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Manželé Fialovi a jejich psí šaMpioni

„...tak děcka! Někde tady by 
mohla být naše fotka z dovo-
lené v Chorvatsku. Není...? 
Tak se více usmívejte a snad 
ji tam v příštím vydání dají.“
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6. března 2018

V neděli 29. října 2017 se při silné vichřici ulomila v parku sv. Jana Nepomuckého jedna 
ze starých vrb, která zdobila park k oddechu a odpočinku.

Byli jsme dotázáni, kdy byl u nás sv. Jan Nepomucký usazen na plácku – parčíku 
v Chaloupkách. 

Tak tedy stojí zde od roku 1918, jak je napsáno na straně soklu. Plácek, kde stojí, 
byl (pokud pamatujeme) zván Rajčurňou (správně česky), poněvadž jak píše kronikář 
Rafaj, v těchto místech nocovávali a cvičili vojáci své koně ještě za Rakouska. Později 
sloužil pro zábavu dětem cvičícím v tělovýchovných organizacích a také kočujícím 
společnostem s kolotočem. Za okupace v létech 1941-1942 zájmovým zařízením zva-
né Kuratorium přebudován na park. Padající vrby jsou z té doby. 

Socha svatého Jana Nepomuckého se usazovala zpravidla poblíž vody, ve které uto-
nul. Nejinak tomu bylo i  u  nás. Otnice hodně dávno obklopovaly rybníky, prý až 
devět. Ještě dnes jsou patrny hráze rybníka ve směru k Hořké vodě u Šaratic a další 
rybník v tomto údolí na Frédku zvaný Bezedňák, jehož mohutnou hráz lze vidět proti 
Španělovému. Louže se táhly celými Chaloupkami. Dnes je voda svedena regulova-
ným potokem poblíž parčíku se sochou svatého Jana Nepomuckého. 

Pocta tomuto světci je vepsána do písní i básniček. Verš na pomníku k poctě tohoto 
světce zní takto: 

Ty jsi hlásal mír své vlasti, 
zbrojil hněv a rozbroje. 
Pros, ať vzkvetou nám zde slasti, 
svornosti a pokoje. 

Ludmila Kaloudová

Také Karel Havlíček Borovský napsal: 
Svatý Jane z Nepomuku, 
drž nad námi Čechy pevnou ruku, 
aby Bůh dal, co dal Tobě, 
by náš jazyk neshnil v hrobě. 
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SRPEN - 28. 8. 2017
4. Kontrola minulého zápisu: 
Úkoly z  minulého zasedání budou řešeny jako samostatné 

body.

5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP:
a) J. Sloup 330 – souhlasné stanovisko, krbová kamna u pří-

stavby RD   
b) Beton Brož 484 – zahájení kolaudačního řízení na SO 01 

a SO 03.
c) M. Hudcová Brno – záv. kontr. prohlídka novostavby RD, 

p.č. 898, 932/1
d) Ing. M. Heřmanský 264 – záv. kontr. prohlídka opravy RD 

na p.č. 1185 
e) Manželé Horáčkovi 404 – Rozhodnutí č. 177/2017, staveb-

ní úpravy RD
f) M. Novák Šaratice – souhlas s dělením pozemku p.č. 2766 

v k.ú. Otnice

6. Město Slavkov – veřejnoprávní smlouva:
Zastupitelé projednali návrh veřejnoprávní smlouvy s Měs-

tem Slavkov u Brna, k zajištění odpovědnosti za přestupky a ří-
zení o nich, v souladu s § 105, zákona č. 250/2016 Sb.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje veřejnoprávní smlouvu s  Měs-

tem Slavkov u  Brna, o  odpovědnosti za  přestupky a  řízení 
o nich. 

7. Faktury ke schválení:
a) Ing. L. Matyáš Lovčičky – Fa:2017104, projektová doku-

mentace na chodník
b) Respono Vyškov – Fa:2317350029, likvidace odpadů 

na SD
c) BSP consulting Brno – Fa:20170639, školení BOZP 
d) J. Cahel Újezd u Brna – Fa:13/2017, grafické práce na zpra-

vodaji č. 68
e) J. Rybníček Silůvky – Fa:18/2017, videozáznam z hodů
f) L. Petr Olomouc – Fa:2017006, pronájem promítacího 

plátna 
g) Linio Plan Brno – Fa:210170046, projektová dok. na akci 

II/418 - průtah
h)Eko-Kom Praha – Fa:1172800057, tašky na tříděný odpad
i) Přemysl Veselý Brno – Fa:171194, zapravení komunikace 

při chodníku 
j) Marek – alarm servis Telnice – Fa:17094, zabezpečení 

vchodu do ZŠ  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 7, zá-

pisu.
 
8. JMK – rozhodnutí hejtmana:
Zastupitelé vzali na  vědomí Rozhodnutí hejtmana Jihomo-

ravského kraje č.2/2017, o odvolání doby zvýšeného nebezpečí 
vzniku požáru.

9. Hřbitov – oprava cesty:
Starosta informoval o postupu prací na hřbitově. Zemní sta-

vební práce včetně úpravy povrchů jsou dokončeny. Je nainsta-
lováno osvětlení, avšak vykazuje poruchu, která se odstraňuje. 
Zbývá dokončit montáž a zapojení kamer. 

10. Video o obci - smlouva:
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy s  f. ARTV Film 

s.r.o. Blansko, zastoupenou p. Břetislavem Petrem, na vytvoření 
videa z pořádaných akcí v roce 2018 v obci. Navržené drobné 
připomínky budou zakomponovány do smlouvy.  

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o  dílo s  firmou ARTV 

Film s.r.o. Blansko, na vytvoření dokumentárního filmu o obci 
za rok 2018.

11. Chodník ul. Dědina – výběrové řízení:
Obec vypsala výběrové řízení na akci pod názvem „Oprava 

chodníku v ul. Dědina“. Projekt řeší opravu chodníku od RD č. 
180 po RD č. 198. Starosta předložil obdržené nabídky. Oslove-
no bylo pět firem, nabídku podaly čtyři. Komise pro otevírání 
obálek již provedla kontrolu, žádná nabídka nebyla vyřazena.

Pořadí dle nabídkové ceny:
1.	Prostavby a.s. Otnice   577 791,27 Kč  s DPH
2.	Kala spol. s r.o. Kyjov   580 593,–  Kč 
3.	Přemysl Veselý s.r.o. Brno   591 569,–  Kč 
4.	Stavos Brno, a.s.  Brno   599 157,–  Kč

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výše uvedené pořadí nabídek na akci 

„Oprava chodníku v  ulici Dědina“. Schvaluje také Smlouvu 
o dílo s vítěznou firmou a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

12. Topoly za školou - odstranění:
Za plotem školní zahrady v těsné blízkosti vysokého vedení 

se nachází dva uschlé topoly. Obec oslovila specialistu, pana 
Trojance z Bošovic, na jejich odstranění. Nabídková cena je 3 
tis. Kč + dřevo z pokácených topolů. 

Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s  pokácením topolů za  nabídkovou 

cenu.

13. Oprava zábradlí na mostku k rybníku:
Starosta informoval o silně poškozeném zábradlí na mostku 

přes lovčický potok u rybníka v Poltni, na pozemku p.č. 4684. 
Předložil nabídku p. M. Tichého na zhotovení a montáž nové-
ho zábradlí (18 300,- Kč + DPH). 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku p. M. Tichého Otnice 223 

a souhlasí s výměnou zábradlí na mostku. 

14. Přípojka NN Tichý – stanovisko obce:     
Zastupitelé projednali žádost f. E.ON Distribuce, zastoupe-

nou f. Aditis Brno, o souhlas obce s akcí „ Otnice, přípojka NN 
Tichý úprava vvNN“. Jedná se o  úpravu nadzemního vedení 
NN pro novostavbu RD na p.č. 305. Dotčena bude obecní par-
cela č. 287/1, ochranným pásmem. 

Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s výše uvedeným záměrem. 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
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15. Žádost P. Jelínek – úprava vjezdu:
Obec obdržela žádost p.  Petra Jelínka Na  Konci 262, 

o  souhlas k  úpravě vjezdu k  RD 262. Jedná se o  zpevnění 
zámkovou dlažbou. Část vjezdu leží na  obecním pozemku 
p.č. 225. Zastupitelé vyslovili souhlas za podmínky umožně-
ní přístupu k inženýrským sítím. Náklady na úpravu vjezdu 
i případnou úpravu po zásahu, ponese žadatel. 

Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s úpravou vjezdu dle žádosti za do-

držení stanovených podmínek.   

16. Žádost K. Neužil - přístřešek:
Obec obdržela žádost p. Kamila Neužila Chaloupky 385, 

o souhlas s umístěním přístřešku před RD 385, na obecním 
pozemku č. 644. Jedná se o dřevěnou, polykarbonátem za-
střešenou konstrukci, demontovatelnou.  

Zastupitelé vyslovili souhlas za podmínky umožnění pří-
stupu k inženýrským sítím. Náklady ponese žadatel. 

Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s umístěním přístřešku na obecní 

pozemek p.č. 644. 

17. Kasíno - pronájem:
Obec zveřejnila na úřední desce záměr pronájmu Kasína 

na Dělnickém domě od 7. 7. – 28. 8. 2017. Žádný zájemce se 
nepřihlásil. Obec uveřejní nabídku pronájmu ve zpravodaji, 
na facebooku, webových stránkách obce i DSO ŽLaP. Bude 
dále hledat možnost využití prostoru Kasína.

18. Investice obce v r. 2018:
Starosta předložil seznam rozpracovaných akcí, které by 

se mohly realizovat v  roce 2018, v  objemu investic cca 
10-11 mil. Kč. 

Pan Matoušek Dušan, informoval o problémech TJ Sokol 
Otnice s  udělením certifikace pro umělý povrch na  fotba-
lovém hřišti. V  případě výměny povrchu za  nový se jedná 
o investici ve výši cca 6 mil. Kč.

Zastupitelé obě informace vzali na vědomí.   
 
19. ZŠ – výjimka v počtu žáků 9. třídy:
Zastupitelé projednali žádost ředitele ZŠ Otnice o schvá-

lení výjimky v  počtu žáků 9. třídy na  32, z  ekonomických 
důvodů. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výjimku v počtu žáků 9. třídy Zá-

kladní školy na 32 žáků. 

20. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:  
- Nabídka na workoutové hřiště, včetně zpracování žádos-

ti o dotaci byla odmítnuta.
- Obec nechala vyrobit 100 + 100 ks propagačních hrníč-

ků. Prodejní cena byla stanovena na 140,- Kč/ks.
- Kino Otnice v listopadu oslaví druhé výročí zahájení di-

gitálního promítání. V rámci výročí se uskuteční promítání 
filmu bez vstupného.

- Volby do PS Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech 20. - 
21. 10. 2017.

- Na Základní škole bylo instalováno zabezpečovací zaří-
zení vstupních dveří.

- Cezava cup se uskuteční 22. 9. 2017 v odpoledních hodi-
nách v Otmarově. 

ZÁŘÍ - 18. 9. 2017
4. Kontrola minulého zápisu: 
Bod 11) Smlouva s f. Prostavby a.s. na opravu chodníku v uli-

ci Dědina byla podepsána. Zahájení prací tento týden, je však 
odvislé od počasí.

Bod 12) Uschlé topoly za školou vykáceny.
Bod 17) O pronájem Kasína na DD se ozval jeden zájemce.   

5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP:
a) V. Lodr 109 – Územní souhlas č. 159/2017, garáž a sklad   
b) Beton Brož 484 – Kolaudační rozhodnutí na  SO 01 

a SO 03.
c) Obec Otnice – územní souhlas č.162/2017, SO 450 veřejné 

osvětlení
d) ČTI Praha – souhlas s odstraněním stavby č. 13/2017, vy-

sílač na kostele 
e) Manž. Hudečkovi 317 – ÚS č.88/2017, novostavba RD
f) M. Tichý 223 – ÚS č. 170/2017, plynovodní přípojka zá-

mečnické dílny
g) M. Tichý 223 – souhlasné stanovisko, teplovzdušná ply-

nová jednotka
h) R. Hutáková 100 – kontrolní prohlídka stavu nemovitosti 

č. 313
i) Prostavby Real Brno – souhlasné stanovisko, 8 stacionár-

ních zdrojů
j) Bc. P. Zehnal 472 – výzva k zastavení prací na RD 472

6. ZŠ – snížení příspěvku:
Obec Otnice v  rámci rozpočtu r. 2017, schválila finanč-

ní příspěvek pro Základní a Mateřskou školu Otnice, ve výši 
2  925  000,- Kč. Vzhledem k  tomu, že zabezpečení vchodu 
do školy uhradila z rozpočtu obec, starosta navrhl snížení pří-
spěvku pro ZŠ o rozpočtovanou částku 150 tis. Kč. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje snížení finančního příspěvku pro 

Základní a Mateřskou školu Otnice o 150 tis. Kč. Příspěvek v r. 
2017 bude činit 2 775 000,- Kč.

7. Faktury ke schválení:
a) Prostavby Otnice – Fa:201720081, oprava hřbitovní cesty
b) Prokopová L. 431 – Fa:2017031, pracovní vybavení pro 

zaměstnance VPP
c) Respono Vyškov – Fa:2317350030, likvidace odpadů na SD 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 7, zá-

pisu

8. Obec Blatnička – smlouva o spolupráci:
Obec i Základní škola se opět zapojí do soutěže na dodava-

tele energií (plyn i el. energie). Soutěž nově zajišťuje Obec Blat-
nička, na základě Smlouvy o spolupráci.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o  spolupráci s  obcí Blat-

nička, na  zajištění soutěže na  dodavatele el. energie a  ply-
nu. 
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9. Hřbitov – oprava cesty:
Oprava hřbitovní cesty, nového osvětlení a  montáž kamer 

byla dokončena a předána v termínu dle smlouvy. Obec u do-
davatele objednala ještě doplňující práce: Výměnu el. rozvaděče 
v márnici, dvě nová odběrná místa vody včetně odtoku a chod-
níček mezi hroby. Dodavatelská firma předložila položkový 
rozpočet na  objednané práce v  celkovém objemu 151  858 Kč 
s DPH.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku f. Prostavby a.s. Otnice 

na objednané práce na hřbitově. 

