílely na celém 
programu, patří poděkování. Basa byla 
na dobu půstu uschována. Můžeme tím-
to konstatovat, že letošní ostatky se vy-
dařily jak po  stránce finanční, tak také 
kulturní. Doufáme, že ty příští ostatky 
v  příštím roce uskutečníme ve  stejném 
rozsahu. Poděkování patří všem, kteří se 
podíleli na  zdárném průběhu letošních 
ostatků,  jedné z  mnoha tradic v  Otni-
cích.

Milan Heřmanský za TJ Sokol Otnice

ostatky letos a před padesáti lety
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V sobotu 24. února 2018 se v obci Otnice konal tradiční Dětský maš-
karní ples. Pod záštitou obce Otnice se organizace plesu ujaly otnické ma-
minky. Asi deset maminek, které se vzájemně znaly pouze z venkovních 
procházek a vyzvedávání dětí ze školky, se od prosince začalo scházet v 
Otnickém SADu a plánovat program plesu. Každá z maminek přišla se 
svými zkušenostmi z pracovního i soukromého života a v podstatě bez 
znalostí předchozích ročníků plesu a přispěla tím, co je jí nejbližší. Právě 
proto byl program z našeho pohledu nový, zajímavý a přirozeně spon-
tánní. 

Ples nabízel dětem dílničku, fotokoutek s doplňky, ukázku zumby 
paní Moniky, dvě tomboly a tři aktivní hry pro děti. K poslechu a tanci 
hrál Luděk Levák, a na baru nabízela paní Leváková chutné občerst-
vení a štěstíčka pro děti. I na nejmenší děti jsme mysleli a z obce jsme 
zapůjčili přebalovací pultík. 

Organizátorky rovněž obstaraly výzdobu sálu včetně kulis, balonků  
a tematických rekvizit. Dětem se nejvíce líbilo předtancování písniček od 
známé zpěvačky Míši, bitva s papírovými balonky holky proti klukům 
 a následně proti dospělákům. Vyřádily se u připravených písniček a také 
každé z dětí dostalo dárek v podobě plyšáka, knížky nebo nějaké menší 
hry. 

Závěrečná tombola byla velké finále maškarního plesu. Byly v ní krásné 
výhry jako stolní hry, skákací míč a rovněž také výborný dort. Bez pomo-

ci sponzorů bychom nemohli podobnou akci zorganizovat. Tudíž velmi 
děkujeme obci Otnice, Cukrárně U Žbánků a dalším, kteří nám dali buď 
sponzorský dar do tomboly, nebo přispěli na dárky pro děti. Děkujeme 
Aleši Strakovi za krásný a neotřelý plakát, který namaloval. 

Organizace maškarního plesu byla náročná a určitě bychom to ne-
zvládly bez pomoci našich rodin. Jako přidanou hodnotu vidím fakt, 
že mezi organizátorkami vznikla nová přátelství. Už nyní nás napadá 
spousta možností k vylepšení budoucích ročníků, a proto můžeme 
jednoznačně říct, že už se na to teď těšíme. Šárka Straková

Po několika letech jsem se zúčastnila maškarního plesu pro děti jako 
řadový návštěvník a doprovod dětí. Bylo pěkné všechno vidět z druhé 
strany. Pohodové odpoledne plné her, písniček, skotačení malých i vel-
kých děti většinou v kostýmech pohádkových postaviček, sladké odmě-
ny, plyšové hračky, společenské hry a spousta jiných odměn, vystoupení 
zumby, pohádka na závěr. Vím, co znamená takovou akci připravit  
a být v roli pořadatele. Hodiny příprav, shánění a strachu, jestli všechno 
„klapne“. Myslím, že tentokrát to klaplo a maminky – pořadatelky mo-
hou být spokojené. Spokojené jsme i my, co jsme loni ukončily činnost  
a předaly pomyslnou štafetu. A spokojení snad byli i všichni, kteří v sobo-
tu 24. února do dělnického domu přišli a odpoledne si užili. Děkujeme, 
chválíme a těšíme se na další akci. Lenka Sloupová

Dětský maškarní ples
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posezení pro seniory
První březnová sobota přivítala seniory z  naší obce 

v sále dělnického domu na odpolední posezení, spoje-
né s kulturním programem. Spokojení senioři sledova-
li kulturní pásmo, na kterém se podílela skupinka dětí 
ze základní školy, Lidové školy umění, Běla Kubíčková 
z Těšan, děvčata z KOSU a nesmrtelní Blonďáci. Každý 
senior obdržel zdarma od obecních hostesek kávu nebo 
čaj a malé občerstvení. Kdo rád soutěží, tak si mohl za-
koupit i lístky na slosovatelné ceny, kterých bylo oprav-
du hodně. K tanci a poslechu přijel zahrát pan Pospíšil 
z Dambořic. Nálada a atmosféra byla výborná a někte-
rým se nechtělo ještě o půlnoci opustit prostory dělnic-
kého domu. Ti, kteří se nezúčastnili, tak mohou jen lito-
vat a snad se mohou těšit na další ročník tohoto setkání. 
Poděkování patří všem, kteří se postarali o  přípravu, 
moderování, občerstvení, vystupování a  všem sponzo-
rům za ceny v tombole. 

