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Oslavy 100. výrOčí vzniku čsr 
Také naše obec se připojila k oslavám významného výročí, kterým bylo připome-

nutí si sto let od vzniku Československé republiky. V sobotu 27. října si mohli občané 
v místní knihovně prohlédnout originály obecních a také školních kronik, které byly 
zapůjčeny z Moravského zemského archivu ve Slavkově u Brna. K vidění byla také 
výstava fotografií a  dobových listů Československý zpravodaj o  otnickém legioná-
ři Františku Matouškovi a  jeho cestě přes Sibiř a Kanadu do vlasti. Tuto výstavu si 
mohou zájemci prohlédnout až do závěru tohoto roku. K připomenutí významného 
výročí přispěli žáci a učitelé naší školy, kteří v prostorách obecního úřadu instalovali 
výstavu Osudové osmičky. 

V kanceláři starosty se celý den promítaly záznamy z kulturních a společenských 
akcí, které má naše obec k dispozici. 

V obřadní síni byly k nahlédnutí fotografie ze života obce. Veškeré materiály byly 
přehledně uspořádané. Na jejich prohlédnutí nestačil celý den. Tak bohatý archív fo-
tografií a novinových článků naše obec vlastní. Je to neskutečné kulturní bohatství. 

Vzhledem k tomu, že jsme významné výročí vzniku ČSR pojali v kontextu s pohle-
dem na 100 let v životě naší obce, oslavy pokračovaly v dělnickém domě promítáním 
filmových dokumentů o rozvoji obce za sto let. Všichni návštěvníci byli překvapeni, 
jak se naše obec proměnila v čase. Materiál zpracovala a do finální podoby upravila 
matrikářka Jana Štěpánková za pomoci knihovnice Zuzany Sloupové. Snímek sklidil 
velký úspěch u všech přítomných. 

Hlavní oslava se uskutečnila v  neděli 28. října. Přestože foukal studený vítr, tak 
už od deváté ranní hodiny před kostelem krásně vyhrávala dechová kapela Zlaťan-
ka z Kobylnic. Slavnostní mše svatá byla obětovaná za farníky, živé i zesnulé a také 
bývalého starostu obce za inženýra Františka Hložka. Obětní dary nesl starosta obce 
Pavel Prokop a místostarosta Pavel Muric se znaky (insigniemi). Po mši svaté násle-
doval průvod k památníku T. G. Masaryka a padlých občanů naší obce, kterých se 
z I. světové války domů nevrátilo celkem čtyřicet dva. Po kladení věnce k pomníku 
otničtí Blonďáci zazpívali píseň „Jsem Moravan, toť chlouba má“. Starosta obce před-
nesl proslov, ve  kterém připomenul vznik Československého státu a  hrdost našich 
občanů na naši vlast. S farářem Pavlem Buchtou jsme se pomodlili za zesnulé i žijí-
cí občany a za naše domovy. Všichni společně jsme zazpívali českou státní hymnu, 
na kterou jsme plynule navázali i zpěvem slovenské státní hymny. Obě hymny zahrála 
kapela Zlaťanka. Oslava vzniku Československé republiky byla důstojně naší státní 
hymnou zakončena. 

K oslavám 100 let od vzniku našeho státu se připojili i naši zahrádkáři, kteří v úterý 
30. října v dělnickém domě uspořádali přednášku o vzniku ČSR. 

V neděli 25. listopadu pak členové nového i minulého zastupitelstva, zástupci spol-
ků i občané v trati ke Strážce nad školou vysázeli dvacet osm kusů sazenic našeho 
národního stromu - lípy srdčité. 

Pavel Prokop 
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3. 9. 2018 
4. Kontrola minulého zápisu: 
Bod 14) Letní kino – příjemné počasí, velká návštěvnost (884 

diváků).
5.  MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP:
a)  Hloužek+Süsser Brno – souhlas, stacionární zdroj do novo-

stavby RD
b)  Hloužek+Süsser Brno – souhlas s odstraněním stavby RD 

č.p. 313 
c)  VaK Vyškov – Rozhodnutí o povolení vypouštění odpad-

ních vod z ČOV
d)  Obec Bošovice – projednání změny č. 2 ÚP obce Bošovice
e)  O. Fazekaš + K. Doležalová Telnice – souhlas s novostavbou 

RD p.č. 142
f)  Manželé Blechovi Lovčičky – souhlas s novost. dvorní byt. 

jednotky RD 257
g)  E.ON Distribuce – Kolaudační souhlas č. 48/2018, úprava 

vvNN Hudeček
h)  E.ON Distribuce – ÚS č. 79/2018, akce kabel NN Kneslová
i)  Z. Rafaj 52 - souhlas, stacionární zdroj do novostavby RD
j)  SÚS JMK Brno – zahájení stavebního řízení akce  II/418 

Otnice - průtah 
6. MěÚ Újezd u Brna – změna č. 1A ÚP:
 Zahájení řízení o  změně č.1A územního plánu Újezd 

u Brna, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj.
7. MěÚ Židlochovice – Těšany, změna č. 1 ÚP:
 Společné jednání o změně č. 1 územního plánu obce Těšany 

dne 12. 9. 2018.
8.  MěÚ Slavkov u Brna – komunální volby:
 Zastupitelé vzali na vědomí informaci o podaných kandi-

dátních listinách do komunálních voleb v Otnicích.  Poda-
né kandidátky:

 Křesťanská a  demokratická unie – Československá strana 
lidová.

 Komunistická strana Čech a Moravy.
 Moravané.
9. Faktury ke schválení:
a) Respono Vyškov – Fa:18202077, likvidace odpadů na  SD 

za červen
b) Respono Vyškov – Fa:18202463, likvidace odpadů na  SD 

za červenec
c)  REEX Modřice – Fa:218059, tisk zpravodaje č. 72
d)  BSP consulting Brno – Fa:20180833, dokumentace a škole-

ní BOZP
e)  R. Švábenský 424 – Fa:62018, šachtové poklopy  
f)  J. Cahel Újezd – Fa:7/2018, grafické práce na zpravodaji č. 

71
g)  J. Cahel Újezd – Fa:11/2018, grafické práce na zpravodaji č. 

72
h)  Gordic Blansko – Fa:2018501098, upgrade programu
i)  Pecák P. Šlapanice – Fa:15615, oprava veřejného osvětlení
j)  L. Petr Olomouc – Fa:2018015, pronájem plátna na  letní 

kino  

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 9, zá-

pisu. 
10. ZŠ Otnice – žádost o výjimku:
 Zastupitelé projednali žádost ředitele ZŠ Otnice o schválení 

výjimky v počtu žáků 5 B. třídy na 32, z ekonomických dů-
vodů. 

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje výjimku v počtu žáků 5B. třídy Zá-

kladní školy Otnice na 32 žáků. 
11.  Charita Hodonín – žádost o fin. příspěvek:
 Obec obdržela žádost Charity Hodonín o finanční podporu 

Charitní ošetřovatelské služby Bučovice a  Slavkov u  Brna 
(zdravotní péče). Charita poskytuje zdravotní péči (nesoci-
álního charakteru) a dojíždí za pacienty i do Otnic. V letoš-
ním roce již bylo takto ošetřeno jedenáct našich občanů.

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje finanční dar pro Oblastní charitu 

Hodonín, na zajištění zdravotní péče pro občany obce Ot-
nice, ve výši 7 tis. Kč.               

12. Rozpočtové opatření č. 4/2018:
 Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření 

č.4/2018.
 Příjmy:   + 62 100,-Kč
 Výdaje:   + 62 100,-Kč

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.4/2018
13. Program rozvoje obce - aktualizace:
 Zastupitelé projednali aktualizovaný Program rozvoje obce 

na období 2015 – 2020. Do programu byla doplněna akce  
II/418 Otnice – průtah. 

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje aktualizovaný Program rozvoje 

obce Otnice na období 2015 – 2020.
14.  Nabídka Architekti City Upgrade:     
 Zastupitelé projednali nabídku projektantů f. Architekti 

City Upgrade s.r.o. Praha, na  vypracování studie domova 
pro seniory. Vzhledem k vysoké ceně nebylo doporučeno 
nabídku akceptovat.

Usnesení:
 Zastupitelstvo neschvaluje nabídku výše uvedené firmy. 

 
15.  B. Svobodová – smlouva o provedení stavby:     
 Zastupitelé projednali žádost p.  B. Svobodové Otnice 33 

o  souhlas s  položením vodovodní přípojky do  obecního 
pozemku p.č. 47/1. Přípojka slouží pro přívod vody k RD 
33.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o právu umístit a provést 

stavbu vodovodní přípojky pro RD 33, do  obecního po-
zemku p.č. 47/1

16. Z. Kadlecová – parkovací místo:     
 Zastupitelé projednali žádost p. Z. Kadlecové Otnice 180, 

o souhlas s vybudováním parkovacího stání před RD 180, 
na  obecním pozemku č. 287/1. Bude použita vegetační 
dlažba. 

Usnesení: 
 Zastupitelstvo souhlasí s  vybudováním parkovacího stá-

ní na pozemku č. 287/1, před rodinným domem ČP 180. 
V případě nutnosti (havárie inž. sítí), žadatel stavbu odstra-
ní na vlastní náklady. 

zPrÁva O činnOsTi zasTuPiTElsTva
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17. Hloušek + Süsser – novostavba RD na p.č. 1192/2 :     
 Zastupitelé projednali žádost p. Hlouška a p. Süssera, ma-

jitele pozemku p.č. 1195/2 v k.ú. Otnice, o stanovisko obce 
k záměru výstavby nového rodinného domu. Dle Závazné-
ho stanoviska orgánu územního plánování, je výstavba no-
vého RD možná. Z diskuze nad záměrem však bylo pouká-
záno na stížený  příjezd vozidel SDH a vozidel odpadářské 
firmy. Tyto závažné skutečnosti budou sděleny Stavebnímu 
úřadu Slavkov u  Brna. Po  jejich vypořádání bude žádost 
opět projednána zastupitelstvem.