10. Hasička – odvlhčení zdiva:
V  klubovně a  sklepním skladu JSDH prolíná vlhkost. Její 

odstranění je stavebně náročné. Starosta předložil nabídku 
na  odvlhčení zdiva osmotickým elektrofyzikálním systémem 
OsmoDry. Systém je založen na vysílání elektromagnetických 
pulsů, které působí na vlhkou stavbu.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku f. OsmoDry s.r.o., na  od-

vlhčení mokrého zdiva v prostoru klubovny a skladu hasičské 
zbrojnice. 

11. Charita Hodonín – žádost o finanční dar:
Obec obdržela žádost Charity Hodonín o  finanční podpo-

ru Charitní ošetřovatelské služby Bučovice a  Slavkov u  Brna 
(zdravotní péče). Charita poskytuje zdravotní péči (nesociální-
ho charakteru) a dojíždí za pacienty i do Otnic. V letošním roce 
již bylo takto ošetřeno patnáct našich občanů.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční dar pro Oblastní charitu 

Hodonín, na zajištění zdravotní péče pro občany obce Otnice, 
ve výši 7 tis. Kč

12. NF Víly pro děti – žádost o finanční dar:
Obec obdržela žádost Nadačního fondu Víly pro děti, o fi-

nanční podporu. NF již zajistil a zafinancoval uměleckou vý-
malbu v Dětském domově LILA v Otnicích.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční dar Nadačnímu fondu Víly 

pro děti, Lužice, ve výši 3 tis. Kč.   

13. I. Kneslová - žádost:
Starosta předložil žádost p. Ivety Kneslové Otnice 371, o sou-

hlas obce k položení inženýrských sítí (přípojek) pro novostav-
bu rodinného domu, do pozemku obce p.č. 932/1. Novostavba 
bude na pozemku p.č. 893/1. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr zatížit pozemek p.č. 932/1, 

právem stavby inženýrských sítí.  

14. Knihovna obce:     
Dne 11. 9. 2017, nastoupila do zkráceného pracovního po-

měru p. Zuzana Sloupová. Bude vykonávat místo knihovnice. 
Stávající knihovnice p. Bláhová bude končit pracovní poměr 2. 
11. 2017. Vzhledem k rozsahu pracovní činnosti nové knihov-
nice bylo doporučeno zakoupit kvalitní fotoaparát.   

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nákup nového fotoaparátu. 

15. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:  
- Nabídka na pořízení nového pracovního elektromobilu, 

včetně zpracování žádosti o dotaci byla odmítnuta.
- Moštování se provádí pouze po domluvě s předsedou za-

hrádkářů p. Havelkou.
- Vyhodnocení cykloakce Politaví, se uskuteční 28. 9. 2017 

ve Vážanech n/L.
- Tuto sobotu a neděli (23. - 24. 9.) se uskuteční ve Slav-

kově výstava k  60. výročí založení Zahrádkářského svazu. 
Na výstavě vystavují i naši zahrádkáři.

- Obec zakoupí sanitní sklo k použití na Dělnickém domě. 
- Příspěvky do  zpravodaje odevzdat nejpozději příští tý-

den.

ŘÍJEN - 9. 10. 2017
4. Kontrola minulého zápisu: 
Bod 10) Odvlhčovač zdiva od f.OsmoDry byl nainstalován 

v nové hasičce v budově Mateřské školy.
Bod 11) Finanční dar pro Charitu Hodonín byl splacen 

a smlouva byla podepsána.
Bod 12) Finanční dar Nadačnímu fondu Víly pro děti byl 

splacen a smlouva byla podepsaná.  

5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP:
a) Man. Horáčkovi 404 – zahájení kolaudačního řízení, 

stav. úpravy RD 404   
b) Prostavby Real Brno - ÚS č.96,97,99,100/2017,novost.

RD 12A,12B,15A,15B     

6. Faktury ke schválení:
a) Prostavby Otnice – Fa:201720090, oprava chodníku 

v ulici Dědina
b) Prostavby Otnice – Fa:201720086, doplňující práce - 

hřbitov
c) OsmoDry Dřínov – Fa:20171283, odvlhčení zdiva 

na Hasičce
d) JAS AIR CZ Hluboká n/V. – Fa:9917059, pořízení orto-

fotomapy k.ú.Otnice 
e) Gordic Jihlava – Fa:2017501196, program pro matriční 

úřady
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č.6, 

zápisu. 

7. Rozpočtové opatření č.4/2017:
Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření 

č.4/2017.
Příjmy:    + 217 500 Kč
Výdaje:    + 217 500 Kč
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.4/2017.

8. DSO ŽlaP – mimořádný příspěvek:
DSO Politaví připravuje projekt venkovní mapy regionu 

včetně  přístřešku. Každá obec obdrží 1 ks. Na  tuto akci DSO 
obdrželo dotaci od Jihomoravského kraje. Rozdíl mezi dotací 
a  celkovými náklady bude dofinancován mimořádným pří-
spěvkem od každé zúčastněné obce ve výši 8 700 Kč. (Rozpoč-
tové opatření č.4/2017 DSO Ždánický les a Politaví).
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Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje neinvestiční příspěvek ve  výši 

8 700 Kč, pro DSO Ždánický les a Politaví, na výše uvedenou 
akci. 

9. JMK – finanční dar:
Obec obdržela od Jihomoravského kraje finanční dar ve výši 

25 tis. Kč., za účast a obdržené ocenění v krajském kole sou-
těže Vesnice roku 2017. Zastupitelé projednali návrh darovací 
smlouvy.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Darovací smlouvu s Jihomoravským 

krajem a souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 25 tis. Kč.

10. JMK – odbor ŽP:
Zastupitelé vzali na  vědomí „Návrh opatření obecné pova-

hy“, kterým se  povoluje výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat 
do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů, dle 
přílohy č.III, vyhlášky č. 395/1992 Sb., které vydal Odbor ŽP, 
Jihomoravského kraje.

11. I. Kneslová – smlouva:
Paní Iveta Kneslová hodlá stavět RD na vlastním pozemku 

p.č. 893/1. Přípojky inženýrských sítí k novostavbě RD budou 
uloženy do obecního pozemku p.č. 932/1. Zastupitelé projed-
nali návrh Smlouvy o právu provést stavbu, ve které obec vyslo-
vuje souhlas s uložením inž. sítí k novostavbě RD do obecního 
pozemku p.č. 932/1. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o právu provést stavbu“, 

tj. uložení inž. sítí do pozemku p.č. 932/1, s p. Ivetou Kneslo-
vou, Milešovská 371, Otnice.    
          

12. SÚS JMK - smlouva:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, připravuje pro-

jektovou dokumentaci pro stavební povolení na opravu silnice 
II/418, v úseku od f. Beton Brož po střed obce. Stavbou mohou 
být dotčeny obecní pozemky p.č. 1461/5, 225, 1461/6, 171, 163 
a 287/1. Místostarosta předložil návrh Smlouvy o právu provést 
stavbu k těmto pozemkům.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o právu provést stavbu“, k  

pozemkům p.č. 1461/5, 1461/6, 225, 171, 163 a 287/1, se Sprá-
vou a údržbou silnic Jihomoravského kraje.     

13. Jan Procházka – výpověď nájemní smlouvy:
Jan Procházka podal dne 9. 10. 2017, výpověď smlouvy o ná-

jmu nebytových prostor v  prvním podlaží budovy obecního 
úřadu, místnost podatelny, kterou využíval pro teoretickou pří-
pravu žáků při výuce autoškoly. Výpovědní lhůta je 1 měsíc. 
Smlouva bude ukončena 30. 11. 2017.

Usnesení:
Zastupitelstvo bere na  vědomí podanou výpověď smlouvy 

z nájmu. 

14. Záměr prodeje pozemku p.č. 1194/2:     
Zastupitelé projednali žádost p.  P.  Svobody Otnice, na  od-

koupení pozemku p.č.1194/2 v k.ú. Otnice. 
Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 
1194/2. 

15. Město Slavkov – veřejnoprávní smlouva:     
Zastupitelstvo projednalo upravený návrh veřejnoprávní 

smlouvy s  Městem Slavkov u  Brna, k  zajištění odpovědnos-
ti za  přestupky a  řízení o  nich, v  souladu s  §105, zákona č. 
250/2016 Sb. (Návrh smlouvy již ZO projednalo na  zasedání 
dne 28.8.2017, ale Rada Města Slavkov u Brna ještě text smlou-
vy upravila.)

Usnesení:
Zastupitelstvo ruší svoje usnesení č. 6, ze dne 28. 8. 2017, 

a  schvaluje předloženou veřejnoprávní smlouvu s  Měs-
tem Slavkov u  Brna, o  odpovědnosti za  přestupky a  řízení 
o nich. 

16. Pořízení kamer a výměna osvětlení:     
Před hřbitovem stojí dva staré sloupy veřejného osvětlení. 

Všude okolo jsou již nové, moderní. Zastupitelstvo projednalo 
návrh místostarosty na výměnu 2 kusů starých světel za nové. 
Dále projednalo pořízení a  nákup 2kusů bezpečnostních ka-
mer, které budou umístěny před hřbitovem a  nasměrovány 
směrem k budově Radnice a do ulice Boženy Němcové. Před-
pokládané náklady cca 100 tis. Kč.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výměnu 2 kusů sloupů a světel staré-

ho osvětlení za nové před hřbitovem a pořízení 2kusů nových 
bezpečnostních kamer.

            
17. B. Svobodová - žádost:     
Zastupitelé projednali žádost p. Barbory Svobodové, Otnice 

Dědina č.p.33, o  souhlas s uložením vodovodní přípojky pro 
RD 33, do obecního pozemku p.č. 47/1, v k.ú. Otnice. 

Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s uložením vodovodní přípojky pro 

RD 33, do obecního pozemku p.č. 47/1.
  
18. Zahrádkáři – výpůjčka sálu DD:     
Zastupitelstvo projednalo žádost MO Zahrádkářů Otnice 

o výpůjčku sálu Dělnického domu za účelem uspořádání Bab-
ských hodů dne 14. 10. 2017 a uspořádání Ukázky uměleckých 
řemesel dne 11. 11. 2017. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku sálu Dělnického domu 

MO Zahrádkářů na dny 14. 10. 2017 a 11. 11. 2017. 
 

19. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:  
- Cezava cup 2017 – 1. místo ve fotbalovém turnaji zastupi-

telů v Otmarově.      
- Charita Hodonín – děkovný dopis za poskytnutý finanční dar.
- Babské hody – informace.
- Aloiské hody – možnost pozvání DH Mistříňanka.
- Pochvala MO Zahrádkářů za reprezentaci obce na výstavě 

ve Slavkově u Brna.
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••	starostovy	starosti	••

Vážení spoluobčané,
končí nám rok 2017 a bývá zvykem bi-
lancovat, jaký byl i z pohledu naší obce. 
Veškeré plánované větší investice se po-
dařilo dokončit. Zde je krátké shrnutí. 
Pořízení nového dopravního auta pro 
místní hasiče, oprava chodníku v  ulici 
Boženy Němcové, oprava cesty na hřbi-
tově včetně nového osvětlení. Také hřbi-
tov monitorují čtyři nové kamery. Dále 
instalace nového veřejného osvětlení u 
cesty od hřbitova k firmě JASS, výměna 
dvou starých světel včetně sloupů před 
hřbitovem a montáž dvou kamer, oprava 
chodníku v ulici Dědina (od RD 180 po 
RD 198).   

Z těch menších akcí pak pořízení plas-
tových tašek na třídění odpadů do kaž-
dé domácnosti, výměna vstupních dveří 
do Kasína v dělnickém domě a také do 
lékárny, bylo doplněno další jméno pad-
lého vojína RA na desku u pomníku 
padlých a opraven nápis na pomníku 
padlých nad vodárnou (Rudá zahrádka), 
provedeny úpravy v kanceláři starosty. O 
splátce 6 mil. Kč., společnosti Vodovody 
a kanalizace Vyškov jsem již psal v minu-

lém zpravodaji. Pevně doufám, že veške-
ré investice nám budou dobře sloužit.

Z  předpokládaných akcí se z  různých 
důvodů nepodařilo uskutečnit: oprava 
silnice II/418 s  výjezdy a zelení, nákup 
kompostérů, nový bezdrátový rozhlas. 
Opravu silnice koordinujeme a jsme 
vázáni na projekt opravy této silnice, se 
Správou a údržbou silnic Brno. Věřím, 
že se akce uskuteční v roce 2018. Kom-
postéry a bezdrátový rozhlas úřaduje 
Centrum společných služeb v Hruškách 
(pod hlavičkou DSO Politaví) a zde jsme 
vázáni rozhodnutím o přidělení dotace 
ze Státního fondu životního prostředí 
a jejich podmínkami. I tyto projekty by 
měly být uskutečněny v roce 2018.

Obec bude schvalovat rozpočet na rok 
2018 v únoru příštího roku, i na základě 
skutečných příjmů a výdajů roku 2017. 
Do schválení rozpočtu budeme hospo-
dařit dle rozpočtového provizoria. Již 
nyní však vedeme debatu v  zastupitel-
stvu obce o investicích na rok 2018.  

V  příštím roce bude většina kultur-
ních, společenských a sportovních akcí 
natáčena profesionálním kamerama-

nem. Tím je Břetislav Petr z  Blanska, 
který u nás již celoročně natáčel v  roce 
2005. Dovolím si tímto požádat všechny 
organizace o nahlášení termínu konání 
jejich akcí. Dokument bude mít velkou 
časovou i historickou hodnotu.        

V roce 2018 nás čekají dvoje volby. Ve 
dnech 12. a 13. ledna proběhne první 
kolo přímé volby prezidenta našeho státu. 
Případné druhé kolo pak 26. a 27. ledna.

Pravděpodobně v měsíci říjnu (termín 
ještě není znám), se uskuteční volby do 
zastupitelstva obce. Čas neúprosně běží 
a stávajícímu zastupitelstvu bude končit 
současný mandát. Přijďte k volbám, vy-
jádřit svůj názor.