Pavel Muric
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SPORTOVNÍ OKÉNKO
Krásné slunné dopoledne přilákalo do Modřic řadu

mladších i starších závodníků. Závodilo se v několika
kategoriích od nejmladších účastníků až po veterány
a veteránky. Z Otnic se závodu zúčastnilo 7 atletů, kteří
podali výborné výsledky. 

Na nádherném 1. místě se umístil v kategorii pří-
pravka mladší chlapci Tadeáš Žilka. Ve stejné kate-
gorii obsadil krásné 4. místo Martin Postbiegl. Další
1. místo putovalo do Otnic zásluhou Ondřeje Fojtíka,
který porazil 21 závodníků. Ve stejné kategorii uspěl
i náš nejmladší závodník Dominik Rosendorf, který
si doběhl pro pěkné 8. místo. Krásnou stříbrnou po-
zici obsadila Eliška Fojtíková v kategorii přípravka
mladší dívky. Zde běžela také Zuzana Rosendorfová,
která se umístila na pěkném 9. místě. Nejdelší trasu 
1 200 m zdolal Jan Dvořáček, který obsadil 11 místo.
Závody v Modřicích byly velmi úspěšné a všechny děti
dosáhly skvělých výsledků.

Andrea Rosenberková, trenérka atletické přípravky

Otničtí atleti znovu na bedně

PILATES
Metoda PILATES je cvičení, které vyvinul Joseph Hubertus Pilates před více než

100 lety. Inspiroval se ve starých kulturách. Cvičení rozvíjí koordinaci, sílu, rov-
nováhu, flexibilitu a dýchání. Propracovává zádové, břišní a hýžďové svalstvo, svaly
jako základ správného držení těla. Účelem je posílení centra - jádra těla tzv. „Gur-
tel“, nebo „Power house“. Celkově vypracovává dlouhé, štíhlé svaly. S důrazem na
správné dýchání okysličuje svaly a podporuje cirkulaci krve. Pilates nevyčerpává,
spíše dodává energii. Cvičí se na zemi. Cvičení je určeno pro ženy i muže bez roz-
dílu věku, cvičební pomůckou může být ručník.

Instruktorkou Pilates jsem se stala již během závodního tancování (od roku 2007),
jelikož jsem potřebovala mít stabilní těžiště (Power house) a správně posílené a pro-
tažené svaly. Kurz jsem absolvovala u Mgr. Renaty Sabongui, která je zakladatel-
kou pilates u nás a měla možnost být v Evropě tou, která navázala přímou vazbu na
první generaci žáků, které učil sám Joseph Pilates. Díky pilates se budete cítit
skvěle, ale také budete skvěle vypadat. Veronika Novosadová

Foto: Andrea Rosenberková 

SpoRTovní okénko

TJ Sokol Otnice je svým počtem čle-
nů nejpočetnější spolek v  rámci naší 
vesnice. Dne 17. února jsme v  sále 
pohostinství U  Marků hodnotili svoji 
činnost. Schůzi zahájil předseda orga-
nizace Martin Heřmanský. Seznámil 
přítomné s programem. 

Po zahájení jsme minutou ticha uctili 
památku zesnulé členky paní Boženy Je-
nišové.

Zprávu o činnosti organizace přednesl 
předseda Martin Heřmanský. V  celko-
vém hodnocení podrobně vysvětlil chod 
organizace a  informoval přítomné, jaké 
jsme řešili problémy po  čas celého mi-
nulého roku. Ve svém hodnocení mimo 
jiné uvedl, co se nám v uplynulém roce 
podařilo, na  čem jsme pracovali a  čeho 
jsme dosáhli a na čem je třeba zapraco-
vat. Není pro každého zajímavé, jestli 
jsme na  jedné akci vydělali tolik, nebo 
o dva tisíce víc, protože v celkovém roz-
počtu to nehraje zas tak velkou roli, a ne 
každý si zapamatuje všechna prezentova-
ná čísla podrobně. Nejdůležitější je, že se 
nám stále daří zajišťovat chod organizace 
na  velmi vysoké úrovni, daří se zajistit 
materiální prostředky sportovních utká-
ní a doprovodných akcí.