18.  II/418 Otnice - průtah:     
 Správa a údržba silnic Brno (SÚS) ve spolupráci s obcí Ot-

nice provedla výběrové řízení na  dodavatele akce II/418 
Otnice – průtah. Nejvýhodnější nabídku podala f. Strabag 
a.s. Cenová nabídka na projekt obce činí 1 656 835,26 Kč + 
DPH. Stavba by měla být provedena v letošním roce. Zastu-
pitelé projednali návrh Smlouvy o dílo s f. Strabag a.s.  

Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o  dílo s  firmou Strabag 

a.s. Praha, na  akci II/418 Újezd u  Brna – Otnice, Otnice 
průtah. 

19.  TJ Sokol Otnice – výběrové řízení:
 Zastupitelé vzali na  vědomí výsledek výběrového říze-

ní na výměnu povrchu fotbalového hřiště, který si zadala 
TJ Sokol Otnice. Z pěti oslovených firem, podaly nabídku 
tři. Nabídku s nejnižší cenou podaala f. Prostavby a.s. a to 
6 794 021,74 Kč. TJ Sokol Otnice podá žádost o dotaci, jak-
mile bude vypsán dotační titul.     

20.  Nabytí IS od f. Prostavby Real:
 Zastupitelé, vzali na vědomí znalecký posudek vypracovaný 

ing. Hudcem, kterým byla oceněna infrastruktura vybudo-
vaná f. Prostavby Real Brno, v ulici Pod Vodárnou II. Cel-
ková cena díla byla oceněna na částku 3 428 970,- Kč., bez 
DPH. Do  majetku obce infrastruktura, silnice, parkovací 
místa, veřejné osvětlení a rozvody kabelové televize, přejde 
kupní smlouvou. Předmětem diskuze byla výše kupní ceny. 
Starosta zajistí do příštího zasedání návrh kupní smlouvy. 

21. Úplatné nabytí p.č. 1000/9:
 Zastupitelstvo projednalo nabídku a.s. Prostavby Real Brno, 

na prodej pozemku p.č. 1000/9, v obci Otnice. Pozemek je 
zatížen věcným břemenem ve prospěch firmy E.ON Distri-
buce a.s., je do něj položeno elektrické vedení.           

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 

1000/9, od  Prostavby Real, a.s. Zengrova 2693/2, 615  00 
Brno, za cenu 55,- Kč/m2. 

22.  KPÚ Otnice:
 Zastupitelé vzali na vědomí že proti Rozhodnutí Státního 

pozemkového úřadu Vyškov, o  návrhu komplexních po-
zemkových úpravách v k.ú. Otnice, rozšířenou o část v k.ú. 
Lovčičky, nebylo podáno odvolání. Rozhodnutí nabylo 
právní moci.  

23.  Extenzivní obecní sad Otnice:
 Zastupitelé projednali návrh studie „Extenzivní obecní sad 

v Otnicích“, kterou zpracovala f. ing. Lattenberga. Ke studii 
je možné podávat připomínky a doplňující návrhy.

24.  Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
 - Starosta informoval o  potížích u  připravovaných akcí. 

(Květná, prostor za DD, chodník Daňhel - Foltýn).
 - E.ON – přerušení dodávky el. energie dne 1.10. ve vyme-

zených lokalitách 
 - MZe vypsalo dotaci (80%) na  budování rybníků. Byla 

shoda zadat zpracování

  projektové dokumentace na rybník pod obcí. 
 - Příspěvky do zpravodaje odevzdat do 12. 9. 2018
 - Zahrádkáři dne 30. 10. 2018, pořádají besedu ke 100. vý-

ročí vzniku ČSR
 - Montáž bezdrátového rozhlasu po obci bude dokončena 

příští týden

24. 9. 2018
4.  Kontrola minulého zápisu: 
 Bod 14) Nabídka Architekti City Upgrade – zastupitelé pro-

jednali upravenou nabídku (71 390,- Kč), na vypracování 
studie penzionu. Nabídková cena je příliš vysoká. Obec také 
nemá jasnou představu o velikosti penzionu. Nabídka byla 
jednomyslně odmítnuta.

5.  MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP:
 a) I. Penev+J. Puchá 356 – souhlas, stacionární zdroje zne-

čištění do RD 356
 b) TJ Sokol Otnice – stanovisko Stavebního úřadu k opravě 

povrchu hřiště 
 c) SÚS JMK Brno – Stavební povolení stavby „II/418 Otnice 

– průtah“
6.  JMK – dílčí přezkum hospodaření:
 Pracovnice Jihomoravského krajského úřadu provedly 

ve dnech 19. - 20. 9. 2018, dílčí přezkum hospodaření obce 
za rok 2018. Kontrolou nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

7.  Výbor ŽP:
 Žádost p. H. Boháčové Otnice 11, o povolení vykácení stří-

brného smrku před RD č. p. 11.  Předáno Výboru pro život-
ní prostředí k posouzení.

8. Faktury ke schválení:
 a) Respono Vyškov – Fa:18202853, likvidace odpadů na SD 

za srpen
 b) Atregia Šebrov – Fa:218120, zpracování biologického po-

souzení
 c) V. Pšenák 192 – Fa:2018103, revize elektroinstalací a ná-

řadí
 d) J. Sokol Bošovice – Fa:18358, tonery do kopírek a tiská-

ren
 e) Z. Rafaj 52 – Fa:201871, broušení parket na Dělnickém 

domě  
 f) Avistech Netřebice - Fa:20180562, pracovní stroj Avant + 

příslušenství
 Mgr. L. Pšenáková ohlásila k tomuto bodu podjatost a hla-

sování se nezúčastnila.

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 8, zá-

pisu. 
9. Rozpočtové opatření č. 5/2018:
 Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření 

č.5/2018.
 Příjmy:         +   60 000 Kč
 Výdaje:        + 260 000 Kč
 Financování: - 200 000 Kč

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.5/2018.                  
10.  TJ Sokol Otnice – smlouva o výpůjčce:
 a) Zastupitelstvo obce projednalo aktualizovaný návrh 

Smlouvy o výpůjčce s TJ Sokol Otnice z.s. Doba výpůjčky 
se stanovuje do 31. 12. 2030. K návrhu nebyly vzneseny při-
pomínky. 

Usnesení:
 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce 
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s TJ SOKOL Otnice z.s.  IČ: 47411988. Smlouva o výpůjčce 
je přílohou zápisu.

 b) Zastupitelé projednali žádost TJ Sokol Otnice o poskyt-
nutí příspěvku na dofinancování vlastních zdrojů akce „Re-
generace fotbalového hřiště s umělým trávníkem Otnice“, 
a  to min. 30% nákladů akce, která je předmětem žádosti 
o dotaci v rámci programu MŠMT – podprogram 133D 531 
Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK 
a TJ.

Usnesení:
 Zastupitelstvo obce Otnice schvaluje poskytnutí příspěv-

ku TJ SOKOL Otnice IČ:47411988, na  zajištění vlastních 
finančních prostředků na  dofinancování akce realizované 
Tělovýchovnou jednotou SOKOL Otnice z.s. nazvané „Re-
generace fotbalového hřiště s  umělým trávníkem Otnice“ 
ve výši min. do limitu 30 % nákladů akce. Tímto Obec Ot-
nice schvaluje minimální výši příspěvku na  dofinancová-
ní předmětné akce - pokrytí vlastních zdrojů TJ SOKOL 
na dofinancování ve výši 2 100 000 Kč, která je předmětem 
žádosti o dotaci v  rámci programu MŠMT - podprogram 
133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – 
ÚSC, SK a TJ.   

11.  Pronájem Kasína na DD:
 Zastupitelé projednali výši nájmu za  pronájem Kasí-

na na Dělnickém domě v zimním období (tj. od 15. října 
do 31. března, kalendářního roku).

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje výši nájmu za  pronájem Kasína 

na Dělnickém domě v zimním období na 1 tis. Kč.
 Stanovuje také cenu za půjčení ubrusů do Kasína, na 15 Kč/

kus. (Stanovená cena je platná celoročně).       
12.  Chodník ul. Dědina (Foltýn-Daňhel):

 Projektová dokumentace včetně rozpočtu, na opravu chod-
níku v ulici Dědina (Foltýn-Daňhel) je dokončena. Rozpoč-
tovaná cena cca 800 tis. Kč. Pan J. Foltýn souhlasí se stav-
bou na části jeho pozemku p. č. 38. Je připravena Smlouva 
o právu umístit stavbu na p. č. 38. Bylo doporučeno vypsat 
výběrové řízení na opravu chodníku s termínem realizace 
v jarním období.  

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje:
 a) Smlouvu o  právu umístit a  provést stavbu na  p.  č. 38, 

mezi obcí a p. Josefem Foltýnem (vlastník pozemku).
 b) Vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby s termí-

nem realizace jaro roku 2019.     
13.  Komunikace Milešovská – Pod Vodárnou:
 Zastupitelé projednali návrh řešení propojovací komunika-

ce ulic Milešovská – Pod Vodárnou, kterou zpracovala fir-
ma Odehnal projekt s.r.o. Blansko. Byly vzneseny dvě drob-
né připomínky, které budou projednány s projektantem.  

14.  Hloušek + Süsser – novostavba RD na p.č. 1192/2:     
 Zastupitelé projednali žádost p. Hlouška a p. Süssera, maji-

tele pozemku p. č. 1192/2 v k.ú. Otnice, o stanovisko obce 
k záměru výstavby nového rodinného domu. Zastupitelstvo 
na minulém jednání vzneslo dvě zásadní připomínky (pří-
jezd vozidel hasičů a  odpadářské firmy). S  výstavbou RD 
v  uvedené lokalitě obec souhlasí, s  podmínkou vyřešení 
vznesených připomínek. 

Usnesení:
 Zastupitelstvo obce souhlasí s výstavbou rodinného domu 

na pozemku p.  č. 1192/2, s podmínkou vyřešení příjezdu 

vozidel SDH a odpadářské firmy. Obec prohlašuje, že od-
voz odpadů od  rodinného domu na  p.  č. 1192/2, nebude 
zajišťovat. Tuto povinnost si žadatel zajistí na vlastní nákla-
dy. 