Vážení spoluobčané,
před námi je zimní období a sněhové sráž-
ky. Jsem rád, že se naši občané dokáží 
sami postarat o úklid napadeného sně-
hu na chodnících před svými rodinnými 
domy, tak jako se celý rok starají i o své 
předzahrádky. Žijeme spolu v obci, která 
je naše společná, a spolu ji také udržuje-
me a zvelebujeme. Patří Vám za to moje 
poděkování.

 Pavel Prokop, starosta

Jménem zastupitelstva obce, 
zaměstnanců obecního úřadu 
i svým přeji požehnané vánoční svátky, 
klid, pohodu a radost v duši, 
aby se každému splnila jeho přání. 
U vánočního stromečku radostné 
a rozzářené dětské oči a úplnou rodinu. 
Do nového roku pak hlavně pevné zdraví, 
dobré zaměstnání a abychom se dokázali 
radovat i z maličkostí.

Pavel Prokop, starosta
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ObEcNí úř Ad INfORmUjE
VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 
PARLAMENTU ČR 
konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017 za obec OTNICE 

Strana Platné hlasy celkem v % 
1 Občanská demokratická strana 79 10,43 
2 Řád národa - Vlastenecká unie 0 0,00 
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 3  0,39 
4 Česká strana sociálně demokratická 56  7,39 
6 Radostné Česko 0  0,00 
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 38  5,01 
8 Komunistická strana Čech a Moravy 94  12,41 
9 Strana zelených 13  1,71 

10 ROZUMNÍ-stop migraci, diktát. EU 10  1,32 
12 Strana svobodných občanů 11 1,45 
13 Blok proti islamizaci – Obrana domova 2  0,26 
14 Občanská demokratická aliance 2  0,26 
15 Česká pirátská strana 52  6,86 
19 Referendum o Evropské unii 1  0,13 
20 TOP 09  16  2,11 
21 ANO 2011  173  22,85 
22 Dobrá volba 2016  0  0,00 
23 SPR - Republikánská strana 

Československa M. Sládka 
1  0,13 

24 Křesťanská demokratická unie-
Československá strana lidová 

60  7,92 

25 Česká strana národně sociální 1  0,13 
26 REALISTÉ 2  0,26 
27 SPORTOVCI 1  0,13 
28 Dělnická strana sociální spravedlnosti 1  0,13 
29 Svoboda a přímá demokracie - 

Tomio Okamura (SPD) 
140  18,49 

30 Strana Práv Občanů 0  0,00 
31 Národ Sobě 1  0,13

Ocenění pro naši obec
Naše obec dosáhla nejlepšího výsledku 

v soutěži měst a obcí ve sběru vyřazené-
ho elektrozařízení v kategorii  „Obec do 
2500 obyvatel“ s  největším množstvím 
zpětně odebraných elektrospotřebičů za 
období od 1. října 2016 do 30. září 2017.

Ocenění a šek pro obec v  hodnotě 
20  000,- Kč převzal starosta Pavel Pro-
kop na slavnostním vyhlášení výsledků 
soutěže, které se uskutečnilo 30. listopa-
du v restauraci Noem Arch v Brně.  Ve-
čerem provázel známý brněnský herec  
a moderátor Zdeněk Junák. 

Soutěž organizuje akciová společnost 
ELETROWIN, která provozuje kolek-
tivní systém zaměřený na  zpětný odběr 
vysloužilých elektrospotřebičů v  Čes-
ké republice. Společnost zajišťuje  sběr, 
zpracování, využití a odstranění elektro-
zařízení a  elektroodpadu (velké domácí 
spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elek-
trické nástroje a nářadí).  

Vyřazené elektrospotřebiče mohou 
občané odevzdávat po celý rok na sběr-
ném dvoře v Otnicích.

Je potěšující, že v naší obci žijí občané, 
kterým leží na srdci čisté životní prostře-
dí a tříděním všech druhů odpadu šetří 
přírodní zdroje. 
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místní akční skupina Slavkovské bojiště vyhlašuje první 
výzvy na podporu projektů na svém území 

Místní akční skupině (MAS) Slavkovské bojiště byl schválen řídícími orgány tří 
ministerstev strategický dokument (dále „Strategie MAS Slavkovské bojiště“) do roku 
2023. V  praxi to znamená, že MAS Slavkovské bojiště v  příštích 5 letech pomůže 
ministerstvům do území přerozdělit cca 117 mil. Kč z Operačního programu Zaměst-
nanost, Programu rozvoje venkova a Integrovaného regionálního operačního progra-
mu. Přerozdělování finančních prostředků se bude dít prostřednictvím vyhlašování 
výzev na  podporu konkrétních projektů. Důležitými podmínkami pro žadatele je, 
aby byli z území MAS Slavkovské bojiště a  jejich projekt odpovídal cílům, které si 
schválená Strategie MAS Slavkovské bojiště vytyčila. 

První výzvy na předkládání projektových záměrů MAS Slavkovské bojiště chystá 
na přelomu roku 2017/18 a to pro podnikatele v zemědělství, kteří si tak mohou poří-
dit nové zázemí nebo zařízení pro svoji živočišnou nebo rostlinnou výrobu nebo pro 
zpracování svých produktů. První výzva se bude týkat také nezemědělců na přestav-
bu, modernizaci či novou výstavbu své provozovny, kanceláře nebo na pořízení stro-
jů, technologií a dalšího vybavení jako je nákup zařízení, užitkových vozů kategorie 
N1, pořízení hardwaru, softwaru. 

Během příští roku budou vyhlášeny další výzvy, některé určené také pro obce 
na území MAS Slavkovské bojiště. Jedná se především o podporu z Integrovaného re-
gionálního operačního programu na rozšíření kapacity školek, vybavení odborných 
učeben základních škol nebo na výstavbu a rekonstrukci místních komunikací. 

Finanční prostředky alokované na realizaci Strategie MAS Slavkovské bojiště bu-
dou vyplaceny žadatelům po úspěšné realizaci projektu, u opatření z Operačního pro-
gramu Zaměstnanost jsou vypláceny průběžně. Výhodou čerpání dotací přes místní 
akční skupiny je nižší podíl spolufinancování žadatele, pomoc s administrativou ze 
strany kanceláře MAS. 

Celé znění Strategie MAS Slavkovské bojiště a  vyhlašovaných výzev je dispozici 
na našich webových stránkách www.mas-slavkovskebojiste.cz. 

Mgr. Hana Tomanová 
Manažerka MAS Slavkovské bojiště 

MAS Slavkovské bojiště, z.s. 
Hrušky 166 

683 52 Hrušky u Slavkova 
IČ: 27030491 

Předseda: Mgr. Jan Grolich 
Manažerka: Mgr. Hana Tomanová 

Tel: 511 146 766, 604 318 732

Vyhodnocení cykloakce 
28. září 2017 proběhlo ve  Vážanech 

nad Litavou vyhodnocení cykloakce, 
kterou každoročně pořádá mikroregion 
Ždánický les a  Politaví, kterého je naše 
obec členem. Za naši obec se v letošním 
roce účastnilo celkem sedm cyklistů 
(Milan Heřmanský, Josef Heřmanský, 
Miroslava Stejskalová, Miroslav Stupka, 
Aleš Roček, Jan Roček a Radek Roček). 
Starosta obce všem účastníkům podě-
koval za  reprezentaci naší obce, předal 
jim ceny a popřál hodně zdaru ve sportu 
i cyklistice.

V knihovně máme nové 
knihy pro všechny:
Pohádky a příběhy pro děti
Brezina Thomas – Broník, kamarád 

z pravěku
Drijverová Martina – Den za dnem s Ja-

nou a Danem
Scarpa Romano – Zlatá klasika
Gloza Jakub – Pohádky z Příšerkova

Romány
Gillerová – Brezníková Katarína – 

Zvláštní příběh
Rich Roberta – Benátský proces
Enoch Suzanne – Hříšnice
Summers M. J. – Láska bez pravidel
Jeffries Sabrina – Nebezpečné poslání
Colin Beatrice – Uchopit sen

Detektivní romány a thrillery
Mackintosh Clare – Někdo tě vidí
Delaney J. P. – Ta přede mnou

Divadelní hra
Gogol Nikolaj Vasiljevič – Revizor

Máme nový hrací koutek pro děti

V knihovně bude 27. prosince 2017
ZAVŘENO

OBECNÍ úŘAD OZNAMUJE, 
žE VE DNECh 
28. A 29. PROSiNCE 2017
BUDE ZAVŘENO

Volby prezidenta České republiky se uskuteční ve dnech 
12. ledna 2018 v době od 14:00 do 22:00 hodin 
a 13. ledna 2018 v době od 8:00 do 14:00 hodin.  
případné	druhé	kolo	ve	dnech	26.	a	27.	ledna	2018.
Místem	konání	voleb	je	budova	obecního	úřadu	v	otnicích.
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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.

Je toho docela dost, co si přejeme do času adventního a vá-
nočních svátků. A přitom víme, že to není jen o materiálních 
věcech nebo hodnotách. Snad to mohu potvrdit, když jsem ně-
kolikrát v těchto dnech navštívil nemocné. V přístupu nemoc-
niční sestry, která se hned neptala, proč nepřicházím v  době 
návštěv a spíše umožní, aby setkání mohlo proběhnout. Nebo 
ve stisku ruky navštěvovaného, i když právě prožívá dny na ná-
ročném oddělení.

Obdivujeme, jak něco, čím zrovna žijeme, umí někdo v urči-
té formě dát na papír, nebo se to nějak zobrazí v příběhu, filmu 
a podobně. Můžeme si to teď spolu přečíst v zamyšlení.

účet
Když maminka jednoho dne večer chystala večeři, přišel za 

ní do kuchyně jedenáctiletý syn s  lístkem v  ruce. S  podivně 
strohým výrazem jí ho podal. Maminka si osušila ruce o zástě-
ru a pomalu četla:

Vyplení záhonku: 20 Kč
Úklid pokojíku: 50 Kč
Nákup: 10 Kč
Hlídání sestřičky (tři odpoledne): 90 Kč
Dvě jedničky: 50 Kč
Každodenní vynášení odpadků: 30 Kč
Celkem: 250 Kč

Maminka se na chlapce něžně podívala. Vzala propisku a na 
druhou stranu lístku napsala: 

Devět měsíců nošení pod srdcem: 0 Kč
Všechny probdělé noci, když jsi byl nemocný: 0 Kč
Všechna pomazlení, když ti bylo smutno: 0 Kč
Všechny osušené slzy: 0 Kč
Všechny věci, které jsem tě každý den učila: 0 Kč
Všechny snídaně, obědy, večeře, svačiny a namazané chleby: 0 Kč
Každodenní péče: 0 Kč
Celkem: 0 Kč

S úsměvem lístek podala synovi. Když si ho přečetl, cítil se 
zahanben.

Otočil lístek a pod svůj účet napsal „Vyrovnáno“. Pak mamin-
ku objal a dlouho se k ní tiskl. Když se v osobních a rodinných 
vztazích začne počítat, je konec všemu. Láska je buď zdarma, nebo 
není vůbec. 

„Bylo horko, a tak jsem svým čtyřem dětem připravila zmrzlinu. 
Řekla jsem jim ale, že zadarmo to nebude a že ji dostanou za jed-
no obejmutí. Hned se postavili do fronty. Ty tři menší mě k sobě 
rychle přitiskly, popadly zmrzlinu a hurá zase pryč. Ale když přišla 
řada na mého nejstaršího, dospívajícího syna, objal mě dvakrát. 
„To máš od cesty,“ usmál se na mě.

Můžeme o něco podobného prosit, vzájemně si to přát a spo-
lečně z toho mít dobrý pocit a radost. Možná i tehdy, když ne-
bude vše podle našich představ nebo plánů. 

Požehnané dny si přejme navzájem. 
P. Pavel Buchta

BiŘMOVÁNÍ V KOSTELE SV. ALOiSE
V sobotu 28. října se konalo v  kostele sv. Aloise biřmování. Biřmování tvoří se křtem a eucharistií (svaté přijímání) trojici svá-

tostí, zvaných „iniciační“. Člověk je poté plně uveden do dospělého křesťanského života. 

Bohoslužby v době vánočních svátků
bošovice otnice lovčičky Milešovice

24.	12.	2017 8:00 9:30 11:00
20:30	„půlnoční“ 22:00	„půlnoční“

25.	12.	2017 8:00 9:30 11:00
26.	12.	2017 8:00 9:30 11:00
29.	12.	2017 16:00	

vánoční	koncert
30.	12.	2017 17:00
31.	12.	2017 8:00 9:30 11:00

15:00	

děkovná	modlitba

16:00	

děkovná	modlitba
1.	1.	2018 8:00 9:30 11:00
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Naše kinokavárna je jedinečná a široko daleko nemá konku-
renci. Je škoda, že ji navštěvuje tak málo filmových fanoušků. 
Nejen promítání filmů je na vysoké úrovni – obraz i zvuk jsou 
perfektní, ale i občerstvení předčí veškerá očekávání. Skvělá 
obsluha manželů Levákových je vždy doplněná příjemným 
úsměvem. Návštěvníci kina si můžou dát vynikající kávu, ne-
alko i alkoholické nápoje a další pochutiny. A jak krásně voní a 
chutná čerstvě připravený popcorn! Návštěva naší kinokavárny 
je opravdu nezapomenutelný kulturní zážitek.

V naší kinokavárně bylo velmi rušno o prodlouženém víken-
du v listopadu.  Od pátku 17. listopadu do neděle 19. listopadu 
se každý den promítalo. 

V pátek večer byl uveden nejdříve krátký dokument o naší 
obci a poté český film „Ostře sledované vlaky“. Páteční promí-
tání filmů bylo zdarma, protože jsme slavili druhé výročí ote-
vření kinokavárny. V sobotu večer shlédli návštěvníci kina film 
o vztahu otce a dcery „I dva jsou rodina“.  