Ve  svém vystoupení se zmínil o  vý-
měně povrchu hřiště. Zde jsme učinili 
první kroky k  realizaci. Máme zpra-
covanou projektovou dokumentaci, 
podepsanou smlouvu o  zastoupení TJ 
Sokol ve  věci žádosti o  dotaci a  ná-
sledném dohledu nad jejím čerpáním 
a přislíbenou finanční spoluúčast obce. 
Další kroky budou následovat v  nej-
bližších měsících.

Další kapitolou jsou členské příspěvky. 
Zde se nám dlouhodobě nedaří provádět 
vybírání příspěvků dle harmonogramu. 
Není to bohužel problém jen řadových 
členů, ale i jednotlivých vedoucích.

ZPRáVY JEDNOTLIVýCH ODDÍLů                                                               

Oddíl kopané
V  soutěžích má přihlášeno mužstvo 

dospělých, které hraje okresní přebor. 
V  uplynulém ročníku skončilo v  cel-
kovém hodnocením na  2. místě. V  této 
sezoně se nevydařil začátek, ale v  dal-
ším průběhu se mužstvu začalo dařit 
a po podzimní části je na 8. místě tabul-
ky. Dále máme v soutěži družstvo žáků-
to se umístilo uprostřed tabulky. V sou-
těžích máme přihlášeny mladší a  starší 
přípravky. Oddíl kopané má dlouhodobý 
problém se získáváním vedoucích jed-
notlivých mužstev.                              

Oddíl kulečníku
V  soutěžích má přihlášena dvě muž-

stva. A  mužstvo po  sestupu z  krajské 
soutěže do 1. třídy následovně nižší třídu 
vyhrálo a  opětovně hraje nejvyšší třídu 
v rámci kraje.  B mužstvo hraje 2. třídu 
Jihomoravského kraje.

Oddíl stolního tenisu
V  soutěžích hrají tři mužstva dospě-

lých a jedno mužstvo žáků.
A mužstvo hraje 2. třídu v rámci kra-

je, B mužstvo hraje okresní přebor, C 
mužstvo hraje 2. třídu v  rámci okresu. 
Všechna mužstva hrají v klidném středu 
tabulky. Žáci hrají tzv. žákovskou ligu, 
kde z 13 účastníků jsou v současné době 
na  velice pěkném 3. místě. Trenérem 
a vedoucím je Jaroslav Bubla.                                             

Oddíl tenisu
Mužstvo nenavázalo na  úspěch z  mi-

nulého ročníku, kdy tuto soutěž vyhrá-
lo a v konečném hodnocení se umístilo 
na 2. příčce tabulky.

Nyní stručně k  hospodaření. V  uply-
nulém roce jsme hospodařili s  menším 

deficitem. Pokladník uvádí tyto dů-
vody: proplácení správce areálu, OSA 
(Ochranný svaz autorů) nám zpětně za-
účtoval produkci na tanečních zábavách 
za poslední tři roky, dále byla proplacena 
faktura za  provedenou projektovou do-
kumentaci na  výměnu povrchu hřiště. 
Předpokládali jsme určitý finanční zisk 
z  pořádání Babských hodů, ale ty jsme 
nakonec nepořádali. Největším zdrojem 
příjmů je pořádání tanečních zábav, dále 
výběr členských a  oddílových příspěv-
ků, pronájem hřiště a  výběr vstupného 
na  sportovních utkáních. Výdajová část 
(uvádíme jen ty největší položky): proná-
jem tělocvičny 32 000 Kč, pronájem ku-
lečníkové herny, proplácení energií v ZŠ 
jako osvětlení hřiště, kurtů, odběr vody 
v  sociálním zařízení. Dalšími výdaji je 
proplácení cestovného, náhrady rozhod-
čích. I  když jsme hospodařili s  menším 
deficitem, výbor TJ hodnotil (vzhledem 
k výše uvedeným výdajům) hospodaření 
kladně.

V diskuzi vystoupil jako host místosta-
rosta obce Pavel Muric. Hodnotil celkem 
kladně práci organizace za uplynulý rok. 
Oprávněně měl připomínky k  celkové-
mu prostředí kolem sportovního areálu. 
Je zde potřeba provést drobné opravy 
a hlavně se starat o pořádek a úklid are-
álu.

Na závěr výroční členské schůze před-
seda organizace Martin Heřmanský po-
děkoval za účast, dále poděkoval členům 
výboru TJ a jednotlivým vedoucím za vy-
konanou práci pro organizaci v uplynu-
lém roce a podotkl, že doufá, že se zapojí-
me do sportu v letošním roce ve stejném, 
případně s ještě větším úsilím, abychom 
ke konci roku mohli konstatovat, že tento 
rok 2018 byl velice úspěšný.  