15. Nabytí IS od f. Prostavby Real:     
 Zastupitelé projednali návrh kupní smlouvy o nabytí vybu-

dovaných inž. sítí v lokalitě Pod Vodárnou, od firmy Pro-
stavby Real Brno. Jedná se o  komunikace, zpevněné plo-
chy, veřejné osvětlení a rozvody kabelové televize. Znalec-
kým posudkem ing. Hudce ze Slavkova u Brna, byla etapa 
I a etapa II, oceněna na částku 3 428 970 Kč bez DPH. Obec 
inženýrské sítě hodlá odkoupit, v  souladu s  rozhodnutím 
ZO dne 2. 2. 2012 a  uzavřenou Plánovací smlouvou z  r. 
2012, za cenu 1 863 282,60 Kč bez DPH. K bodu proběhla 
názorová diskuze.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje Kupní smlouvu s firmou Prostavby 

Real, a.s. Brno, IČ: 27757056, na  úplatné nabytí inženýr-
ských sítí v lokalitě Pod Vodárnou, za cenu 1 863 282,60 Kč 
bez DPH. Obec se tímto stane vlastníkem infrastruktury 
vybudované v I. i II. etapě výstavby. Dohodnutá cena odpo-
vídá ceně stanovené ing. Hudcem za I. etapu. 

16.  Prodej pozemků p. č. 549 a 1191/2:     
 Zastupitelé projednali žádost p. J. Maťátka Brno, o odprodej 

obecních pozemků p.  č. 549 a  1191/2. Pozemky jsou pro 
obec zbytné. Prodejem se napraví skutečný stav užívání.  

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 549 o  vý-

měře 90 m2 a  p.č. 1191/2 o  výměře 35 m2 v  k.ú. Otnice, 
p. Janu Maťátkovi, Zapletalova 21/51 Brno, za cenu 55 Kč/
m2. 

17.  Znalecký posudek na nemovitost č .p. 66:     
 Zastupitelé vzali na vědomí znalecký posudek na ocenění 

nemovitosti č. p.  66 (bez pozemku), vedené na  LV 2197. 
Nemovitost byla oceněna na 243 340,- Kč.

 Obec bude jednat s majiteli o ceně a podmínkách odkoupe-
ní nemovitosti.

18.  Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
 - Na účtech obce je ke 21. září 2018 celkem 24  871 344,09 Kč, 

v pokladně pak  
   57 109 Kč.
 - DSO Politaví vydalo informační leták Jak se bránit „Šmej-

dům“ v energetice. 
   Brožurka bude k odebrání na Obecním úřadě, Část textu 

bude uveřejněna ve zpravodaji.  
 - Zastupitelé vzali na vědomí informaci o existenci Linky 

pomoci a  bezpečí pro seniory v  krizových situacích. Po-
dobnou službu připravuje Jihomoravský kraj pod názvem 
Tlačítko pro život.

 - Starosta informoval o problémech s projektem „Dešťovka 
do škol“ 

 Na  závěr starosta poděkoval všem zastupitelům za  velmi 
dobrou spolupráci během celého volebního období 2014 – 
2018 a předal každému plaketu s drobným dárkem.

 Místostarosta Pavel Muric poděkoval starostovi za odvede-
nou práci pro obec, za celou dobu svého působení ve funkci 
starosty od roku 1994.   
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Přítomni: Havelka Petr, Kalouda Miroslav, Muric Pavel, Sekanino-
vá Dana, Ing.Špunar Marian, Mgr.Fojtů Naděžda, Holoubek 
Aleš, Mgr.Pšenáková Ludmila, Mezuláník Pavel, Matoušek 
Dušan, Prokop Pavel.

1.  Ustavující zasedání zahájil v 19,00 hod., úřadující starosta Pa-
vel Prokop. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a  je 
přítomno všech 11 členů zastupitelstva. Poblahopřál členům 
zastupitelstva ke zvolení.  

2.  Po složení slibu zastupitele byla předána „osvědčení o zvolení“.  
3.  Předsedající navrhl a nechal schválit ověřovatele a zapisovatele 

zápisu a předložil program ustavujícího zasedání. Poté předal 
slovo nejstaršímu členu zastupitelstva panu Petru Havelkovi.

 Pan Havelka následně připomněl výsledky komunálních vo-
leb a vznesl dotaz na Pavla Murice, zda má zájem kandidovat 
na funkci starosty. Pan Muric tento návrh odmítl a na funkci 
starosty navrhl Pavla Mezuláníka. Jiná nominace na  funkci 
starosty nebyla podána. Předsedající vznesl dotaz, zda si někdo 
přeje tajné hlasování, nikdo návrh nepředložil, následně vyzval 
členy zastupitelstva k hlasování. 

5.  Ve veřejném hlasování obdržel Pavel Mezuláník 10 hlasů, proti 
0, zdržel se 1. Pavel Mezuláník, Dědina 158, 683 54 Otnice: byl 
zvolen starostou obce Otnice na volební období 2018 - 2022.

 Starosta poděkoval za projevenou důvěru a vyslovil přání dob-
ré spolupráce se všemi zastupiteli. Poté převzal řízení dalšího 
jednání zastupitelstva.

6.  Do  funkce místostarosty navrhl Pavla Murice. Žádný jiný 

protinávrh nebyl podán. Ve veřejném hlasování obdržel Pavel 
Muric 10 hlasů, proti 0, zdržel se 1. Pavel Muric bytem Pol-
ní 434, 683 54 Otnice, byl zvolen místostarostou obce Otnice 
na volební období 2018 - 2022. 

 Místostarosta poděkoval za projevenou důvěru.
 Zasedání pokračovalo dalšími body.
7.  Jednací řád Zastupitelstva obce:
 Starosta předložil návrh jednacího řádu, kterým se zastupitel-

stvo bude řídit při svém jednání.

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje jednací řád Zastupitelstva obce Otnice 

na volební období 2018 - 2022.
8.  Určení funkcí, ve kterých budou členové ZO dlouhodobě uvolně-

ni:
 Zastupitelé projednali, v rámci zabezpečení chodu obce a úřa-

du, pro které funkce budou dlouhodobě uvolněni členové za-
stupitelstva.

Usnesení:
 Zastupitelstvo v  souladu s  §84, odst. 2, písmeno k, zákona 

č.128/2000 Sb. o obcích rozhodlo, že starosta a místostarosta 
budou dlouhodobě uvolněni pro výkon těchto funkcí. 

9.  Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům ZO:
 Zastupitelstvo projednalo návrh starosty na výši měsíčních 

odměn neuvolněným členům zastupitelstva. Měsíční od-
měna se navrhuje ve stejné výši jako v minulém volebním 
období.

Usnesení:
 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí výši měsíčních odměn 

uvolněných členů zastupitelstva obce a  v  souladu s  §84, 
odst. 2, písm. n, zákona č.128/2000 Sb. a nařízením vlády 
č.318/2017 Sb., stanovilo výši měsíční odměny neuvolně-
ným členům zastupitelstva a předsedům výborů dle přílohy 
č. 2 zápisu.

 Předseda výboru 3068 Kč / měsíc 
 Člen zastupitelstva 1534 Kč / měsíc  
10.  Stanovení výborů zastupitelstva, počet jejich členů a volba 

předsedů:

usTavující zasEdÁní zasTuPiTElsTva ObcE 
OTnicE, kOnané dnE 5. 11. 2018

Moravané KDU-ČSL KSČM
Výsledky komunálních voleb v naší obci
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 Zastupitelstvo projednalo návrh starosty na zřízení výborů 
zastupitelstva a jejich předsedů

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje zřízení těchto výborů a volí jejich 

předsedy.
 -  Kontrolní    Mgr. Fojtů Naděžda  

-  Finanční    Ing. Špunar Marian                 
-  Životního prostředí  Havelka Petr

 - Sociálně zdravotní  Muric  Pavel                                    
 -  Mládež, tělovýchovu 
     a rodinu   Sekaninová  Dana  
 -  Rozvoje obce Prokop Pavel                   
 Výbory budou mít min. 3 a max. 5 členů. 
11.  Termíny jednání zastupitelstva v r.2018:
 Jednání zastupitelstva se budou uskutečňovat vždy v pondě-

lí v kanceláři starosty v 19,00 hod.

Usnesení:
 V roce 2018 schvaluje ZO následující termíny jednání: 26. 

11. 2018, 17. 12. 2018, 27. 12. 2018
12.  Vyhrazení pravomocí ZO:
 V souladu s §84 odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., si vyhradilo 

ZO tuto pravomoc:

Usnesení:
 Zastupitelstvo obce si vyhrazuje schvalovat přijaté faktury 

na částku vyšší jako 5 000 Kč., mimo stálých záloh a pla-
teb za  služby.  V  odůvodněných případech může starosta 
dát faktury k proplacení ještě před schválením a následně je 
předloží ZO.    

13.  Stanovení zásad pro poskytování cestovních náhrad:
 Zastupitelstvo projednalo používání soukromých vozidel 

členy zastupitelstva obce pro služební účely a výši náhrad 
za tyto cesty. 

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje používání soukromých motoro-

vých vozidel členy zastupitelstva na služební cesty. Úhrada 
bude prováděna v souladu se zák. č.262/2006 Sb. (zákoník 
práce) a příslušnou vyhláškou. Sazby stravného budou vy-
pláceny v základní sazbě.         

14. Určení zástupců obce na podpisové vzory pro KB a KÚ:
 Zastupitelstvo projednalo návrh starosty na  určení zástupců 

na podpisové vzory pro Komerční banku a Katastrální úřad.

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje zástupce na podpisové vzory násled-

ně: Podpisové právo pro Komerční banku Vyškov: Mezuláník 
Pavel, Muric Pavel, Ing. Špunar Marian, Bc. Jedličková Petra.

 Podpisové právo pro Katastrální úřad Vyškov: Mezuláník Pa-
vel, Muric Pavel. 