Nádherný rodinný dokumentární film „Příběh lesa“ byl na 
programu v neděli odpoledne. Ve filmu byla představena celá 
historie lesa – od jeho vzniku až po současnost Autorům se 

podařilo zachytit koloběh života v našich lesích. Několikrát se 
nám až zatajil dech při sledování lovících vlků nebo bojujících 
medvědů. Často jsme si s  úžasem říkali: „Jak to mohli nato-
čit?“  Na závěr nás až mrazilo v zádech z toho, jak špatný vliv 
na vývoj lesa má člověk.  Bohužel. A co teprve, kdybychom vi-
děli zpustošené tropické deštné lesy, označované za plíce naší 
planety. Vzpomněla jsem si na citát, který snad pochází od 
Indiánů: „Až bude pokácený poslední strom, až bude poslední 
řeka otrávená, až bude chycena poslední ryba, tehdy poznáme, 
že peníze se nedají jíst.“ 

Asi se tímto citátem inspirovali i zpěváci Voxel a Pokáč v pís-
ničce „Ekosong“, ve které se opakuje refrén: 
Snad až se poslední strom pokácí 
A v hustých šedých oblacích 
Špičky mrakodrapů zmizí napořád 
Snad až se poslední řeka znečistí 
Pak možná každej z nás zjistí 
Že se peníze vážně nedaj žrát 
Ale vážně nedaj žrát!!!

Jitka Bublová

Otnická kinokavárna 

Ve dnech 22. a 23. září 2017 se uskuteč-
nil již 9. ročník PODZiMNÍ OTNiCKÉ 
BURZY. Počet návštěvníků je již léta sta-
bilní a to kolem 200 prodávajících i ku-
pujících. Do řad pomocníků již dorostly 
i naše děti, které nám výrazně pomáhají 
s  organizací. Nesmíme zapomenout ani 
na  tradičně vynikající spolupráci s  pra-
covníky Obecního úřadu Otnice. Výtě-
žek z burzy bude použit na financování 
akcí pro děti, například odměny pro 
malé fotbalisty a  zajištění cen do  škol-
ních soutěží. Přijďte nás podpořit na Jar-
ní burze. Těšíme se na vás.

Případné dotazy zodpovíme na adrese: 
burza.otnice@seznam.cz

Marta Rosendorfová
Zdravím vás, milí suchozemci. Letos v listopadu jsme se opět sešli před radnicí, aby-

chom uzavřeli neúnavný obecní pramen před nástupem zimy a rozloučili se spolu. Jak se 
dny zkracují a noci prodlužují, máme i my ve vodní říši spoustu práce: pod hladinou se 
stmívá ještě dřív, a tak na počítání rybek, úklid dna a zazimování vodních rostlin nemá-
me opravdu mnoho času. I tak jsem byl rád, že jste nás pozvali. Kolega Sadkáč nemohl 
bohužel přijít, jak jistě víte, v létě se mu ztratila voda z rybníka a my měli - společně 

s  místními rybáři - plné ruce práce se záchranou 
ryb. Proto taky kolega zůstal doma a staral se o po-
loprázdný rybník. Doufám, že jsem vám u radnice 
stačil já, se zamčením pramene mně velmi pomoh-
la zimní paní a  taky vy se svojí kouzelnou zamy-
kací formulí. Bylo mně s vámi dobře, teď už jsem 
ve svém mokrém hospodářství a chystám poslední 
drobnosti. Brzy hladiny rybníků, jezer i  studánek 
zamrznou a  vodníci se i  s  rybami a  ostatní pod-
vodní havětí uloží k  dlouhému zimnímu spánku. 
Jenom tu a  tam se probudím, když uslyším vaše 
radostné skotačení na ledu a budu se těšit na jaro, 
až se zase všichni snad ve zdraví potkáme před rad-
nicí, nebo na břehu rybníka. 

Přeji vám krásnou bílou zimu a všem radostné 
Vánoce. 

Váš obecní vodník Poltňák
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Jsou to naši miláčci a dělají nám jen radost 
Tato věta opakovaně zazněla při rozhovo-

ru s Lubomírem Fialou a jeho ženou Alenou. 
Navštívili jsme manžele Fialovy u nich doma 
a  čekalo nás velké překvapení. Jedna míst-
nost byla od podlahy až ke stropu zaplněna 
poháry, diplomy a  medailemi. To všechno 
získali se svými loveckými psy na výstavách 
a  zkouškách během posledních pěti let. 
Šampióni, kteří se na získání ocenění velkou 
měrou podíleli, se proháněli na dvoře a při-
lehlé zahradě. Nadšení chovatelé nás s nimi 
seznámili a potom o životě se svými psy oba 
vyprávěli. Vyslechli jsme spoustu zajímavých 
historek a neskutečné množství krásných zá-
žitků, které by vydaly na tlustou knihu. Byl to 
příjemně strávený večer ve společnosti nad-
šených chovatelů loveckých psů. Také jsme 
ochutnali vynikající štrúdl, naplněný napůl 
tvarohem a napůl jablky a ještě s vloženým 
zavařeným ovocem. 

Kdy jste se začali věnovat výcviku lovec-
kých psů? 

Výcviku loveckých psů jsme se začali věno-
vat asi před deseti roky. 

Co vás k tomu vedlo? 
Lovečtí psi se nám vždycky líbili. Splnil se 

nám tím společný sen. V  rodině manželky 
měli chovnou stanici krátkosrstých ohařů. 
Také se objevila nemoc a lékařka mně dopo-
ručila, abych si našel nějakého koníčka; něco, 
čím se budu bavit. 

Jaká plemena jsou vaši psi? 
Starší Kirk (celým jménem Qurick Piaf 

DAMA Krkonoše) má šest roků a je to au-
vergenský ohař krátkosrstý, u nás taky fran-
couzský ohař. Je to národní plemeno Fran-
cie. Mladší Toník (Anthony SCHOTCH 
DO POLE) má čtyři roky, je z plemene gor-
donsetr – skotský setr. 

Proč jste si vybrali právě tato plemena? 
Tato plemena jsme si vybrali pro jejich 

dobré vlastnosti. Hlavně se nám líbili. 
Popište typické vlastnosti vašich psů. 

Oba mají výrazné lovecké vlohy. Gordon-
setr se snadno krotí, je vytrvalý a také je cit-
livý. 

Auvergneský ohař krátkosrstý je inteli-
gentní pes, který se snadno a rychle učí. Má 
například přirozenou schopnost stopovat 
a aportovat. 

Jak se psi navzájem přijali? 
Naši psi se přijali velmi dobře. Hned se 

spolu skamarádili. 
Odkud jste si vaše psy přivezli? 
Oba jsme přivezli ze středních Čech. Ki-

rouš je z  chovné stanice DAMA Krkono-
še a  Toníček z  chovatelské stanice Scotch 
do pole. 

Mají už svoje potomky? 
Ano. Oba už mají potomky – Kirk má čtyři 

kluky a čtyři holky a Toník má celkem dvacet 
potomků. 

Jak dlouho trvá výcvik, než může jít pes 
na výstavu nebo ke zkouškám? 

Výcvik každého psa je individuální, podle 
toho o jaké se jedná plemeno. Například náš 
Kirk je auvergenský ohař krátkosrstý a ten je 
dominantní, velmi dobře se učí. Je výborný 
jak po stránce výstavní, tak i pracovní. Mlad-
ší Toník je gordonsetr. Ten je měkčí, nesmí se 
na něho naléhat. Toto plemeno se rádo předvá-
dí, jak v kruhu, tak v poli, v lese nebo na vodě. 

Pes může jít na výstavu ve čtyřech měsí-
cích do třídy štěňat. Ke zkouškám z výkonu 
po  dosažení věku deseti měsíců. Psi, kteří 
jsou mladší, mohou jen na zkoušky vloh. 

Co všechno obnáší výcvik psů a  kolik 
času denně mu věnujete? 

Denně se výcviku věnujeme dvě až tři ho-
diny, podle toho, na jaké zkoušky je připravu-
jeme. Jsou to psi na vystavování, dohledávku, 
přinášení zvěře pernaté, srstnaté a spárkaté. 
Pokud se to naučí, nikdy to už nezapomenou, 
jen se jim to musí připomínat. 

Co považujete za  důležité při výchově 
psů? 

Při výcviku je důležité nešetřit pochvalami, 
neměnit intonaci hlasu, nekřičet. Až za něja-
ký čas se pozná, jestli pes na to má. 

Používáte stejné metody u výcviku obou 
psů? 

U obou psů používáme stejné metody. Je 
důležité cvičit všechno postupně, pomalu. 

Kde je cvičíte? 
Psy cvičíme doma na  zahradě, v  lese, 

na poli nebo ve vodě. 
Když jsme se ptali, jakých ocenění se psy 

dosáhli, dostalo se nám velmi obsáhlé odpo-
vědi. Oba psi jsou Junior šampiony i Grand 
šampiony, vítězi výstav, všestranní psi atd. 
atd. Dozvěděli jsme se, že mají několik titu-
lů BOB, což je vítěz plemene i titulů BOJ, to 
je nejlepší mladý plemene a spoustu dalších 
úspěchů. 

Kterého ocenění si vážíte nejvíc a proč? 
Vážíme si všech ocenění. Nejvíc snad 2. a 3. 

místa v soutěži o nejúspěšnějšího psa výstav-
ní sezóny - „Pes roku“ a Interšampion práce 
a krásy EU. 

Kde jste s nimi byli nejdál? 
Jezdíme s  nimi do  všech okolních států, 

nejdál byli na Světové výstavě v Salzburku. 
Co všechno se posuzuje u psů na výsta-

vách? 
Na výstavách se posuzuje, jak pes běží, jaký 

má postoj, hlavu, chrup, oči, hrudník, zaúh-
lení končetin, varlata, srst, zda má předepsa-
nou výšku a hodnotí se i celkový dojem. 

Co vás v nejbližší době čeká? 
V lednu se chystáme na Národní výstavu 

do Brna a v únoru na dvoudenní mezinárod-
ní výstavu, která se bude konat také v Brně. 
Dál se chystáme do  Tullnu v  Rakousku 
a na klubové výstavy v ČR i na Slovensku. 

Děkujeme za  rozhovor a  přejeme celé 
rodině Fialových pevné zdraví a  hodně 
krásných zážitků i  dalších chovatelských 
úspěchů. 
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Babí léto v dětském domově
Zima se hlásí o slovo a my se chceme podělit s vámi o zážitky, které nám přinesl podzim. 

Sešli jsme se po prázdninách plni očekávání. Odloučené pracoviště školy Ibsenka (viz. www.
ibsenka.cz) má tento rok v LILA domově jednu třídu mateřské školy speciální a dvě třídy zá-
kladní školy speciální. Celkově je v LILA domově 26 dětí s kombinovaným postižením. Posti-
žení dětí nám nebrání v tom, abychom spolu zažili mnoho radosti, smíchu i výletů. 

Veselé bylo zahájení školního roku. Paní učitelky připravily dětem malou klauniádu se zpě-
vem, tancem a soutěžemi. Velké vítání a radost provázelo po prázdninách i setkání s našimi 
zvířecími kamarády Amandou, Kelly a tetou Pavlou. Jezdí za námi již několik let a děti se 
na hodiny canisterapie velmi těší. U mnohých se podařilo překonat strach ze psů a zvířat obec-
ně. Psi nám pomáhají při komunikaci, plní povely, které jim děti dávají, imobilní děti na nich 
polohují – psi tak slouží ke stimulaci i relaxaci dětí. 

Již tradiční akci je „Dýňování“. Odehrává se v átriu domova. Děkujeme místostarostovi, že 
nám opět dovezl dýně a my jsme mohli začít vytvářet. S dětmi tvoříme strašidelné obličeje, 
ochutnáváme pečenou dýni a semínka pak využijeme v dalších výtvarných a pracovních čin-

nostech. Jeden z bubáků s námi „cestuje“ za našimi kamarády na dýňovou 
stezku do Dambořic. Jiné prostředí, radostné vítání se známými, navázání 
nových kontaktů, získání nových zkušeností – to jsou střípky, které pomáhají 
našim dětem v jejich vývoji. 

Vzhledem k tomu, že nám počasí přálo, vyrazili jsme s dětmi i na několik, 
jak my říkáme, tzv. velkých vycházek. Objevujeme nová místa a rádi se vrací-
me i k těm již navštíveným. Jedno z takových míst je okolí rybníka a studánka 
v Poltni. Pozorujeme živočichy, změny v přírodě a tajemní skřítci nás tam vždy 
pohostí nejen pramenitou vodou, ale také nějakou dobrotou. 

V přírodě jsme velmi rádi. Proto se tam nejen učíme, ale někdy i cvičíme. 
Na podzim jsme k tomu využili příjemné prostředí v okolí dalšího rybníka, 
v Hruškách. Nejdříve jsme prověřili naši sílu a svaly na krásném dětském hřiš-
ti. Pak jsme se ještě prošli a objevili nejedno nové zákoutí. Z přírody si odná-
šíme nejen pěkné vzpomínky, ale i kaštany, šípky, listy, šišky, se kterými si pak 
hrajeme, anebo tvoříme. Jindy si zas prohlížíme fotografie a povídáme si, co 
všechno jsme společně zažili. 

Říká se, že člověk zapomíná, co slyšel, viděl, ale nezapomene tak rychle to, 
jak se cítil. Věřím, že naše děti se cítí s námi příjemně. Těší se nejen na překva-
pení, ale i obyčejnému lidskému doteku a objetí. A také na zimu, sníh, 
Vánoce … 

A  tak vám přeji plnou nůši tichého souznění, vánočních radostí 
a objetí. 

Mária Papcunová 
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Babské hody 
Přestože to letos vypadalo tak, že snad babské hody nebudou, nakonec to dopadlo 

dobře a hody byly. 
Babské hody se konaly v sobotu 14. října. Bylo krásné slunečné počasí, které nám 

přidávalo na dobré náladě. U radnice se sešly stárky v krojích a převzaly stárkovské 
právo, od našeho místostarosty Pavla Murice. Letos jsme neměly hlavní stárku, tak-
že řeč pronesli tentokrát výjimečně sklepníci. Blučiňáci zahráli sólo a babské hody 
mohly začít. Prošli jsme větší částí naší vesnice, zatancovalo se před i za radnicí a od-
polední průvod obcí jsme zakončili v  dělnickém domě. Přišli si za  námi zazpívat 
Blonďáci s Jaromírem Vackem, který opět krásně zahrál na harmoniku. Zpívalo se, 
tančilo, hrálo až do večeře. Bohužel se do dělnického domu přišlo pobavit velmi málo 
lidí, o to víc jsme očekávaly, že přijde hodně hostů večer. Ale nepřišlo. Je velká škoda, 
že na večerní zábavě bylo tak málo lidí (asi bylo něco zajímavého v televizi). Hlavně 
chybí střední generace. Ale řekla bych, že to byla jejich škoda, protože i přes malou 
účast byla zábava výborná. Měly jsme také velmi bohatou tombolu, skoro každý, kdo 
si koupil losy, tak vyhrál nějakou cenu, někdo si domů odnesl i více různých cen. Ne-
chybělo ani výborné občerstvení – hodové koláče, trubičky i chlebíčky. 