                        Milan Heřmanský 
za TJ Sokol Otnice

Otničtí sportovci hodnotili svoji činnost za rok 2017

výběRové říZení nA pRonájeM STánku RycHléHo občeRSTvení
TJ Sokol Otnice vyhlašuje výběrové řízení na pronájem buňky rychlého občerstvení ve sportovním areálu TJ Sokol Otnice v obci Otnice.
U c H a z e Č 	 o 	 p r o n á j e M 	 p ř e d l o Ž í 	 d o 	 n a b í d k y :
 1.   doklad o udělení živnostenského oprávnění v pohostinství
 2.   Nabídnutý roční pronájem
 3.   doba pronájmu 
 4.   Nabízený sortiment  zboží a otevírací doba

termín	pronájmu	od	dubna	2018.
nabídku	je	povinen	uchazeč	doručit	v písemné	formě	nejpozději	do	15.	4.	2018	do	rukou	předsedy	tj	sokol	otnice	
ing.	Martinu	Heřmanskému	nebo	místopředsedovi	Markovi	Šebečkovi.
	
výkonný	výbor	tj	sokol	otnice	si	vyhrazuje	rozhodnout	o	vítězi	výběrového	řízení	na	základě	zhodnocení	předložených	nabídek.
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Atletická přípravka pravidelně trénu-
je v zázemí místní Základní školy v Ot-
nicích. Oddíl VSK Univerzita Brno, pod 
jehož hlavičkou a zastřešením příprava 
probíhá, využívá k tréninku v zimních 
měsících tělocvičnu školy, v  teplejších 
dnech atleti využívají venkovní hřiš-
tě v  blízkosti budovy školy. Tréninky 
probíhají každé pondělí pod vedením 
zkušených trenérů atletiky oddílu VSK. 
Nejmladším dětem jsou čtyři, někdy 
dokonce jen tři roky. V  přípravce se 
děti učí základním pohybovým schop-
nostem a dovednostem, jako jsou běhy, 
skoky a hody. Postupně jsou do přípra-
vy zařazeny složitější prvky, zaměřeny 
na koordinační vývoj. Naši atleti se  připra-
vují a  účastní se také různých atletických 
závodů v  blízkém i  širokém okolí. Pravi-
delně na začátku měsíce června se účastní 
závodu v běhu v obci Šaratice či atletického 
čtyřboje v Základní škole v Brně Jehnicích, 
kde má klub VSK svou základnu. 

Další informace o závodech či přípra-
vě, mohou zájemci získat na  interneto-
vých stránkách www.atletikauni.cz.

Martin Kubánek

Atletická přípravka na Základní škole v Otnicích
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1.	dubna
posezení u cimbálu

pořádají:	otničtí	zahrádkáři

7.	dubna
Hvězdné manýry

pořádá:	obec	otnice	a divadelní	spolek	Háta

11.	dubna
pexesotnice 5	

pořádá:	zŠ	otnice	

17.	dubna
Sběr železného šrotu	
pořádají:	otničtí	hasiči

23.	dubna
pietní akt k osvobození obce

pořádá:	obec	otnice

25.	dubna
Den otevřených dveří 

v Dětském domově lIlA

27.	dubna
vítání jara se světluškami

pořádá:	obec	otnice

12.	května
Férová snídaně

10	hodin	na náměstí	před	radnicí
pořádá:	obec	otnice

12.	–	13.	května
jarní prodejní výstava

pořádají:	otničtí	zahrádkáři

13.	května
Den matek

pořádají:	zŠ	a	MŠ	otnice	

25.	května
noc kostelů

pořádá:	farnost	otnice

1.	června
kulaté léto 5

pořádají:	zŠ	a	MŠ	otnice

k i n o k avá r n a

13.	dubna	ve 20	hodin
Zahradnictví: nápadník

Česká	romantická	komedie

15.	dubna	v 15	hodin
uuuups! noe zdrhnul

animovaný	film	pro	děti

15.	dubna	ve 20	hodin
Alibi na klíč

Francouzská	komedie
nevhodný	mládeži	do 12	let

20.	dubna	ve 20	hodin
Hora mezi námi

americké	dobrodružné	drama
nevhodný	mládeži	do 12	let

29.	dubna	v 15	hodin
Gnomeo a julie

animovaný	film	pro	děti

29.	dubna	ve 20	hodin
Do větru
Český	film

9.	června
Rybářské závody pro děti

pořádá:	rybářský	spolek	otnice

23.	–	24.	června
Aloiské hody

pořádá:	tj	sokol	otnice



naše děti



tříkrálová sbírka