15.  Stanovení oddávajících, místa a času:
 Pro oddávání snoubenců byli určeni následující zastupitelé: 

Mezuláník Pavel, Muric Pavel, Prokop Pavel. Místem pro od-
dávání bude obřadní síň Obecního úřadu Otnice, Dědina 479. 
Čas pro oddávání je sobota od 10,00 – 12,00 hod. 

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje výše uvedené údaje. 
16.  Pověření starosty provádět rozpočtová opatření:
 Zastupitelé projednali návrh na  zmocnění starosty provádět 

rozpočtová opatření. 

Usnesení:
 Zastupitelstvo pověřuje starostu obce provádět rozpočtová 

opatření. 
 O schválených opatřeních bude starosta informovat zastupitel-

stvo. 
17. Mimořádná odměna místostarostovi obce ve výši měsíčního pla-

tu:
 Zastupitelé projednali návrh na udělení mimořádné odměny 

místostarostovi obce Pavlu Muricovi, ve výši jednoho měsíční-
ho platu. Odměna je navržena:

 - za mimořádné zapojení do dokončení Komplexních pozem-
kových úprav

 - za zabezpečení úklidu obce k 28. říjnu 2018

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje mimořádnou odměnu místostarosto-

vi obce Pavlu Muricovi, ve výši jednoho měsíčního platu. 
 

18.  E.ON – věcné břemeno :
 Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy o  zřízení věcného 

břemene č.PV-014330050953/001 do pozemků p. č. 442, 479, 
480, 514, 1335/14, 1414/1 v k.ú. Otnice, ve prospěch f. E.ON 
Distribuce. Jedná se o  akci „Otnice, úprava vvNN Hudeček 
Pančava“.           

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene 

č.PV-014330050953/001 do pozemků p.č. 442, 479, 480, 514, 
1335/14, 1414/1 v k.ú. Otnice, ve prospěch f. E.ON Distribuce 
a.s., České Budějovice, za cenu 14 000 Kč

19.  Regioprojekt – cenová nabídka na projekt cyklostezky ke Gandii :
 Zastupitelstvo projednalo cenovou nabídku f. Regioprojekt 

Brno na  vypracování projektové dokumentace cyklostez-
ky od f. Brož až po křižovatku u Gandie, podél státní silnice 
č.II/418 
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Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku firmy Regioprojekt 

Brno na vypracování projektové dokumentace: „Cyklostezka Ot-
nice-podél státní silnice č.II/418“, za cenu 277.940 Kč bez DPH. 

20. Regioprojekt – cenová nabídka na projekt rybníku na Zumru:
Zastupitelé vzali na vědomí cenovou nabídku f. Regioprojekt Brno 

na vypracování projektové dokumentace na vybudování vodní 
nádrže Na Zumru za cenu 425.612,- Kč bez DPH. O této cenové 
nabídce se bude jednat na příštím zasedáním ZO. Obec bude hle-
dat možnosti u dalších projektových kanceláří.

 
21. Výsledky hospodaření obce k 31. 10. 2018:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledky hospodaření obce k 31. 10. 

2018
Příjmy: 24 222 183,43 Kč (89,06 %)
Výdaje: 16 848 944,64 Kč (55,60 %) 
Pokladna: 55 182 Kč
Bankovní účty: 21 331 328,96 Kč
22.  Projekt využití dešťové vody v Základní škole:
 Zastupitelstvo projednalo informace přednesené předsedou vý-

boru rozvoje obce panem Pavlem Prokopem o přípravě projektu 
na využití dešťové vody v Základní škole. Za stávajících podmínek 
by nebylo dosaženo předpokládané úspory.   

Usnesení:
 Zastupitelstvo rozhodlo projektovou dokumentaci dokončit dle 

uzavřené smlouvy. Obec o dotaci však nebude žádat. 
23.   Žádost ČSCH Otnice o finanční příspěvek
 Zastupitelstvo projednalo žádost Českého svazu chovatelů ZO 

Otnice o poskytnutí neúčelového finančního daru 5.000,-Kč k za-
bezpečení okresní výstavy okrasného a exotického ptactva, kona-
né ve dnech 10. - 11. 11. 2018 v sále dělnického domu. Finanční 
dar bude použit na pořízení pohárů pro vítěze, spotřebního mate-
riálu a provozních nákladů.

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí neúčelového finančního daru 

ve výši 5.000 Kč pro Český svaz chovatelů ZO Otnice, k zajištění 
okresní výstavy okrasného a exotického ptactva               

24.  Chodník v ul. Dědina (Foltýn - Daňhel), výběrové řízení:
 Starosta seznámil zastupitele s výsledkem pořadí výběrového ří-

zení o výběru nejvhodnější nabídky, která je předmětem veřejné 
zakázky „Oprava chodníku v ulici Dědina – Foltýn-Daňhel“. Ter-
mín realizace březen – květen r. 2019.

 Pořadí výběrového řízení:
 1. Prostavby, a.s. Otnice          – nabídková cena - 858.842,79 Kč 
 2. Přemysl Veselý s.r.o. Brno – nabídková cena - 896.569,89 Kč 
 3. Kala, spol. s.r.o. Kyjov        – nabídková cena - 911.139,- Kč

 4. SKR stav, s.r.o. Brno          – nabídková cena - 925.197,- Kč
 5. STAVOS Brno                    – nabídková cena - 946.691,- Kč              

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje pořadí výběrového řízení a  zmocňuje 

starostu podpisem smlouvy s firmou Prostavby, a.s. Dědina 447, 
Otnice          

25.  Rozpočtové opatření č. 6/2018:
 Starosta předložil zastupitelům Rozpočtové opatření č. 6/2018
    Příjmy: + 2 500 Kč
    Výdaje: + 2 500 Kč

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2018.  
26.  Žádost ČSZ o výpůjčku sálu Dělnického domu: 
 Zastupitelstvo projednalo žádost Českého svazu zahrádkářů ZO 

Otnice o výpůjčku sálu v Dělnickém domě na uspořádání tradič-
ní akce „Ukázka řemesel a ručních prací“, dne 17. 11. 2018

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku sálu Dělnického domu pro ČSZ 

Otnice na den 17. 11. 2018, k uspořádání akce „Ukázka řemesel a ruč-
ních prací“         

27.  Diskuze, různé:
-  Starosta informoval o ceně znaleckého posudku na dům č. p. 66 Ot-

nice. Starosta, místostarosta a předseda finančního výboru byli pově-
řeni jednáním s vlastníky nemovitosti o dalším postupu.

-  Starosta informoval o pořízení externího disku pro zálohování a digi-
talizaci videí jednotlivých akcí obce

-  Starosta informoval o záměru instalace další kamery do středu obce 
(cena cca 5000 Kč)

-  Předseda výboru rozvoje obce pan Pavel Prokop informoval zastupi-
tele o možnosti digitalizování obecních a školních kronik v Moravské 
zemské knihovně

-  Starosta požádal zastupitele o dodání svých fotografií
-  Starosta seznámil zastupitele se seznamem připravovaných a rozjed-

naných akcí. Bylo doporučeno dodat odhadní ceny jednotlivých akcí
-  Zastupitelé schválili předloženou částečnou fakturu firmy Strabag, 

která provádí v obci opravu silnice II/418. Částka 280.605,50 Kč. Hla-
sování: 

-  Starosta informoval zastupitele o  nutnosti výměny audiosystému 
v obřadní síni, z důvodu zastaralosti a poruchovosti stávajícího za-
řízení. Předložil nabídku na zakoupení nového audiosystému Sony 
GTK-XB90 za cca 10.000 Kč

-  Předseda výboru životního prostředí pan Petr Havelka převzal 2 žá-
dosti k vykácení smrků před rodinnými domy v ul. B. Němcové 41 
a U Parku 73 k projednání ve výboru. Jeden strom bude použit jako 
vánoční.

-  Dana Sekaninová požádala o zabezpečení a ozvučení akce „Zavírání 
pramene“, dne 9. 11. 2018

-  Místostarosta obce informoval zastupitele o záměru výsadby 20 ks líp 
ke Strážce.

 Také poděkoval Janě Štěpánkové za přípravu prezentace k oslavě 100. 
let republiky

-  Předsedkyně kontrolního výboru Mgr. Naděžda Fojtů dala na zváže-
ní zapracovat výstavbu chodníku mezi ulicí Pod Vodárnou I a Pod 
Vodárnou II do výhledu akcí

-  Mgr. Ludmila Pšenáková poděkovala jménem celého zastupitel-
stva bývalému starostovi panu Pavlu Prokopovi za jeho čtyřiadva-
cetiletou tvůrčí práci ve funkci starosty obce a předala mu od za-
stupitelů dar (keramickou sošku).
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••	StaroStovY	StaroSti	••

Vážení spoluobčané, 
v  pondělí 5. listopadu 2018 jsem byl 

zvolen na  ustavujícím zasedání nově 
zvoleného zastupitelstva obce Otni-
ce novým starostou. Tímto bych chtěl 
Vám i  zvoleným zastupitelům poděko-
vat za  projevenou důvěru a  věřím, že 
spolupráce při jednáních bude nadále 
na  tak dobré úrovni, jako doposud. Je 
to po čtyřiadvacetiletém působení Pavla 
Prokopa ve funkci starosty velká změna 
ve vedení obce. Navázat na práci tak zku-
šeného starosty bude těžké, ale snad se 
mi to podaří. Jemu patří v této chvíli vel-
ké poděkování za jeho práci, kterou pro 
obec za  svoji působnost vykonal a  přeji 
mu mnoho zdraví, klidu a  odpočinku 
do dalších let. 