Každým hodům předchází týdny, které věnujeme přípravě. Podílelo se na ní devět 
párů stárek. Pomáhat nám přišly také zpěvačky z KOSu. Některé přispěly prací na sále 
– od výzdoby sálu přes chystání losů až po podporu při zpěvu. Další ženy při hodové 
zábavě rozšířily řady krojovaných stárek. Pomáhali nám i naši zdatní sklepníci, kteří 
zdobili netradiční „máju“ v sále a také se aktivně zapojili do půlnočního překvapení. 
Velký dík patří především děvčatům z Chaloupek, které měly vše dokonale připrave-
né, hlavně zajímavé a vtipné půlnoční překvapení. Scénky z filmů i taneční a pěvecké 
vystoupení, v jejich podání neměly chybu. Musím říct, že jsou rok od roku lepší. 

Dechová kapela Blučiňáci stárky doprovázela od  odpoledního předávání práva 
u radnice až do konce taneční zábavy. Opět nás Blučiňáci nezklamali, jako vždy krás-
ně hráli i  zpívali. Kdo tam byl, mně dá určitě za pravdu. Všem zúčastněným moc 
děkujeme a těšíme se na další společenskou akci. 

Miluška Prosová 
P. S.: Kdo by si chtěl připomenout Babské hody nebo podívat se, jak se nám povedly, 

může si koupit DVD v kanceláři obecního úřadu. 
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Svatomartinská ukázka uměleckých řemesel a ručních prací 
S přípravou nadcházejícího ročníku „Ukázky uměleckých řemesel a ručních prací“ 

jsme začali již v neděli 26. listopadu, kdy jsme  navštívili Kateřinský jarmark v Měníně a pro-
dejní vánoční výstavu ve Slavkově u Brna na zámku, v Rubensově sále. Pokračovali jsme dal-
ší sobotu  a vyrazili jsme na Ladovy vánoční trhy do Blučiny. Tak již poněkolikáté začínáme 
s přípravou naši „Ukázky řemesel“. Řemeslníci-prodejci se musí oslovit o celý rok dříve. Potom 
nejpozději začátkem září je potřeba tradičním i nově získaným prodejcům; připomínat termín 
akce, protože v listopadu již jsou v plném proudu jarmarky, košty vína, slivovice a hody v na-
šem blízkém okolí.

 Letošní tradiční, tentokrát „Svatomartinská ukázka uměleckých řemesel a ručních prací“ 
se konala již poosmé a podařilo se nám na ní představit čtyřicet pět řemeslníků, kteří v sobotu  
11. listopadu v prostorách dělnického domu, předvedli svoje nádherné rukodělné výrobky. 
Protože právě v ten den byl svátek sv. Martina, tak jsme si dovolili připít v 11 hodin a  11 minut 
mladým vínem na zdraví všech občanů i zahrádkářů.

Tradici otevírání svatomartinských vín připomněla a k přípitku vyzvala naše členka Naďa 
Fojtů.

Na „výstavu“ jsme zvali také občany z širokého okolí. Velmi nás  mrzí, že se této tradiční akce 
zúčastnilo jen malé množství občanů naší obce. Kdybychom odečetli návštěvníky z okolních 
obcí,  tak místních občanů na výstavě moc nebylo.

Děkujeme všem našim členům a zaměstnancům obecnímu úřadu, kteří pomáha-
li na přípravě této náročné akce. Poděkování patří i všem, které jsme nejmenovali.
 Manželé Jiřina a Petr Havelkovi

Zájezd do Olomouce
V sobotu 7. října se otničtí zahrádkáři jako každoročně vydali na Floru Olo-

mouc. Celý týden pršelo, tak jsme měli obavu, jaké bude počasí, ale to nás 
příjemně překvapilo. Bylo nádherně, tak jsme se mohli kochat krásně naa-
ranžovanou zeleninou, ovocem a květinami, které byly hlavně podzimní. Le-
tos byla výstava zaměřena na šedesáté výročí Českého zahrádkářského svazu. 
Náš okres Vyškov měl na výstavě také zastoupení svých výpěstků a zvláště si 
ceníme, že byla vybrána perníková šedesátka, kterou darovala paní Maruška 
Borovičková. Mezi uměleckými řemesly nás ohromila výstava vyřezávaných 
dýní, na kterých jsme mohli oči nechat. Něco takového se jen málo kde vidí. 
Po dobrém obědě jsme nakoupili vše, co jsme potřebovali, hlavně tedy cibu-
loviny, semena, rostliny, křoviny, stromky, kateřinky a různé pamlsky a vydali 
jsme se na cestu domů.

Už se těšíme na  příští rok a  jsme zvědavi, co si pro nás v  Olomouci zase 
připraví.

Hana Kropáčková

Na  pozdní podzimní odpoledne 
26. října jsme uspořádali besedu „Kvě-
tiny nejen do vázy, ale i na talíř“.

Přednášející paní inženýrka Vyso-
ké školy zemědělské v  Lednici velmi 
zajímavým způsobem přednášela, jak 
se dají využívat květiny během celého 
roku na  jídlo, okrasu a  zdobení, sušené 
i  v  zimě. Na  besedě nás bylo 24 i  s  ob-
sluhujícím personálem. Co myslíte, není 
to urážka pro přednášející, kteří k  nám 
jezdí ze vzdáleného okolí? Má cenu něco 
organizovat? Naštěstí to nedá tolik práce 
jako naše známé prodejní výstavy. 

Prosíme, podpořte naše úsilí.
Za všechny opravdu aktivní 

zahrádkáře děkuje Jiřina Havelková
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Dne 20. června 1917. Opouštím eko-
noumiji Preštěpina v Poltavské guberniji 
a vstupuji do českého vojska. Byl jsem 
přidělen k sedmému pluku, 12. rotě. 
Pluk a celá druhá divize se právě formí-
rovala v malém městečku v Berežanech 
– Poltavské gubernii 57 verst od Kyjeva. 
Ostatní pluky byly rozloženy nedaleko 
nás po železniční dráze Kyjev – Poltava. 
I. divize rozložená byla kolem Žitomíru 
blíže k frontě. Berežany bohužel vy-
volaly v naší mysli špatné vzpomínky 
na bídu. Při začátku našeho pluku pro 
nedostatek kuchyní bylo to velmi zlé.

Dne 27. září 1917 jsme oslavovali sv. 
Václava. Měli jsme plukovní posvícení 
v Berežanech. Ráno cvičili sokolové 
prostná a nářadí. K obědu jsme měli 
vepřovou, knedlíky se zelím, pivo, ko-
láče a jiné. Odpoledne byl průvod měs-
tem. Okrášlené vozy, které znázorňovaly 
památné dějiny českého národa. Ku 
příkladu Jan Hus, Havlíček, Lešetínský 
kovář a podobní. Též byli hoši nastrojeni 
v národních krojích. Po průvodu byla 
v lese taneční zábava, při které účinko-
vala naše plukovní kapela. Vůbec ještě 
v Berežanech takovou slavnost neviděli. 
Večer bylo sehráno divadlo. Teď již 
máme o mnohem veselejší časy. Hudba 
pořádá koncerty a zábavy. Chodíme 
každý den na cvičiště. Nyní prožíváme 
velice krásné chvíle v našem vojsku.

Jak jsme oslavovali vánoční svátky 
v České armádě u našeho pluku v Be-
režanech 24. 12. 1917. Na Štědrý den 
jsme měli v poledne čaj a hrách. Večer 
jsme měli karbenátky, knedlíky, salát, 
černou kávu a dva litry piva. Potom 
byla při stromečku malá zábava, které se 
zúčastnili bratři důstojníci. Zpívali jsme 
národní hymnu Kde domov můj a jiné. 
Po skončení zpěvu jsme provolávali slá-
vu našemu vůdci tatíčkovi Masarykovi. 
Tak jsme skončili Štědrý večer.

Deník legionáře Františka Matouška
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25. 12. na Boží hod dostali jsme vá-
nočku 7 funtů. V 10 hodin dopoledne 
se shromáždil celý náš pluk na dvoře 
kasáren v plné výzbroji, kde náš plukov-
ník přál nám veselé svátky a příště aby-
chom slavili již v naší drahé svobodné 
Čechyji. Potom byla dána k poctě zbraň 
a hudba hrála Kde domov můj. Tu chvíli 
každý stál jako socha, chvěje se dojetím 
ve vzpomínkách na svůj drahý domov. 
Obecenstva byla plná kasárna. V po-
ledne byla rýžová polévka. Potom byla 
vepřová a knedlíky se zelím.

26. 12. byl k obědu guláš a knedlík. 
Doufám, že příště již budu slavit mezi 
drahými doma. Cvičení byla 3 hod. do-
poledne a 2 hod. odpoledne. Každý den 
při západu slunce byla prověrka s mod-
litbou. Zpíváme Kde domov můj a Hej, 
Slované. Při té písni nám bylo každému 
tak teskno u srdce, často jsem si vzpo-
mněl na drahé doma, kdyby ovšem 
věděli, co my v Rusku děláme. Takto 
pomalu ubíhají dny jeden za druhým. 
Pak si Ukrajina pozvala Němce k vytla-
čení bolševiků. Němec se blížil ke Kyje-
vu. Nám ovšem nebylo možno zadržeti 
jejich nástup, poněvadž bolševici byli 
armáda tajně německá, která Němci 
pomáhala a pracovala přesně dle jejich 
rozkazů v čele se svým Leninem a Troc-
kým. Mezi bolševiky bylo více Němců 
a maďarských zajatců než Rusů. Nezbylo 
nám nic jiného než ustupovat před nimi. 
Naše národní rada v čele s profesorem 
Masarykem se rozhodla odstěhovat náš 
korpus na francouzský front, kam již 
předem několik tisíc našich dobrovol-
níků odjelo. S velkou rychlostí se na-
kládalo a všechno odváželo na nádraží. 
Radovali jsme se z toho, že pojedeme 
do Francie. Věděli jsme, že 
v Rusku je již po vojně, že Němci si bu-
dou dělat, co budou chtít. Rekvírovali 
jsme lokomotivy a vagóny, vše co bylo 
potřeba k naší dopravě.

Pokračování příště

Sokolské cvičení

Z volných 
závodních cviků 
na bradlech

Svatováclavská 
slavnost 
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BITVA TŘÍ CÍSAŘů

Zdena Popeláková - Kosíková 

Za újezdskýma humnama 
velká bitva se přehnala, 
bili se tam Francouzi, 
mlha kryla ten děs hrůzy. 

Kde se tráva zelenala, 
bojem krví zčervenala, 
škoda teho synečka, 
plakat bude jeho matička. 

Ale poté lité seči, 
svorni vedle sebe leží 
konec boje s Francouzem, 
všechny kryje ta Újezdská zem. 

Když ten příběh vyslechnete, 
z úcty k padlým pokleknete, 
pokleknete na tu zem, 
co se stala velkým hřbitovem. 

Od Tuřan až do Újezda, 
krvavá se vine cesta, 
po ní se vždy zpívalo 
po té bitvě však tiše sténalo. Nadšenci z Otnic se zúčastnili rekonstrukce slavkovské bitvy.
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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

Dovolte mi, abych se s  vámi podělil 
o několik informací, které se týkají Ma-
teřské školy Otnice. Naše mateřská ško-
la se svou velikostí a provozem nemůže 
rovnat velkým mateřským školkám, 
ale přesto nabízí dětem pěkné a  útulné 
prostředí včetně možnosti her a zábavy. 
Během hlavních prázdnin se povedlo 
dokončit rekonstrukci sociálních zaří-
zení v jednom z oddělení MŠ, aby pobyt 
pro děti byl opět příjemnější. Provoz MŠ 
je časově sladěn v odpoledních hodinách 
s provozem školní družiny základní ško-
ly. V  současné době má MŠ celkovou 
kapacitu 56 dětí, které jsou umístěny 
ve dvou odděleních „Broučci“ a „Koťata“. 

Od  září 2017 se nám podařilo umís-
tit všechny děti, jejichž rodiče o to měli 
zájem a  přišli se svými dětmi k  zápisu, 
který se koná pravidelně v měsíci květnu. 
Mohu vás ubezpečit, že umístěním všech 
dětí do MŠ se nemůže pochlubit mnoho 
obcí či městských částí. Na úvodní tříd-
ní schůzce, před nástupem do mateřské 
školy, dostali rodiče všechny důležité 
informace, které pomáhají p.  učitelkám 
v  jejich práci, protože mnoho dětí na-
stoupilo v letošním roce do školky popr-
vé a  některé teprve v  průběhu školního 
roku nastoupí. Jsem velmi rád, že je mezi 
námi řada chápavých rodičů, kteří nám 
vyjdou vstříc, když některá z  paní uči-
telek onemocní, což se v  nedávné době 
stalo. Tím, že si vyzvedávaly některé ma-
minky své děti po obědě, nám velmi po-
mohly a chtěl bych jim za to poděkovat. 
V současné době je velmi těžké najít za-
stupující paní učitelku, protože s  přibý-
vajícím počtem dětí jich začíná být velký 
nedostatek. 

Na úvodní třídní schůzce se řešila také 
otázka vysoké nemocnosti dětí, která 
nás trápila hlavně ve  druhém pololetí 
loňského školního roku. Maminky zde 
řekly svůj názor, že nemocné děti skuteč-

ně do školky nemohou, protože se různé 
infekční choroby pak velmi rychle šíří. 
Také jsem přislíbil, že pokud by se i v le-
tošním školním roce vyskytla vysoká ne-
mocnost dětí, domluvíme firmu, která by 
„antibakteriálním přípravkem“ tyto baci-
ly pomohla eliminovat. 

Novinkou je od  letošního školní-
ho roku 2017/18 povinné předškolní 
vzdělávání pro tzv. „předškoláky“, tedy 
pro děti, které v následujícím školním 
roce pravděpodobně nastoupí po  zá-
pisu do  naší základní školy, pokud 
nedostanou pro nezralost možnost 
odkladu povinné školní docházky. Stát 
si od této změny slibuje lepší přípravu 
dětí pro nástup do první třídy základ-
ní školy. S  tím také souvisí povinnost 
zákonných zástupců žáka omluvit dítě 
do tří dnů a oznámit danou skutečnost 
paní učitelce v  mateřské škole. Roz-
hodně však není potřeba omluvenka 
od dětské lékařky. 

Paní učitelky pracují s  dětmi podle 
zajímavého školního vzdělávacího pro-
gramu pro předškolní vzdělávání, který 
si můžete prohlédnout i  na  interneto-
vých stránkách školy: www.zsotnice.
cz. Zde ho najdete v  sekci „dokumenty 
ke  stažení, školní vzdělávací program 
a školní vzdělávací program MŠ“. 

O tom, jaké aktivity děti v otnické ma-
teřské škole dělají, vás nyní seznámí paní 

učitelka Veronika Škrháková: 
Kulturní život naší mateřské školy 

sestává z  akcí, které se odvíjí od  tradic 
a  svátků např. Vánoční setkání s  rodi-
či nebo besídka ke  Dni matek, ale také 
z akcí, které navazují na vzdělávací čin-
nosti směřující k  plnění cílů školního 
vzdělávacího programu. Nejpřínosnější 
jsou však akce vznikající bezprostředně 
z nápadů dětí a reagující na momentální 
situaci a náladu ve třídě. Ty jsou neplá-
nované, ale děti si je o to více užívají.

Během školního roku nám tak po škol-
ce pobíhají podzimní víly a  skřítkové, 
čertíci vaří buřty v pekelném kotli a an-
dílci pečují o  malého Ježíška v  nebes-
kém pokojíčku. Ani o zvířátka nemáme 
nouzi. Běžně ve  školce probíhá výcvik 
neposedných pejsků či dostih bujných 
koníků. A  co teprve, když nastane ma-
sopustní období a  děti se s  rodiči pustí 
do vymýšlení převleků na maškarní bál. 
To se klidně dají do tance vlk s Karkul-
kou, kosmonaut s baletkou, anebo drak 
s princeznou. Prostě máme ve školce celý 
rok veselo. 

Několikrát do roka dětem zpestří pro-
gram loutkové divadlo, kouzelník či ně-
která z vymožeností moderní doby, jako 
např. sférické kino, které si děti opravdu 
užívají. Při té příležitosti mají možnost 
navštívit základní školu a porozhlédnout 
se po  svém budoucím útočišti, protože 
promítání probíhá na sále školy. 

Konec školního roku je ve  znamení 
Dne dětí a s ním spojenou akcí otnických 
hasičů, kteří pro nás již několik let orga-
nizují Den s hasiči. 

Červnové „Rozloučení s předškoláky“ 
se stalo již tradicí a  jeho konání v  ob-
řadní síni místního obecního úřadu jen 
umocňuje jeho slavnostní atmosféru. 

Pro zajímavost přikládáme několik fo-
tografií z různých školních akcí. 

Hynek Zavřel, Veronika Škrháková 

O mateřské škole v  Otnicích 
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Byla to skvělá příležitost pro žáky naší školy získat zkušenosti z praxe. Vyrazili jsme 
na exkurzi, jejímž hlavním cílem bylo Informační centrum Jaderné elektrárny v Du-
kovanech a přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně. Žáci měli možnost si zde na mo-
delech a moderních zařízeních prohlédnout vše, co je zajímá, případně prodiskutovat 
výhody a nevýhody těchto elektráren. Příjemným oživením byla návštěva papíren, 
kde se seznámili s historií a ruční výrobou papíru a dokonce zhlédli praktické ukázky, 
jak se ve Velkých Losinách papír ručně vyrábí doposud, například i ze sloního trusu. 

První den dopoledne jsme tedy navštívili Dukovany, odpoledne Velké Losiny, večer 
jsme dorazili na ubytování v horské chatě Orientce ve Staré Vsi. 

Druhý den jsme se vydali na Dlouhé Stráně, jeden ze sedmi divů České republiky 
(patří sem např. i Karlštejn nebo zámek Hluboká). Dozvěděli jsme se o této chráně-
né krajinné oblasti spoustu zajímavostí během poutavé projekce a přednášky, poté 
jsme se mohli podívat do podzemí elektrárny (300 m pod povrch), zhlédli jsme dolní 
nádrž, kde jsme vyslechli i popis nedávané nehody jeřábu a poté jsme se přemístili 
k horní nádrži. Počasí se nám trošku pokazilo, ale my jsme stejně již dostatečně (ale 
příjemně) unaveni a po výborném obědu v centru Kouty, mířili šťastně domů. 

Z reakcí žáků jsme byli moc rádi, že byli spokojení a také vše ostatní nám vyšlo dle 
našich plánů a představ.

Dagmar Mácová

Dukovany versus Dlouhé Stráně a papírny Velké Losiny -
 exkurze 8. a 9. tříd 



	 otnický	zpravodaj	 	23

Každoročně v září do naší školy přicházejí žáci z okolních obcí. Stejně tomu je i letos, kdy do 5. A třídy přišlo devět dětí z Bo-
šovic a jedna žákyně ze Zbýšova. Musejí si zvyknout na dojíždění, velké prostory nové školy a také na nový kolektiv třídy. S touto 
změnou jim zcela jistě pomohl adaptační pobyt, který se uskutečnil ve dnech 26. a 27. září. Seznamovací kurz je výbornou pří-
ležitostí, jak hravou a zábavnou formou stmelit kolektiv. Program byl sestaven tak, aby se noví spolužáci vzájemně poznali mezi 
sebou a aby si rychleji vytvořili přátelské vazby. Je mnohem snadnější a zábavnější poznávat kamarády při hrách, než se s nimi 
seznamovat jen o přestávkách. V průběhu dvou dnů, které jsme věnovali těmto aktivitám, si žáci zahráli spoustu her, proběhla 
i stezka odvahy. Děti také upozorňovaly na to, co se jim na chování kamarádů nelíbí. Žáci si společně vytvořili a odsouhlasili 
pravidla chování ve třídě, která do budoucna určitě pomohou při řešení konfliktů a zamezí vzniku šikany. Samotné spaní ve třídě 
bylo určitě velkým zážitkem. Společně jsme si také navrhli třídní trička. 

Při mnohých hrách jsme se od srdce zasmáli a je jen škoda, že tento adaptační pobyt uběhl jako voda. 
Ivana Čermáková 

Reakce dětí: 
Mně se líbila ta stezka odvahy, táborák, všechny hry a spaní. Byla to sranda. Prostě se mi líbilo všechno. 
Líbily se mi moc hry, hlavně ta s čokoládou. Nelíbilo se mně, jak na začátku zlobil ten oheň a strašně dýmil. 
Líbilo se mi spaní ve třídě a film, piknik večer byl super. 
Líbilo se mi opékání, hry a tričko. 
Na spaní ve škole mě bavilo, jak jsme měli piknik. Bavila mě taky stezka odvahy. 
Líbilo se mi, jak jsme měli uprostřed třídy jídlo. 

žáci 5.A 

ADAPTAČNÍ POBYT ŽÁKŮ 5. A 

PIšQworky 2017 
Kdo z vás si nikdy nezahrál piškvorky jen tak pro radost? Nevěděli jste, že existuje dokonce soutěž v této hře? 
Dne 16. listopadu se početná skupina hráčů naší školy vypravila do Vyškova na oblastní kolo v Piškvorkách. Soutěž se ode-

hrávala v aule v historické budově vyškovského gymnázia. V pětičlenných týmech nás reprezentovali Piškvormani, Bol a spol, 
Kolečka a Křížci. 

Zpočátku jsme byli hóóódně nervózní. Naše nervozita vzrostla, když jsme při zápisu zjistili, že patříme k nejmladším soutěží-
cím. Všichni si nás prohlíželi a těšili se, že budeme snadná kořist. 

Ale zdání klame a my jsme nepatřili k jednoduchým soupeřům. Všichni jsme se snažili a protivníka jsme pokaždé potrápili. 
Nakonec jsme obsadili 5. – 8. a 9. místo a kromě zkušeností jsme si odvezli také sladkou odměnu od sponzora firmy Pedro. 

Dana Skaláková
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O  projektu Slovenské pedagogické knihovny v  Bratislavě 
a Knihovny Jiřího Mahena v Brně jsme se dozvěděli od Jozefky 
Kaštieľové z Hornej Ždaně, s kterou od loňského roku spolu-
pracujeme na eTwinningovém projektu Z pohádky do rozpráv-
ky. Paní učitelka Kaštieľová navrhla tuto aktivitu jako jednu 
z dalších pro Twinnspace. S jejím návrhem o vzájemném zaslá-
ní vytvořených záložek děti s nadšením souhlasily. Do projektu 
se zapojila nejen eTwinningová 6.A, ale také žáci z dalších čtyř 
tříd, které vyučuji výtvarné výchově. Kreslili dekorativní zálož-
ky na  formát A4 tak, aby vytvořili 4-6 záložek. Sami si chtěli 
nějaké ponechat či věnovat blízkým. Záložky tvořily děti čer-
nobílé, tuší, ale i barevné, kolorované voskovými pastely nebo 
pastelkami. 

Každý dle svého uvážení, dle vlastního cítění, třeba podle 
toho, jaké ilustrace se jim v knize líbí. Některé na zadní stranu 
psaly věnování, datum, názvy obou partnerských škol, apod. 
Při tvoření jsme si promítali fotografie slovenské školy, mluvili 
jsme slovensky, učili se nová slovenská slova pro naše žáky po-
měrně neznámá. 

Šikovné žákyně z deváté třídy všechny záložky pečlivě zala-
minovaly, žáci si je nastříhali a sami vybrali záložku či záložky, 
které pošlou kamarádům na Slovensko. Mezitím dorazil balí-
ček se stovkou krásných, pestrobarevných záložek z  Hornej 
Ždaně a  děti měly listopadovou nadílku: vybraly si záložku, 
kterou hned umístily do čítanky. Některé už věděly, že jim po-
slouží v rozečtené knize. 

Pozitivní na projektu byl především fakt, že nešlo o  soutěž 
pro zkušené malíře. A  tak se zapojili s  chutí všichni žáci bez 
rozdílu ve výtvarných schopnostech. Každá záložka byla origi-
nální, nápaditá, krásná. 

Dagmar Kovaříková 

Poďakovanie 
8. ročník česko-slovenského projektu Záložka do  knihy spája 

školy: Tajuplný svet knižných príbehov bol ukončený k  31. 10. 
2017. Cieľom česko-slovenského projektu bolo nadviazanie kon-
taktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osem-
ročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výme-
ny záložiek do kníh. Žiaci vyrobili záložku do knihy, na ktorej 
ľubovoľnou technikou stvárnili tému česko-slovenského projektu 
Tajuplný svet knižných príbehov a vymenili si ju s partnerskou 
školou z Českej republiky, respektíve zo Slovenskej republiky. Do-
volte mi, aby som Vám co najsrdečnejšie poďakovala za skvelú 
koordináciu projektu na Vašej škole a za korektnú a priatelskú 
komunikáciu s Vašou partnerskou školou. Chcem Vám všetkým 
zvlášť poďakovat za Váš čas, úsilie i aktivnú účasť v projekte za-
meraného na podporu čítania. Moja vďaka patrí aj Vašim žia-
kom, ktorí sa opat stali vzácnými poslami priatelstva a dobrosr-
dečnosti. Do projektu sa prihlásilo 1 134 skol s celkovým počtom 
138 248 žiakov, a to z Českej republiky 337 škol s celkovým po-
čtom 37 073 žiakov a zo Slovenskej republiky 797 škol s celkovým 
počtom 101  175 žiakov. Na  záver Vás chcem všetkých v  mene 
organizátorov uistit, že si veľmi vážíme Vašu prácu i úsilie Vašich 
žiakov, lebo z  toho má užitok celá naša spoločnost. Preto Vám 
oprávnene patrí naša vďaka, obdiv a úcta. 

Prajem Vám všetko dobré a príjemné chvile pri čitani knih. 
S hľbokou úctou a vďačnosťou 

Rozália Cénigová, ústredná metodička pre školske knžnice 
Slovenská pedagogická knižnica, Bratislava

Záložka do knihy spojuje školy: Tajuplný svět knižních příběhů 
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Netradiční exkurze za poznáním 
nejen Estonské republiky

 S časovým předstihem jsme se dozvěděli o přerušení dodávky 
elektrické energie, plánované na úterý 3. října.  Již v  podzim-
ním období (zejména dopoledne) musíme ve škole svítit, tudíž 
by výuka šerem byla ovlivněna a některé děti by pokračovaly ve 
vytouženém spánku. A tak jsme zajistili žákům šestých tříd ná-
hradní výukový program. Vyrazili jsme do Mahenovy knihovny 
v Brně, kde jsme navštívili oddělení Europe Direct. Ve středis-
ku nás uvítaly slečny, které v rámci středoškolských a vysoko-
školských aktivit navštívily evropské země a žákům připravily 
poutavou besedu o Evropské unii a o Estonsku. Přednášku do-
plnily aktuálními informacemi, fotografiemi i kvízem. Děvčata 
i chlapci se neostýchali zeptat se na vše, co je ohledně Estonska 
zajímalo. Spousta bystrých byla oceněna barevnou připínací 
plackou střediska. Zbývající čas jsme věnovali návštěvě Tech-
nického muzea v Brně, expozici vynálezů. Interaktivní vystave-
né předměty z přírodovědných oborů si děti samy vyzkoušely. 
Měřily síly, nafukovaly balónky, vyfukovaly bubliny, prakticky 
vyzkoušely ozvěnu a šíření zvuku. Exkurzi jsme zakončili ná-
vštěvou brněnských řemeslných dílen. Žáci tak poznali např. 
dílnu krejčího, kloboučníka, obuvníka, nahlédli do holičství, 
na pavlač. Dozvěděli se pravý původ slova „koloniál“, nahléd-
li i do původního brněnského hostince. Někteří vůbec netušili, 
k čemu sloužila holičská břitva, ale většina znala pojem slova vý-
čep…Z celodenní exkurze jsme odjížděli plni dojmů a zážitků. 
Věřím, že zvídavé děti nové poznatky ve výuce zúročí.