Dovolte mi, abych se pro ty, kteří mě 
neznají, na tomto místě trochu předsta-
vil. Narodil jsem se v  rodině manželů 
Josefa a  Hedviky Mezuláníkových jako 
jejich druhý syn. Po  ukončení základní 
docházky v otnické škole jsem začal stu-
dovat Střední průmyslovou školu che-
mickou v Brně, kterou jsem v roce 1986 
úspěšně zakončil maturitní zkouškou. 
Ihned po  ukončení průmyslovky jsem 
nastoupil do  Ústředního a  kontrolního 
ústavu zemědělského jako chemický la-
borant, kde jsem pracoval s malými pře-
stávkami až do roku 2001. V tomto roce 
se mi naskytla nabídka přestoupit do Vý-
zkumného ústavu pivovarského a sladař-
ského, také jako chemický laborant se 
specializací na  plynovou a  kapalinovou 
chromatografi i. Ve  Výzkumném ústavu 
jsem se dále vzdělával v oboru pivovar-
nictví a sladařství a prostřednictvím sen-

zorických seminářů jsem úspěšně složil 
degustační zkoušky pro způsobilost pro-
vádět senzorické hodnocení piva. S man-
želkou Magdalenou máme syna Jakuba 
a dceru Petru. 

Ve své funkci starosty obce bych chtěl 
ve spolupráci se zastupiteli plynule navá-
zat na  připravované projekty, které byly 
podpořeny a  schváleny minulým zastu-
pitelstvem, jako je např. rekonstrukce 
chodníku v ulici Dědina od domu pana 
Foltýna až po  dům pana Daňhela. Re-
konstrukci bude dle výsledků výběro-
vého řízení provádět fi rma Prostavby, a. 
s. Otnice. Oprava chodníku začne příš-
tí rok na  jaře, jakmile to dovolí počasí. 
Další akcí je již probíhající rekonstrukce 
silnice č. II/418 od fi rmy Brož na začátku 
obce až po  náměstí. Do  konce roku by 
měla být hotova rekonstrukce vozovky 
i výstavba nových parkovišť a zřízení au-
tobusové zastávky. Terénní a zahradnic-
ké práce budou přesunuty na příští rok, 
ale snad nám bude počasí přát a  vše se 
zvládne ještě letos. Mým velkým přáním 
je, aby byl v  obci dostatek zeleně. Mys-
lím, že to nám chybí. Chtěl bych proto 
ve  spolupráci se zastupiteli, především 
s  místostarostou Pavlem Muricem, kte-
rý se velmi angažuje pro to, aby se oze-
lenění obce uskutečnilo po  dokončení 

Komplexních pozemkových úprav, vnést 
do obce a jejího okolí více stromků, keřů 
a květin. Neboť jak známe z posledních 
let, počasí si s námi hraje a sucho a hor-
ko trápí nejen nás. A jako první vlaštov-
ka bylo zasázení osmadvaceti líp na nově 
vytyčený obecní pozemek, který vede 
od areálu Rostěnice, a. s. až na Strážku. 
V  neděli 25. listopadu se konalo první 
„Výjezdní zasedání zastupitelstva“ do-
plněné minulými zastupiteli a  zástupci 
myslivců, na kterém jsme všichni společ-
nými silami zasadili nové stromy. Vznik-
la tak krásná alej ke Strážce, kde budeme 
moci ve  stínu lip chodit na  procházku 
a dívat se po okolí. 

Co nás asi všechny trápí, je skutečnost, 
že k  31. prosinci končí ve  své ordinaci 
naše Paní zubařka Ludmila Kučerová. 
Paní doktorka i zastupitelstvo se již delší 
dobu snaží oslovit případné zájemce, ale 
zatím bezvýsledně. Na venkov se proza-
tím nikomu nechce. Tak doufejme, že se 
podaří vyřešit i tento problém ke spoko-
jenosti nás všech. 

Chtěl bych Vám všem popřát klidné 
prožití svátků vánočních v  rodinném 
kruhu a  hodně štěstí, zdraví a  mnoho 
životních i pracovních úspěchů v novém 
roce. 

Pavel Mezuláník, starosta

Vážení spoluobčané, 
dovolte, abych vám jménem zastupitelstva obce a zaměstnanců obecního úřadu i jménem svým popřál požehnané a klidné 
prožití vánočních svátků v rodinném kruhu, radost z rozzářených očí vašich dětí u stromečku a vám všem pokoj v duši. 
Do nového roku 2019 všechno nejlepší, pevné zdraví, úspěch v osobním i pracovním životě. 
Naší obci pak, aby se nám v ní společně dobře žilo. 

Pavel Mezuláník
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Finanční Výbor 
Ing.  Marian Špunar, Ing.  Marta Rosendorfová, Ing.  Michal 

Rada.
Povinnost zastupitelstva obce zřídit finanční výbor vyplý-

vá z § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů. Předmětem činnosti výboru je kontrola 
hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, přede-
vším sestavení rozpočtu a jeho plnění na straně příjmů i výda-
jů v průběhu celého roku. Finanční výbor se schází nejméně 
čtyřikrát ročně. Provádí kontrolu finanční hotovosti a zůstat-
ků na bankovních účtech obce. Majetek obce tvoří především 
stavby, pozemky, cenné papíry a finanční majetek na bankov-
ních účtech. Obec v  současné době nemá žádný cizí majetek 
v podobě dlouhodobých či krátkodobých bankovních půjček. 
Provoz je financován zcela z vlastních zdrojů obce. Ing. Michal 
Rada je daňový poradce a obec využívá jeho odbornosti ve slo-
žitějších případech finanční problematiky obce.

Kontrolní Výbor 

Mgr. Naděžda Fojtů               Josef Nedoma           RNDr. Jan Brodský, CSc. 
Kontrolní, stejně jako finanční výbor má mezi výbory speci-

fické postavení, neboť jsou zastupitelstvem zřizovány povinně 
ze zákona. 

Podle zákona o  obcích má kontrolní výbor zastupitelstva 
obce oprávnění kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva obce 
a dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním 
úřadem na úseku samostatné působnosti. Tato oprávnění jsou 
založena přímo zákonem, a proto není třeba pro tyto kontro-
ly předchozího schválení ze strany zastupitelstva obce. Kromě 
toho plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo 
obce (§ 119 odst. 3 písm. c) téhož zákona). 

Kontrolní výbor je kolektivním orgánem. Rozhoduje ve sbo-
ru a přijímá usnesení. Kontrolní výbor může pověřit svého čle-
na provedením kontroly, ale musí se tak stát na jednání tohoto 
orgánu a většinovým usnesením všech členů. 

Podle zákona o  obcích musí výbor o  provedené kontrole 
pořídit zápis (usnesení), který obsahuje, co bylo kontrolová-
no, jaké případné nedostatky byly zjištěny a  návrhy opatření 
směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen vý-
boru, který provedl kontrolu, předsedkyně výboru a ten, jehož 
činnosti se kontrola týkala. Aby se jednalo o platné usnesení 
výboru, musí s ním vyslovit souhlas nadpoloviční většina všech 
členů výboru. Ostatní formální náležitosti, jako např. konkrét-
ní podoba usnesení, jsou ponechány na rozhodnutí samotného 
výboru, případně zastupitelstva. 

Výbory samy o sobě nemají pravomoc ukládat úkoly či reali-
zovat navržená opatření směřující k nápravě či jinak »vyřešit« 
zjištěný nedostatek. Tato činnost již náleží zastupitelstvu obce, 
jemuž kontrolní výbor zápisy předkládá spolu s  vyjádřením 
těch, kterých se daná kontrola týkala, jako podklady k přísluš-
nému rozhodnutí zastupitelstva obce.

Výbor rozVoje obce 
Složení výboru: Pavel Prokop – předseda, Pavel Jochman, 

Luděk Levák, Ing. Jaroslav Bubla.

Navrhuje zastupitelstvu náměty a  investice pro rozvoj obce 
na základě vlastního zjištění anebo podnětu občanů. Vyjadřuje 
se k projektové dokumentaci akcí. 

Vydává stanovisko k navrhovaným změnám územního plánu 
obce. 

Spolupracuje se starostou obce na: 
- projektových záměrech 
- rozvojových programech 
- vyhledávání dotačních možností 
- posouzení návrhu smluv o dílo 
- fyzické kontrole prováděných akcí

Výbor pro žiVotní prostředí pracuje v  tříčlen-
ném složení. Jako poradní komise se výbor zastupitelstva za-
bývá těmito úseky:

Úsek nakládání s veškerým domovním odpadem, jako uklá-
dání, třídění a likvidace. Dalším úsekem je ochrana zeleně. Plá-
nování výsadby, úprava a údržba zeleně. Výbor doporučuje za-
stupitelstvu povolování kácení stromů a keřů, vždy po šetření 
na místě. Dobu kácení je možno provést jen v době vegetačního 
klidu. To je od konce října do konce března. Na kácení stromů, 
které mají ve výšce kmene 130 cm obvod 80 cm, je třeba povo-
lení od obce.  Na kácení ovocných stromů ve vlastní zahradě 
není třeba povolení. Povolení také nemusí být v případě bez-
prostředního ohrožení majetku, způsobené podmáčením nebo 
větrem. Zde je však nutné stav zdokumentovat pro dodatečné 
povolení, nejvhodnější je fotodokumentace. 

Výbor se také zabývá ochranou ovzduší. Řeší pálení listí 
a domovního odpadu, které nadměrně obtěžuje ostatní občany. 
Kontroluje domácí topeniště, které vykazuje nadměrné zne-
čištění ovzduší. V  jeho náplni je i  kontrola stavu čistoty vod 
ve veřejných tocích.

výbory	zastupitelstva	obce	otnice
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Výbor sociálně zdraVotní pracuje ve složení Pa-
vel Muric, Josef Mezuláník, Ludmila Dřínovská a Vlasta Vác-
lavková. 

Členové výboru osobně blahopřejí jubilantům, kteří v přísluš-
ném období měsíce a roku slaví významné životní jubileum 80, 

85 a 90 roků. Po dovršení věku devadesáti let navštěvujeme obča-
ny každoročně. Gratulace k narozeninám jsou doručovány všem, 
kteří oslavili v příslušným roce narozeniny. 

Ve spolupráci s obcí pořádáme vítání občánků, které se koná 
v budově radnice a posezení pro seniory v dělnickém domě. 
První prosincovou neděli organizujeme tradiční vánoční kon-
cert dechové hudby. Každoročně vybíráme jinou kapelu. Tyto 
kulturní akce jsou rok od roku více navštěvovány jak místními, 
tak i občany z okolních vesnic. 

Ve spolupráci s Diakonií Broumov pořádáme dvakrát ročně 
sbírku použitého ošacení pro pomoc lidem v nouzi. 

Výbor pro mládež, těloVýchoVu a rodinu 
(Drahomíra Vyvadilová, Dagmar Kovaříková, Dana Sekani-
nová) pracoval tři volební období. Během těchto dvanácti 
let ve spolupráci s Otnickým Sadem pořádal akce věnované 
rodinám s dětmi. V obci chyběla nabídka sportovních akti-
vit pro dívky, a tak jsme v rámci projektu Atletika pro děti 
domluvili kroužek atletiky. Vysokoškolský sportovní klub 
Univerzity Brno pod vedením vyškolených trenérů vedl osm 
let atletickou přípravku pro děti od 5 do 11 let. V  součas-
né době atletiku v Otnicích zaštiťuje AC Moravská Slavia  
Brno.   

Další námi podpořenou aktivitou je Zumba Kids a Fitness, 
která již třetím rokem probíhá pod vedením akreditované cvi-
čitelky Moniky Vogelové jednou  týdně v dělnickém domě.

Od roku 2012 mají jednodušší vyřizovaní na obecním úřadě 
rodiče s malými dětmi. Ve spolupráci s Jihomoravským krajem 

a brněnským Centrem pro rodinu a sociální péči vznikl Family 
Point – místo pro rodinu i u nás. 

Podíleli jsme se na organizaci vítání jara, uzavírání pramene, 
podzimních drakiád a adventního tvoření.

Organizačně jsme zajistili a zaštítili divadelní představení 
komedie Don Quijote de la Ancha divadla Klauniky Brno, kte-
ré se uskutečnilo v rámci projektu COMENIUS 2012 - Podpora 
kultury v EU. Již třetím rokem k nám vždy na jaře jezdí pražská 
divadelní společnost Háta.

Ve spolupráci s obecním úřadem a díky dotaci od Jihomorav-
ského kraje se povedlo digitalizovat kino. S promítačem Jose-
fem Markem konzultujeme výběr filmů pro děti i pro veřejnost.

Chtěla bych poděkovat i touto cestou Drahomíře Vyvadilové 
za plnohodnotné členství v  našem výboru. Ochotně a pravi-
delně se účastnila výborových schůzek, vždy ráda a s úsměvem 
pomáhala s organizací akcí. Přeji jí pevné zdraví. Rádi ji, její 
blízké i její vnoučata na našich akcích uvidíme.

Výbor v novém volebním období doplní Dagmar Kovaříko-
vou a Danu Sekaninovou na pět členů Ludmila Srbová, Martin 
a Dagmar Procházkovi.

Na našich schůzkách se budeme zabývat problematikou pa-
tologických jevů u dětí a mládeže a jejich řešení. Rádi bychom 
podpořili nejen organizaci TJ Sokol ke vzniku nových oddílů, 
které by se věnovaly dětem a mládeži (např. cvičení pro rodiče 
a děti, floorball, badminton apod.), ale i další zájmové spolky 
SDH (hasiče), RSO (rybáře), které by se také mohly v rámci své 
náplně dětem a mládeži věnovat.

Pro aktivní maminky na mateřské dovolené, a nejen pro ně, 

je v prostorách nad poštou vybavená klubovna pro nejmenší, 
kde se můžou scházet a provozovat různé aktivity. Kontaktovat 
nás mohou prostřednictvím místostarosty.

Budeme rádi, když budou tyto prostory i nadále využívány.

Vážení spoluobčané,

čtyři roky uběhly jako voda a my máme za sebou další komunální volby do zastupitelstva obce. Dovolte mi, abych všem, kte-
ří mě svými hlasy pro nastávající období 2018 – 2022 podpořili, srdečně poděkoval. Děkuji vám za projevenou důvěru, které si 
velmi vážím. Budu se snažit funkci místostarosty vykonávat co nejlépe. Některé z vás jsem možná trochu zklamal tím, že jsem 
neusiloval o post nejvyšší, o funkci starosty. Každý by však měl v životě dělat to, co ho baví, na co se cítí a já post místostarosty 
vykonávám rád. Jak jste si již asi všimli, tak nejčastěji mě vídáte v montérkách. Oblek bych si bohužel ušpinil při manuální 
práci po obci. A tak snad pochopíte, že prioritou je pro mě uklizená, čistá obec a spokojení spoluobčané.

 Ještě malá prosba: každé začátky jsou těžké, a proto buďte, prosím, shovívaví k novému starostovi naší obce Pavlu Mezulá-
níkovi. Držme mu společně palce, ať tu náročnou práci v klidu a pohodě zvládá. Odstupující starosta Pavel Prokop přislíbil, že 
předá úřad a celou obec novému starostovi s důvěrou a bude mu zpočátku nápomocen při řešení případných nesnází.

Tímto bych chtěl i za sebe poděkovat Pavlu Prokopovi za jeho 24leté vedení naší obce, kterou se snažil rozvíjet, modernizo-
vat, zkrášlovat, podporovat nejen v kultuře, sportu, tradicích, ale i ve spokojeném společném soužití všech Otnických.

 Pavel Muric, místostarosta obce
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pětKrát jste měli možnost si přečíst úryvky z deníku mého pradědečka 
Františka Matouška. Chtěla bych poděkovat sourozencům Josefovi, Jiřímu a Luďko-
vi Matouškovým, kteří mě zapůjčili originální deník, fotografie a dobové artefakty, 
které opatrují po svém dědečkovi.  Protože se všechno na stránky zpravodaje neveš-
lo, připravili jsme pro vás spolu s obecním úřadem výstavu, která je do konce roku 
umístěna v knihovně. 

Děkuji všem čtenářům zpravodaje a návštěvníkům výstavy za pozornost.
Dana Sekaninová

Návštěvníky výstavy byli i vnučky, snacha, pravnuk a prapravnuci legionáře F. M.

Vážení spoluobčané,
práce pro společnost lidí je jedna 

z nejtěžších. Střídají se v ní chvíle pří-
jemné i  nepříjemné, poněvadž není 
člověk ten, který se líbí lidem všem. 
Ale nepsaným zákonem ve  slušné 
společnosti platí, že lidem, kteří pro 
společnost dlouhá léta pracovali, se 
poděkuje. Proto za  obrovský kus prá-
ce, za  často bezesné noci, my občané 
děkujeme našemu dnes odstupujícímu 
starostovi a přejeme mu, aby si užíval 
krásný čas klidu co nejdéle mezi námi.

Spokojení i  nespokojení spoluobčané 
naší o  překot se rozvíjející obce přede-
vším jeho zásluhou, zajisté po létech vše, 
co je pro dobro občanů vykonáno, ocení.
 L. K.

Nové chodníky, čistička odpadních vod, 
sběrný dvůr, upravený střed obce. To, co 
my dnes v Otnicích bereme jako napros-
tou samozřejmost, občané v mnoha vesni-
cích stále postrádají. Za  to, že naše obec 
od  devadesátých let tolik rozkvetla, vdě-
číme, dnes již bývalému, panu starostovi 
Pavlu Prokopovi. Byť on sám na  listopa-
dovém ustavujícím zasedání zastupitel-
stva skromně prohlásil, že je to zásluhou 
především kvalitních zastupitelstev, my 
všichni víme, že bez jeho dobrého vedení, 
snahy a zaujetí by se mnohého nedosáhlo. 
Proto bych jménem svým, ale věřím, že 
i většiny obyvatel Otnic, chtěla panu sta-
rostovi za  jeho čtyřiadvacetiletou službu 
obci velice poděkovat. 

Práce starosty obce musí být nesmírně 
náročná ‒ vypořádat se se spoustou ad-
ministrativy, zastupovat obec na  oficiál-
ních jednáních, a do toho se ještě pokusit 
zavděčit požadavkům občanů. Málokdo 
z  nás by měl odvahu se do  tak náročné 
funkce pustit. Pan starosta ji však zvlá-
dal bravurně. Svědčí o  tom nejen řada 
uskutečněných projektů a  dnešní podoba 
obce, ale také tři ocenění ze soutěže Ves-
nice roku a jeho šestinásobné zvolení. Tím 
se stal nejdéle působícím starostou Otnic 
i  jedním ze dvou nejdéle působících sta-
rostů oblasti Ždánického lesa a  Politaví. 
Mnozí z nás mladších jiného starostu ani 
nepamatují ‒ vítal nás do života jako malé 
občánky, loučil se s námi při odchodu ze 
základní školy, některé z nás už oddával 
a vítal do života zase jejich děti. 

Milý pane starosto Pavle Prokope, moc 
Vám děkuji za  všechno, co jste pro naši 
obec i nás, její občany za posledních dva-
cet čtyři let udělal. Je za Vámi vidět velký 
kus poctivé práce. I  díky Vám můžeme 
být na  naši obec právem hrdí. A  přesto-
že věřím, že pan Mezuláník bude Vaším 
důstojným nástupcem, vězte, že „panem 
starostou“ pro nás zůstanete už napořád! 

Miroslava Stejskalová, 
jménem spokojených občanů Otnic

děKujeme ludmile Kaloudové, dagmar holubové a jitce brtníkové za ocho-
tu a péči při praní, žehlení, chystání a oblékání otnických krojů.

Děkujeme s pokorou
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ObEcní úř ad infOrmujE

OBEC OTNICE nainstalovala u  no-
vého cykloodpočívadla „U  Gandie“ ne-
boli „U Stříbrné kule“ informační tabule 
s  textem o  zájezdním hostinci, který se 
zde dříve nacházel. Dočtete se o  neka-
lostech, které se v  těchto místech udály. 
Obec plánuje v budoucnosti cyklostezku 
od firmy Beton Brož až ke Gandii, která 
bude sloužit jak pro cyklisty, tak pro pěší 
při procházkách.