 Dagmar Kovaříková

Šťastná sedmička pomáhá 
Nadace VIA již druhým rokem otevírá program DOBRO-DRUZI. V programu Dob-

ro-druzi zaměřeném na mladé filantropy podporuje týmy dětí a mladých lidí ve věku 
od 6 do 26 let, které se rozhodnou věnovat vlastní nápady, aktivitu, energii, čas a vy-

bírají prostřednictvím benefičních akcí finanční prostředky pro dobrou věc. Jsme sedmičlenná skupina kamarádů a bývalých 
spolužáků ze Základní školy v Otnicích: Petra Jelínková, Anna Daňhelová, Vojtěch Daňhel, Jiří Vymazal, Václav Fiala, Aneta 
Hradská a Veronika Stejskalová. Patronkou projektu Šťastná sedmička pomáhá je Dagmar Kovaříková, naše bývalá učitelka ze 
ZŠ. Rozhodli jsme se zapojit do programu Nadace VIA, která vybrala 15 projektů a náš projekt je jeden z nich. Chceme realizovat 
vernisáž, prodejní výstavu a aukci výtvarných prací žáků z místní základní školy. Výtěžek věnujeme na koupi pojízdné tříkolky 
nebo skútru pro bývalou paní učitelku Antonii Bočkovou. 

Podpora Nadace VIA spočívá v navýšení částky až do 20 000 Kč. V případě dosažení částky 30 000 Kč a více dostaneme zvláštní 
bonus. Pokud vybereme více, než je potřebné na koupi pojízdné tříkolky, peníze pomohou dalším dobrým lidem z naší obce, kteří 
je potřebují. Dne 24. a 25. listopadu 2017 jsme se my, Peťa a Anička, spolu s naší patronkou zúčastnily úvodní vzdělávací akce. 
Úspěšně jsme zde prezentovaly náš projekt, školu i obec. Dozvěděly jsme se spoustu nových informací, například jak uspořádat 
benefici a zajímavé informace o filantropii. 

Těšíme se na vaši účast a podporu (nejen finanční).  Peťa a Anička 
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S P O R T O V N Í  K u K Á T K O

Na dvacet sportovců s pálkou v ruce obsadilo školní tělocvičnu, aby poměřili své síly v dovednosti trefit míček a ovládnout 
malou plochu stolu. V kategoriích dle tříd od 5. do 8. třídy se utkali jak chlapci, tak děvčata. Děkujeme za velké nasazení. Za vy-
nikající zápasy. Za sportovní zážitky.  Luboš Kleis

Florbalový turnaj 
starších chlapců 

Slavkovská hala přivítala florbalisty z nejbližšího okolí, aby 
spolu poměřili síly o postup do okresního kola. V naší sku-
pině jsme zdárně zdolali kluky z Křenovic 2:1 a poté velmi 
dobrou taktickou hrou prohráli s favoritem turnaje Komeňá-
kem pouze 2:3. Pro naše kluky byl tento zápas porovnáním 
sil s  týmem, který trénuje několikrát týdně. (Asi 10 sekund 
před koncem zápasu jsme měli na hokejkách nádhernou gó-
lovou šanci, kterou jsme neproměnili.) 

Z druhého místa v tabulce jsme postoupili do baráže o po-
stup, ale stejně jako předchozí zápas i tento byl pro nás ne-
úspěšný. Se soupeřem z GOA Bučovice jsme opět svedli lítý 
boj o vítezství s hromadou neproměněných šancí. Prohra 2:3 
nás velice mrzela. Vždyť jsme byli od postupu jen krůček. 

Děkuji klukům za  heroický výkon a  perfektní taktickou 
morálku, když museli v šesti lidech vydržet dvacetiminutové 
zápasy. 

Soupiska týmu a střelci. Brankář - Marian Konečný a v poli 
Martin Postbiegl (3), Petr Špunar, Tadeáš Plaček, Bolek Oplt, 
Jaroslav Stejskal (2), Tadeáš Jelínek. 

Letošní Zátopkova štafeta trochu pozměnila kabát. Už nešlo ani tak o vítězství nad ostatními, ale o to, jak strávit společně hezké 
dopoledne a také uctít našeho nejlepšího běžce Emila Zátopka. Úkolem každé třídy bylo uběhnout společně štafetovým způso-
bem 30 minut na okruhu dlouhém 200 m a 300 m. A pak jsme vše spočítali. Uběhli jsme téměř 124 km. Jako z Otnic do Humpolce 
nebo do Nového Jičína. 

Nadšení bylo obrovské, nasazení ještě větší a výkony „ohromokouzlující“. Děkujeme všem běžcům za vynikající výsledky a uči-
telům za nadšené koučování. Protože běh je opravdu dobrou aktivitou pro naše zdraví. 
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S E T K Á N Í  S P O L u Ž Á K Ů

Padesátníci
Často vzpomínám na svoji první zábavu – 

bylo to před více než třiceti lety, kdy jsem 
se svými kamarády, bratrem i rodiči vyrazila 
poprvé na taneční zábavu v dělnickém domě 
v  Otnicích. V  té době zábavu organizovali 
tehdejší padesátníci. Moc se mně tam líbi-
lo a vydržela jsem až do čtyř hodin do rána. 
Domů jsem šla vzorně zároveň se svými ro-
diči. Tenkrát se za výlohou nákupního stře-
diska, každoročně, objevovalo tablo s  fot-
kami padesátníků – občanů naší obce, kteří 
v tom roce slavili padesáté narozeniny.  A já 
jsem si tehdy se svými dospívajícími vrstev-
níky říkala: „To jsou teda staroušci.“

 Ale čas letí jako bláznivý a letos je to už tři-
cet šest let, co jsme společně s mými spolužáky 
opustili brány naší Základní školy v Otnicích. 
V  tomto roce většina z  nás oslavila padesáté 
narozeniny, neboli „abrahámoviny“, a tak jsme 
uspořádali setkání spolužáků.

Akce se konala v sobotu 16. září v restauraci v Mi-
lešovicích.   Sešlo se nás dvacet sedm z  celkového 
počtu 39. Scházíme se pravidelně, vždy po  pěti le-
tech. Letošní setkání bylo už šesté v pořadí. Na náš 
sraz zveme i naše třídní učitele. Třídní učitelkou 8. 
A byla paní Hana Krautová, která se ze zdravotních 
důvodů omluvila, ale třídní učitel 8. B pan Vladimír 
Kypr se za námi přijel podívat a zavzpomínal s námi 
na školní léta.  

Na každý sraz se moc těším, ale na tento jsem se 
těšila o  to více, že jsme společně mohli oslavit naši 
magickou padesátku v  dobré fyzické kondici i  du-
ševní pohodě.

Slezina (jak se u  nás na  vesnici třídním srazům 
říká) opět neměla chybu. Všichni jsme se skvěle ba-
vili až do  brzkých ranních hodin. Akce se zkrátka 
vydařila na  jedničku. Společně jsme se dohodli, že 
další sraz bude již příští rok. Už teď se těším.

Miluška Prosová
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Dovolte mi stejně jako minulý rok 
malé ohlédnutí do  měsíce září, kdy náš 
spolek opět zorganizoval na  rybníku 
Pod Poltňou rybářské závody pro do-
spělé ve stejném duchu jako loni. Bohu-
žel počasí se tentokrát příliš nevydařilo. 
Oproti loňskému roku, kdy jsme se potili 
ve velkém horku, letos bylo potřeba teplé 
oblečení a deštníky. Ryb se ale nachyta-
lo poměrně dost a aby bylo možné si je 
prohlédnout, byla připravena káď, kam 
se ulovené mírové ryby dávaly. Kdo měl 
zájem, a  byly to převážně děti, mohl si 
ryby z kádě vylovit a prohlédnout si je.

Závody byly zahájeny v  8 hodin 
a  ukončeny ve  14 hodin, o  něco dříve 
než v loňském roce. Po sečtení bodů byli 
pak kolem 14.30 hod vyhlášeni vítězové 
a  předány ceny. Závodů se celkem zú-
častnilo 25 chytajících. Na  třetím místě 
se umístil Marcel Štěpánek se 672 cm 
ulovených ryb, na  druhém místě Jo-
sef Menoušek se 698 cm ulovených ryb 
a na prvním místě Milan Kadlec s krás-
nými 1215 cm ulovených ryb. 

Po  ukončení závodů jsme měli tak 
jako v  minulém roce přislíbenou účast 
cimbálové kapely, ale kvůli počasí jsme 
museli tuto doprovodnou akci zrušit, což 
nás velice mrzelo. No, nedá se nic dělat, 
počasí si člověk nevybere. Tak jako vždy 
bylo zajištěno občerstvení, stejně jako 
v minulém roce i guláš a uzená cigára.

Věřím, že i  když se počasí tentokrát 
moc nevydařilo, byli účastníci závodů 
i ostatní, kteří tuto akci navštívili, spoko-
jeni a že se za námi přijdou zase někdy 
podívat.  

Tímto bych vám chtěl poděkovat 
za přízeň a pozvat vás na další akci, kte-
rou pořádáme jako již tradičně na Štěpá-
na 26. prosince.

Martin Procházka
za Rybářský spolek Otnice

 „Petrův zdar“ 
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macónovy úsměvy: 
Rybářský spolek Otnice byl osloven sou-

kromou brněnskou firmou CRdesign, kte-
rá se zabývá zakázkovou výrobou odznaků, 
medailí, plaket, opaskových spon atd. zda 
nemáme zájem o realizaci odznaků naše-
ho rybářského spolku. Na výborové a po-
sléze členské schůzi jsme si odhlasovali, 
že zájem máme, ale nastal velký problém 
ohledně výsledné podoby tohoto odzna-
ku. Co by na něm mělo a nemělo být, jaký 
tvar, jaké barvy, jaká velikost apod. Jelikož 
máme v  našem spolku šikovného tiskaře 
a grafika v jedné osobě, který se s daným 
problémem výborně popasoval, vznikly 
čtyři grafické návrhy těchto odznaků. Při 
první návštěvě brněnské firmy jsme vy-
brali dva návrhy pro případnou realizaci. 
Toto bylo předloženo na  členské schůzi 
k  posouzení a  odhlasování. Při druhé 
návštěvě jsme vybrali finální podobu 
našeho odznaku „RSO“ a dořešili menší 
detaily. Dohodli jsme se taktéž na dvou 
velikostech. I tento krok jsme odhlasova-
li na členské schůzi. A výroba mohla za-
čít! Objednali jsme 50 ks malých a 50 ks 
velkých odznaků, termín zhotovení a do-
dání odznaků pro náš spolek byl dva mě-
síce. Pro některé z nás neskutečně dlouhá 
doba. A pak nadešel den „D“! Na členské 
schůzi dne 25. srpna byly tyto odznáčky 
představeny našim členům a  také na-
bídnuty k prodeji, prodalo se jich 12 ks. 
Dohodli jsme se, že tyto odznaky nabíd-
neme také veřejnosti a  první prodej se 
uskutečnil již na  rybářských závodech 
pro dospělé dne 16. září. Také jsme od-
hlasovali, že do budoucna malé odznaky 
budeme využívat jako ceny pro vedoucí 
místa na  dětských rybářských závodech. 
Z odznaků máme nesmírně velkou radost, 
a  jestli se nám opravdu povedly, můžete 
posoudit i  vy, neboť jsou pro vás vysta-
veny v  nástěnce u rybníku Pod Poltňou. 
A k prodeji pro případné zájemce u Miro-
slava Tichého nebo na našich akcích pořá-
daných pro veřejnost. 

Za velké spolupráce s Obecním úřadem 
Otnice se nám podařilo zrealizovat: 

• položení zámkové dlažby před rybář-
skou boudou, 

• zadláždění prostoru před udírnou ve-
getační dlažbou. 

Věřím, že toto ocení hlavně návštěvníci 
našich akcí, které pořádáme pro širokou 
veřejnost. Zatěžkávací zkouška proběhne 
již zanedlouho a to na Štěpána 26. prosin-
ce. Na  tuto akci vás všechny co nejsrdeč-
něji zvu. Chtěl bych využít této příležitosti 
a poděkovat všem členům, kteří se zúčast-

nili brigád.  Také chci poděkovat Obecní-
mu úřadu Otnice za pomoc jak materiální, 
tak za udělené cenné rady. 

macónovy vrásky: 
Příliš horké léto a  minimální dešťo-

vé srážky zapříčinily nejen u  nás velký 
pokles podzemních vod, a  tudíž pokles 
hladin rybníků. Zanedbatelný není ani 
obrovský odpar z vodních ploch při vy-
sokých teplotách. Tato vražedná kombi-
nace zapříčinila úhyny ryb na  rybníku 
Za Drahy. Termín slovení rybníku jsme si 
stanovili na první polovinu září, ale úhy-
ny ryb nás donutily slovit rybník o  tý-
den dříve. Odlovené ryby jsme přebrali 
a následně vysadili na  rybník Pod Polt-
ňou (velcí kapři, štika, candát,…). Menší 
kapry jsme darovali k zarybnění rybníku 
do Lovčiček a Kobeřic. Chtěl bych všem, 
kteří se slovení rybníku zúčastnili moc 
a moc poděkovat za jejich pomoc, hlavně 
kamarádům – nerybářům. 