Z DůVODU SUCHA a téměř žádných srážek vyschl v letošním roce rybník Pod 
Sadkovem. Rybník patří do správy Povodí Moravy, která má v plánu akcí v roce 2019 
jeho odbahnění a částečnou rekonstrukci celého vodního díla. Doufejme, že se tato 
akce podaří a buďme optimisté, ať v příštím roce více zaprší a rybník se nám opět 
naplní. Je to jeden z krásných koutů v okolí naší obce.

PRO Ty, KTEŘí ZA  SEBOU STáLE 
NECHáVAJí NEPOŘáDEK, byla na-
instalovaná informační tabule u sv. Hu-
berta v Poltni. Na tabuli je též připevněn 
webový odkaz k  tomuto místu, které je 
hojně navštěvováno občany. 

V MěSíCI ŘíJNU PROBěHLy OPRA-
Vy chodníčku k  pomníku věnovaném 
obětem první světové války. O opravy se 
postarali zaměstnanci obce. Bylo rovněž 
nainstalováno nové osvětlení jak u  to-
hoto pomníku, tak i u sochy Jana Nepo-
muckého v parku v Chaloupkách.

obecní úřad oznamuje, že v době vánočních svátků od 24. 12. 2018 do  
1. 1. 2019 bude na obecním úřadě zavřeno.

 
oznamujeme občanům, že z důvodu stavebních prací bude nově zřízená 

autobusová zastávka „na Konci“ v provozu od 1. ledna 2019.

• Firma respono oznamuje, že první svoz odpadu v roce 2019 pro-
běhne mimořádně v pátek 4. 1. 2019.

• sběrný dvůr odpadů bude ve středu 26. 12. uzavřen.

Místní akční plán II rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna 
Ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky byl pro ob-

last Slavkovska, tj. pro 18 obcí, schválen následný projekt Místní akční plán (MAP) 
II rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna. Realizace bude probíhat v období od 1. 

10. 2018 do 30. 9. 2022.
Cílem pro MAP II je podpořit intervence naplánované v předcho-

zím projektu vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a zá-
kladních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol 

a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání. 
Budeme se společně vzdělávat, informovat, plánovat a následně řešit místní problé-

my a potřeby v oblasti školství a práce s dětmi do 15 let. Důraz bude kladen na pod-
poru všech pedagogických pracovníků, i těch, kteří pracují s dětmi ve volném čase. 
Nezapomeneme na  rodiče. Spolupracovat budeme s  neziskovými organizacemi, 
knihovnami, slavkovským zámkem. Chceme tím rozvíjet spolupráci na Slavkovsku 
a také gramotnosti a kompetence všech dětí a žáků. MAP je financován z prostředků 
EU a města Slavkov u Brna.

Součástí realizace projektu jsou také pracovní skupiny složené z  odborníků, zá-
stupců škol, obcí i veřejnosti, které se budou věnovat 6 oblastem ve vzdělávání dětí 
do 15 let věku (čtenářské a matematické gramotnosti, rovným příležitostem ve vzdě-
lávání, polytechnické výchově, neformálnímu vzdělávání a financování).

Podpořeny budou různé aktivity v obcích, ve školách i školkách, například besedy 
v rámci rozvoje čtenářství dětí a žáků, zajímavé programy pro předškoláky, exkurze 
pro školní družiny, besedy pro rodiče. Dojde k vytvoření interaktivní učebnice Slav-
kovska; věnovat se budeme problematice kyberšikany, volbě povolání na Slavkovsku 
a dalším problémům. Podpoříme setkávání pedagogů, vedoucích neziskových orga-
nizací pracujících s dětmi a sdílení dobré praxe. Uvítáme podporu ze strany firem 
na Slavkovsku ve vzdělávání žáků, a to nejen v oblasti polytechniky a volby povolání. 

O aktivitách pro žáky budeme rodiče informovat prostřednictvím škol, učitelů. Zá-
jemci mohou také sledovat webové stránky projektu www.map-slavkov.cz nebo se 
připojit do naší facebookové skupiny s názvem MAP Slavkovsko. 

Mgr. Jitka Schovancová
MAP II, Slavkov u Brna 
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Beletrie pro dospělé
Táborská Dita – BěSA
Valková Tanya – ARABSKá KREV
Kearsley Susanna – OHNIVÝ PTáK
Andrews Ivana – KŘEHKÝ SLIB
Scott Amanda – ÚNOS ŠLECHTIČNy
Málková Martina – ZáVITy ULIT
Nadal Rafel – PANí STENDHALOVá
Kelková Lindsey – ZBOŽŇUJU NAVŽDyCKy
Roberts Nora – BLíZKO PLAMENE
Kearney Fionnuala – DEN, KDy JSEM Tě ZTRATILA
Cameron W. Bruce – PSí DOMOV
Strout Elizabeth – VŠECHNO JE MOŽNÉ
Rottová Inna – PŘEROSTLá LOLITKA
Devátá Ivanka – KDE SPí LUFŤáCI
Landsman Dominik – DOVOLENá S MODERNíM FOTREM
Macek Petr – 1968 OČIMA 50 SLAVNÝCH OSOBNOSTí
Kubica Mary – LŽI DOKUD MůŽEŠ
Marsons Angela – POKREVNí POUTA
Weaver Tim – ÚDOLí MRTVÝCH
Cole Martina – ZRADA
Läckberg Camilla – ČARODěJNICE
Gilbertová Elizabeth – JíST, MEDITOVAT, MILOVAT
Bennetto Catherine – NECHCI LáSKU NEBESKOU
Jeffries Sabrina – VE VICHRU
Bernátová Gabrielle – V DOBRÉM I ZLÉM
Rácz Zsuzsa – ZASTAVTE MáŇU TEREZU ANEB KAŠLU NA MUŽE
Bowman Valerie – DáMA V MODRÉM
Roberts Nora – PRAVá ČARODěJKA

Hartl Patrik – NEJLEPŠí VíKEND
Moyes Jojo – SAMA SEBOU
Fields Helen – DOKONALÉ STOPy
Dán Dominik – ŽIJEŠ JENOM DVAKRáT
Coben Harlan – TEĎ, NEBO NIKDy
Kolektiv autorů – PAST NA MILENCE
Belsham Alison – TATÉRKA
Kepler Lars – LAZAR
Clinton a Patterson – POHŘEŠUJE SE PREZIDENT
Beletrie pro mládež
Ullrichová Hortense – LáSKA JE NA PALICI
Musilová Anna – ČERNOOKá
Říkadla a příběhy pro děti
Pátková Anna – NEMRAČ SE, MRáČKU
Šulc Petr – PEJSEK TOM NA PRáZDNINáCH
Provazníková Věra – POŠLEM ANKU PRO HáDANKU
Beletrie pro děti
Brycz Pavel – NEBOJ SE, VŽDyŤ MáŠ ČESNEK
Ľubica Brezovická Šebeková – MEDOVÉ PŘíBěHy
Hrachovcová Michaela – KOCOUREK SE VRACí (první čtení)
Kernová Katarína – NEVŠEDNí PŘíBěHy PRO ZVíDAVÉ 
KLUKy A HOLKy
Nováková a Šebeková – EMA A LESNí ZVíŘáTKA
Eislerová Jana – PRVNí ČTENí PRO ŠKOLáKy – DěJINy 
A OSOBNOSTI ČESKÝCH ZEMí

na všechny malé i velké čtenáře se těší knihovnice 
Zuzana Sloupová

alej sVobody 
Oslavy 100. výročí vzniku ČSR v ději-

nách obce Otnice již proběhly 28. října 
2018. K příležitosti této významné udá-
losti se zastupitelé naší obce domluvili, 
že uvolní z obecního rozpočtu finanční 
částku na  nákup 28 kusů lip srdčitých. 
Tyto stromky byly vysázeny na  prvním 
vytyčeném pozemku, který byl navržen 
v  rámci plánu společných zařízení při 
pozemkových úpravách, které se takřka 
po  čtyřletém období zdárně podařilo 
dokončit. Pozemek se nachází v  místě, 
zvaném „Zákostelní“ a končí u remízku 
za školou, zvaném Strážka. V budoucnu 
by tato „Alej svobody“ vysázená v  ne-
děli 25. listopadu 2018 zastupiteli obce 
a  dobrovolníky z  řad občanů, mohla 
sloužit k procházkám přírodou, které za-
končí na plánované rozhledně nad naší 
obcí.  Dvoustranu připravil Pavel Muric

Nové knižní tituly v knihovně za III. a IV. čtvrtletí 
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Když se na  Štědrý den setmí, začnou 
obcházet naši vesnici trubači, chcete-
li pastýři, a  hrají krásné vánoční písně. 
Rozdávají radost všem, kteří si rádi po-
slechnou koledy v  jejich podání. Lidé 
vycházejí ven před své domy. Někde se 
schází víc sousedů na ulici, a když mu-
zikanti dohrají, vzájemně si popřejí. Tato 
stará česká tradice se v  naší obci dodr-
žuje už spoustu let. V dnešní době je to 
malý zázrak slyšet na Štědrý den troubit 
naživo koledy. Buďme za to vděční. 

Položili jsme našim pastýřům několik 
otázek. Role tiskového mluvčího se se ctí 
ujal jeden z nich, Petr Kalouda. 

Jaké byly vaše muzikantské začátky? 
Asi všichni jsme se učili hrát u  pana 

Popeláka z Újezdu u Brna. Ten dojížděl 
každé úterý do  Základní školy v  Otni-
cích a vedl kroužek hraní na  různé hu-
dební nástroje. 

Jak často a kde se sehráváte? 
Sehráváme se v  průběhu listopadu 

a prosince, a protože se nám nedaří na-
jít mnoho termínů, které by vyhovovaly 
všem, tak se sejdeme většinou dvakrát 
a jinak poctivě trénujeme každý sám. 

Která je vaše nejoblíbenější vánoční 
koleda, kterou hrajete nejraději? 

Která je nejoblíbenější a nejčastěji hra-
ná nevím, ale můžu prozradit, kterou 
hrajeme nejméně často. Je to Tichá noc. 
Je sice krásná, ale vlastně nejnáročnější 
na hraní ze všech koled, takže ji hrajeme 
pravidelně na hřbitově, párkrát po vesni-
ci a potom pro sebe jako poslední koledu 
před radnicí na úplný závěr naší obchůz-
ky. 