K našemu zklamání na rybníku Pod Pol-
tňou vlivem sucha v letních měsících i přes 
časté zalévání uschly dva duby vysazené 
u nástěnky. 
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I  tento rok se opět konala v  Otnicích netradiční sou-
těž mezi dobrovolnými hasiči z našeho okolí. Akce se zú-
častnilo celkem osm týmů a nálada byla velice přátelská. 
Místem konání hasičské soutěže se stal prostor před zá-
kladní školou, kde se diváci v parku mohli pohodlně dívat 
na celý průběh. Tyto závody jsme pojali opět netradičně, 
jak tomu bývá každým rokem. Na  dráhu jsme umístili 
spoustu těžkých překážek, které týmy musely společnými 
silami překonat. Mezi jednu z nejtěžších patřil transport 
raněné osoby na  nosítkách. Družstvo Otnic obhajovalo 
loňské druhé místo. Lehce pozměněný tým však předvedl 
velice kvalitní výkon a  dokázal zvítězit v  rozdílu 20 se-
kund! Dařilo se ale i  ostatním týmům, které si výrazně 
zlepšily svoje časy z předchozího ročníku. V závodě roz-
hodovaly opravdu maličkosti a detaily. Největším protiv-
níkem bylo ale počasí, které dělalo překážky záludnější-
mi. Jsme velice rádi, že se nakonec nikomu nic nestalo 
a všechna družstva si závod užila. 

Je velká škoda, že divácká účast tohoto netradičního závodu 
byla tak malá. Přece jenom je mnohem lepší vidět hasiče při 
závodech, než při „ostrém“ zásahu. Pevně věříme, že nás vaší 
návštěvou další rok podpoříte a nám se snad podaří obhájit do-
mácí prvenství. 

Tímto bych chtěl poděkovat všem divákům za účast i podpo-
ru a rovněž organizátorům za dobře zvládnutou akci. 

Výsledky závodů: 
 1. Otnice 2:20 
 2. Rašovice  2:40 
 3. Milešovice  2:49 
 4. Lovčičky  3:04 
 5. Bošovice  3:22 
 6. Slavkov A  3:26 
 7. Slavkov B  3:40 
 8. Vážany 4:03 

Pavel Čermák 
Jednatel SDH Otnice

Netradiční soutěž
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SPORTOVNÍ OKéNKO

Okénko do žákovského oddílu stolního tenisu 
Pomalu končí podzimní část sezony stolního tenisu, a tudíž je vhodné provést krátkou rekapitulaci letošních výsledků. Je po-

těšitelné, že po několika slabších letech mohu konstatovat výrazně větší zájem dětí navštěvovat tréninky stolního tenisu. Někdy 
máme i málo stolů a děti se musí střídat a čekat na volné stoly. 

Je jasné, že ne všichni se stanou soutěžními hráči stolního tenisu, ale naučí se základy krásného sportu, hýbou se a to je vyni-
kající pro jejich osobní vývoj. Těší mě, že se všichni snaží zlepšovat a je často vidět radost z povedených úderů, vyhraných zápasů 
a pohodová hravá atmosféra. Žáků nyní chodí celkem dvanáct, z toho tři děvčata a devět chlapců. Z nich tři hoši – Bolek Oplt, 
Martin Cikánek a Petr Špunar výkonnostně vynikají a tvoří základ družstva pro žákovskou ligu. Bohužel v letošním roce jsme 
nebyli schopni zajistit účast našeho zástupce na přeboru mladších žáků. Ovšem na přeboru starších žáků jsme měli hned trojná-
sobné zastoupení. Martin Cikánek dokázal vyhrát celkem sedm zápasů, prohrál až ve finále a dosáhl tak vynikajícího úspěchu 
– druhého místa v okresním přeboru. Dokázal prodat svůj dlouhodobě odpovědný přístup k tréninku. 

Tímto úspěchem uzavřel již desátý rok za sebou, kdy náš oddíl vždy dokázal získat na přeborech mladších nebo starších žáků 
alespoň jedno medailové umístění. Postupně se o to zasloužili Jaroslav Bubla ml., Radim Cupák, Jan Šebeček, Bolek Oplt a Martin 
Cikánek. Věřím, že tato úspěšná série bude pokračovat i v dalších letech. 

Žáci také úspěšně vstoupili do letošní žákovské ligy. V úvodních šesti odehraných utkáních prohráli jen s Hodějicemi a pětkrát 
vyhráli. S Hodějicemi prohráli také především vinou nekompletního mužstva, poněvadž nenastoupil Bolek Oplt. Jsem přesvěd-
čen, že pokud budeme nastupovat v kompletní sestavě, tak máme určitě medailové ambice. Tuto medailovou ambici potvrdili 
naši reprezentanti především na posledním kole žákovské ligy, které se konalo v otnické tělocvičně v sobotu 25. listopadu. Naše 
mužstvo v plné sestavě bylo zcela suverénní. Soupeřům ukázali svoje kvality a všechny svoje zápasy vyhráli jednoznačným vý-
sledkem 10 : 0, jak se říká „o parník“. Pokud budou takto pokračovat, věřím, že můžeme celou žákovskou ligu vyhrát. Radost 
jsem měl také z prvního soutěžního vystoupení našeho nejmladšího žáka – Vojtěcha Kyselky. Oba dva své zápasy dokázal vyhrát, 
přestože nastoupil proti hochům o tři roky starším. 

Tímto bych chtěl vyzvat i případné další, zatím neobjevené, talenty malého míčku ve věku 8 až 11 let k možnosti stát se členem 
našeho úspěšného oddílu a začít se učit hrát stolní tenis. Tréninky se konají v tělocvičně ZŠ v pondělí od 18.00 do 19.00 hodin 
a ve čtvrtek od 18.30 do 20.00 hodin. Přijďte si to také vyzkoušet, jste vítáni. 

Jaroslav Bubla, trenér žáků stolního tenisu 

Martin Cikánek, vicemistr OP starších žáků. Petr Špunar, Martin Cikánek, Bolek Oplt, Vojtěch Kyselka.
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V podzimní části okresního přeboru se naše A mužstvo umístilo na 8. místě. Po loňské sezoně, kdy náš tým skončil na krásném 
2. místě, hráči podlehli uspokojení v domnění, že všechno půjde samo. Po letní přípravě a podzimních trénincích si někteří hráči 
mysleli, že není potřeba trénovat, a proto se nám nepovedl začátek podzimu. Po odchodu hráče Michala Svobody do týmu Sobě-
šic, náš útok ztratil značně na síle, ale nebyl tak hrozný jako naše obranná hra, která byla chvílemi katastrofální. Nicméně v závěru 
podzimu jsme zabrali a třemi výhrami po sobě jsme se posunuli do klidného středu tabulky. Vyzdvihovat není koho, ale musím 
ocenit přístup starších hráčů, jako je Rafaj Evžen, Smetana Tomáš, Matoušek Marek a Spáčil Radek, kteří nastupovali i přes své 
zdravotní omezení nebo za jiných nepředvídatelných okolností. A o sobě ani nemluvě. A na závěr bych chtěl říci, že bych si přál, 
aby naše „travnaté hřiště“ dostalo nový povrch. Nejen pro nás, ale i pro naše mladší nástupce, kterých je díkybohu zatím poměrně 
dost. 

Michal Kašpařík, trenér A mužstva

mladší přípravka 
Podzimní sezónu mladší přípravka sehrála ve složení: 
Marek Zicháček, Adam Navrátil, Jakub Navrátil, Šimon 

Štěpánek, Ondřej Struha, Dominik Joch, Václav Svoboda, 
David Šebeček a Vojtěch Jedlička. 

I když nám některé zápasy nevyšly, jak jsme si předsta-
vovali, v jiných jsme dokázali soupeře zase pěkně potrápit. 
Z  deseti odehraných zápasů jsme jednou vyhráli, jednou 
remizovali a soupeřům nasázeli celkem 68 branek. 

Abychom se příští sezónu mohli zlepšit a něco nového 
naučit, trénujeme v  tělocvičně a  účastníme se i  několika 
halových turnajů. Zatím jsme odehráli vícedenní turnaj 
v Těšanech, kde jsme z 12 týmů skončili na krásném 6. mís-
tě. Na tomto turnaji už si atmosféru vyzkoušela i naše nová 
posila pro jaro, Jakub Kolařík. 

Rodičům děkujeme za podporu a fantastickou atmosfé-
ru během všech utkání. 

Radek Šebeček a Jaromír Navrátil 

Starší přípravka 
Máme za sebou podzimní část sezóny. Je čas na malé zhodnocení. V soutěži máme 11 týmů. Odehráli jsme 10 utkání s těmito 

výsledky: 5 výher a 5 proher při skóre 47:60 a usadili se v prostřed tabulky na šestém místě. O naše branky se postarali: Dominik 
Rosendorf 21, Bára Zicháčková 10, Adam Kosík 5, Dan Kotlar 3, Vojta Kolařík 3, Radim Rafaj 2, Jirka Hofr 1, Jirka Polanský 1, 
Adam Žuchovský 1. V brance se střídají tři brankáři: Vojta Kolařík, Dominik Rosendorf, Adam Žuchovský. Na všechny je spoleh. 
Toto jsou ale jen čísla. Pro nás trenéry je důležitější hra samotná. Je pozitivní, že v každém zápase jsme byli více než vyrovnaným 
soupeřem. Drobné chybičky, a někdy i trochu štěstí nebo smůly, mohou za to, že vítězství nebylo víc. To vše k fotbalu patří. Cel-
kový výkon podzimu hodnotíme velice dobře. 

Nechybělo nasazení a  bojovnost 
v každém zápase, a také výkony jed-
notlivců šly nahoru. Jediné, co nás 
trápí, je koncovka, protože se 47 
brankami jsme 3. nejhůře skórují-
cí tým. Musíme na  tom zapracovat 
v  zimní přípravě a  věřit, že na  jaře 
nastřílíme mnohem více branek. 

Zimní přípravu jsme už zahájili. 
V  naší malé tělocvičně se toho moc 
vymyslet nedá, ale na  nějaké to po-
silování a trochu fotbalových doved-
ností to stačí. Zimní přípravu bude-
me chtít zpestřit halovými turnaji 
a návštěvou zábavního centra Bruno. 

Za starší přípravku hrají: Hofr Jiří, 
Kolařík Vojtěch, Kosík Adam, Kotlar 
Daniel, Muric Maxmilian, Polanský 
Jiří, Rafaj Radim, Rosendorf Domi-
nik, Zicháčková Barbora, Žuchovský 
Adam. 

Trenéři: Marek Matoušek, 
Michal Rosendorf 

fotbal, to je hra...
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mladší žáci v nových dresech 
Družstvo mladších žáků získalo od sponzorů nové dresy a bundy. Hlavní poděkování patří Monice Goišové, mamince od Matyáše, 

která vše se svým přítelem Miroslavem Skalákem dala dohromady. Nejen finance, ale i investovaný čas je třeba ocenit. Oslovili firmy 
a vše se podařilo. Sponzorským darem přispěly firmy: Drakem s r. o., IP Solution for your living s r. o., Mlčúch zemní práce, Pneu servis 
A s r. o., Dosta CZ realizace staveb, Audy s r. o. 

Dresy jsme pokřtili posledním zápasem podzimu na stadionu v Drnovicích, kde jsme hráli 3:3 s Moravskými Prusy. Hrát na tak 
velkém stadiónu byl pro kluky zážitek. S blížícím se koncem podzimní části šla celkově naše forma nahoru. Určitě nejlepší zápas jsme 
sehráli s Vyškovem B doma. Favorita tabulky jsme trápili do posledních minut. Nakonec jsme podlehli 4:5, ale byl to z naší strany nej-
bojovnější zápas, na který budeme chtít i v nových dresech na jaře navázat. Vždyť Vyškov dostal na podzim jen 9 gólů a my jsme jim 
dali 4. Všechny hráče chci pochválit za přístup k tréninku. I po sezóně trénujeme dvakrát týdně na venkovním hřišti a účast je opravdu 
vynikající. I když teplo už zrovna není. 

Naše nové dresy a bundy jsou na fotografiích. Jestli je chcete vidět na živo, tak se přijďte podívat na naše jarní zápasy. 
Srdečně Vás zvou hráči: Michal Doležal, Štěpán Doležal, Ondřej Fojtík, Matyáš Goiš, Filip Chaloupka, Filip Skalák, Žaneta Nováková, 

Ondřej Postbiegl, Vilém Svoboda, Vendula Šebrová, Jan Vikturna, Tomáš Rérych, Vojta Kolařík a trenéři Petr Skalák a Bohdan Tišer. 
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24.	prosince	2017	
Troubení trubačů

26.	prosince	2017
Setkání na Štěpána u rybníka Pod Poltňou

pořádá:	rybářský	spolek

31.	prosince	2017
Silvestr na Dělňáku	
pořádají:	zahrádkáři

6.	ledna	2018	
Tříkrálová sbírka

pořádá:	Farnost	a	obec	otnice

20.	ledna	2018	
myslivecký ples 

pořádá:	Myslivecký	spolek	Hubert	otnice

3.	února	2018
Ostatky

pořádá:	tj	sokol	otnice

3.	března	2018
Vítání občánků na radnici 

pořádá:	obec	otnice

3.	března	2018
Posezení pro seniory 
pořádá:	obec	otnice

9.	a	10.	března	2018
Jarní burza dětského oblečení a vybavení 

pořádá:	obec	otnice

17.	a	18.	března	2018
	obec	otnice	a	divadelní	uskupení	ochotnice	

vás	srdečně	zvou	na	divadelní	představení	
detektivní	hry	od	agathy	christie	

PAST NA mYŠI

24.	března	2018
Šťastná sedmička pomáhá	

1.	dubna	2018
Posezení u cimbálu	
pořádají:	zahrádkáři

7.	dubna	2018
Hvězdné manýry

pořádá:	obec	otnice	a	divadelní	spolek	Háta	

k i n o k avÁ r n a

5.	ledna	2018	ve 20	hodin	
Po strništi bos 

Český	film

7.	ledna	2018	v 17	hodin	
Já, padouch 3

americká	animovaná	komedie	

12.	ledna	2018	ve	20	hodin	
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

americký	akční	dobrodružný	film

26.	ledna	2018	ve 20	hodin	
Polibek od Beatrice
Francouzské	drama

nevhodný	mládeži	do 12	let

28.	ledna	2018	v 17	hodin	
Ovečka Shaun ve filmu

animovaný	rodinný	film	Francie/velká	británie

 Cukrárna U Žbánků přeje všem krásné vánoční 
svátky, hodně zdraví a spokojenosti do nového roku. 
Od 23. 12. do 11. 1. 2018 bude v cukrárně dovole-

ná. Otevřeno bude opět v pátek 12. ledna 2018.



nejMladší Fotbalové naděje



Z činnosti spolků