Jak dlouho už společně hrajete? 
S  Pepou Gargošem hrajeme od  roku 

1987, takže letos už to bude 31 let, a klu-
ci – Evža Rafaj a Jirka Jochman se k nám 
přidali o něco později. 

Kde vznikl nápad na  štědrovečerní 
obchůzky pastýřů? 

Tradice pastýřů je v naší obci dlouhá. 
My jsme se přidali k  mému prastrýci 
Františku Kaloudovi, který hrával na sa-
xofon. Vlastně nás do toho „navezl“ pan 
Popelák. Byl to prostě organizátor a vel-
ký milovník a propagátor hudby. 

Jak probíhá váš Štědrý den? 
Štědrovečerní večeře začíná kolem 

třetí hodiny odpoledne, pak rozbalíme 
dárky a  v  pět hodin už začínáme hrát 
na začátku vesnice. Obchůzka trvá dlou-
ho s pravidelnou zastávkou u Hudečků. 
To je tradice, kterou jsme převzali a stá-
le dodržujeme a  končíme mezi desátou 
a půl jedenáctou u radnice. 

Co máte nejraději na Vánoce? A jaké 
máte vzpomínky na Vánoce v dětství? 

Vzpomínky z dětství jsou hraní po ves-
nici. Samozřejmě klasické Vánoce - stro-
meček, pohádky, cukroví, dárky, pohoda 
a zimní radovánky. 

Podělte se s  námi o  nějakou zajíma-
vou historku. 

Zajímavá historka byla, když jsme hrá-
li před půlnoční mší na Štědrý den z věže 
kostela od zvonů. Místa tam moc nebylo, 
zato tmy dost a museli jsme to stihnout 
během čtvrt hodiny mezi odbíjením zvo-
nů. 

Jakou hudbu máte nejraději? 
Každý z  nás poslouchá něco jiného, 

takže žádný společný hudební vkus ne-
máme, ale samozřejmě dokážeme ocenit 
dobrou hru na trubku a saxofon. 

Chtěli byste ještě něco vzkázat čtená-
řům Otnického zpravodaje? 

Snad jen to, že po pěti hodinách hraní 
a chození po vesnici nám občas nějaká ta 
nota ujede, tak aby byli shovívaví a  ne-
chtěli po  nás všude Tichou noc. Raději 
jim dobře zahrajeme nějakou jinou kole-
du než špatně tu nejhezčí. 

A  samozřejmě přejeme všem krásné 
a klidné Vánoce. 

Děkujeme za rozhovor i za každoroční 
zpříjemnění Štědrého večera krásným 
vánočním vytrubováním. 

Štědrovečerní vytrubování 



	 otnický	zpravodaj	 	17

VELKORySOST 
je určitě něco, co patří ke dnům času vánočního a též v období přelomu roku. Větší nebo menší děti připravuji s učiteli milé 

besídky, na různých charitativních akcích dovedeme myslet na potřebné. Prožíváme, jak jsme si nějak blíž. Myslím, že v nás pře-
važuje vděčnost. Není přece samozřejmostí, jak nám někdo blízký umí dát podporu, pochopení. A že takových dnů, týdnů, kdy 
jsme to potřebovali, někdy je dost, to určitě zažíváme. Ať si na takové chvíle vděčnosti, blízkosti uděláme čas, tak k tomu může 
přispět příběh PáR BOT (ze sbírky Hvězdy pro duši): 

Bosý, asi šestiletý kluk, třesoucí se zimou, stál s čelem přitisknutým ke sklu výkladní skříně s obuví. Zastavila se u něj nějaká 
paní. „Co tam vidíš tak zajímavého?“ ptala se ho. „Prosím Boha o boty,“ zněla klukova odpověď. Paní ho vzala za ruku, vešli do ob-
chodu a žena požádala obchodníka, aby jí pro chlapce přinesl půl tuctu ponožek. Pak ještě poprosila o umyvadlo s vodou a ručník. 
Zašla s klukem do zadní části obchodu a umyla a osušila mu nohy. Obchodník přišel s ponožkami, paní jedny dala klukovi, aby 
si je navlékl, a potom mu koupila pár bot. Ještě dala klukovi ostatní ponožky. Pohladila ho po hlavě a řekla mu: „Teď už je to lepší, 
viď?“ Kluk ji popadl za ruku, podíval se na ni očima plnýma slz a zeptal se jí: „Ty jsi manželka Pána Boha, viď?“ 

Děkujeme, též i já, za vzájemnou podporu a přeji vše dobré.  P. Pavel Buchta

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.

Bohoslužby v době 
vánočních svátků
neděle	23.	prosince		 	9,30	hodin
pondělí	24.	prosince		 	22,00	hodin
Úterý	25.	prosince		 9,30	hodin
Středa	26.	prosince		 9,30	hodin
neděle	30.	prosince		 9,30	hodin
pondělí	31.	prosince	 16,00	hodin
Úterý	1.	ledna	2019	 9,30	hodin

betlémské světlo bude k dispozici 
24. prosince od 9 hodin před kostelem.

vánoční dobu ukončíme 13. ledna 
2019  v kostele sv. aloise od 15 hodin 
zpěvem mužského pěveckého sboru 
z kostic - Tvrdonic.
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1920 
KVěTEN 
Dne 23. 5. opouštíme Ruské území. Ve 

3 hod. 30 min. odjíždíme z  Vladivos-
tockého přístavu. Z  Vladivostoku když 
jsme odjížděli, doprovázela nás hudba 
inžinýrné roty a  druhý jízdní pluk. Až 
k majáku nás doprovázel generál Čeček 
a  náš námořník major Holub. Dne 24. 
5. ráno v 6 hod. snídaně čaj, máslo bílý 
chléb, ten den bylo moře klidné, z  rána 
a na večer bývají mlhy. V 11 hod. prohlíží 
naše místnosti velitel transportu, major 
Vuchtrle. Je velitelem až do Kanady, z Ka-
nady bude velitelem náš plukovník Váňa. 
V 7 hodin máme večeři. Moře poněkud 
se začíná bouřit. V  12 hod. v  poledne 
bylo nemocných mořskou nemocí 100 
bratří. Ve 3 hod. zvětšil se počet na 350. 
Dne 25. 5. konala se slavnost našeho vy-
stoupení, při níž koncertovala naše hud-
ba a hudba úderního praporu. Téhož dne 
bylo moře také hezky rozbouřeno. Dne 
26. 5. opouštíme poslední japonské ost-
rovy, dnes je právě velké vlnobití, skorem 
všichni bratří podlehli mořské nemoci. 
Dne 27. 5. se moře poněkud uklidnilo, 
následkem toho paluba zas ožila. Na lodi 
máme 4 medvědy, dva malé a dva velké, 
za bouře byli také nemocní, ale teď jsou 
již také zdraví. 28. 5. Moře úplně klidné, 
již jedem 5tý den, doposud jsem nebyl 
postižen mořskou nemocí. Náš prapor 
právě má místnosti na  prostředku lodi, 
takže netrpíme takovým nárazům jak 
ti, co jsou na předku lodi a na zadu. 29. 
5. moře úplně klidné, chodíme se dívat 
na  palubu na  velryby a  různé žraloky. 
Naše loď má jméno Iksion (Ixion) délka 
její je 160 m, 18 m šířka a  14 m vysoká. 
Je to loď Anglická. Postavena byla v roce 
1912, je to loď nákladní. Ve  vojně byla 
použita jako loď osobní, převážela z Ev-
ropy Číňany. Třikrát byla napadena Ně-
meckými ponorkami, ale vždy byla za-
chráněna. Ozbrojená byla jedním dělem. 
Obsluha její byla tři mužové Anglické 
posádky. 30. 5. moře úplně klidné, cho-
díme zas všichni po palubě, naše hudba 
koncertuje. Zítra bude zas 30. Poněvadž 
jedem stále na východ, a každým dnem 
máme o  několik hodin více. Dne 30. 
neděle, krásné počasí od rána, chodíme 
všichni po  palubě. Ve  12 hod. poledne 
potkáme jednu Anglickou loď, má název 
Viktoria, jede do Vladivostoku pro naše 
části. 31. 5. moře zas trochu bouřilo, naše 

deník legionáře Františka matouška V.

Loď, která nás přepravila z Ruska do Ameriky.

Kapitán lodi Ixion s našimi důstojníky.

Plují s námi i dvě medvíďata.



	 otnický	zpravodaj	 	19

loď zas se začíná houpat a bratří chodí opět krmit žra-
loky. Na mě doposud mořská nemoc nemá žádného vlivu. 

ČERVEN 
1. 6. moře ještě bouří, chodíme se dívat na ohromné 

vlny, některé vletí až na  palubu, voda v  moři je slaná. 
2. 6. moře ještě trochu bouří, ale již to není tak hrozné 
jako včera, vlny jsou již mnohem menší, počasí mlhavěj-
ší. 3. 6. moře se úplně utišilo, opět paluba přeplněná. 4. 
6. plujeme dobře klidně, chodíme se dívat na mapu, jak 
máme ještě daleko. Kapitán lodi říká, že šestého budeme 
jistě na místě. 5. 6. Opět moře klidné, ale stále ještě mlha 
déšť. 6. 6. Ráno přijíždíme do malého přístavu Vilijam-
sket, zde je lékařská prohlídka, hodinu po prohlídce od-
jíždíme do přístavu Vancouveru. Zde budeme vyloděni 
a pojedeme zas vlaky, zde na nás čekají někteří Američtí 
Češi. Za hodinu jsme všichni vyloděni. Dostáváme pa-
dárky od dam Českých i Anglických – jeden pomeranč, 
10 cigaret a 2 čokolády. V 5 hodin odpoledne opouštíme 
přístav, jdem parádním pochodem k nádraží. Na nádra-
ží již na nás čeká pět krásných vlaků, pro 7. Pluk tři a dva 
pro úderný prapor a kulometnou baterii. První odjíždí 
v 9 hod. večer, druhý v 10 hod. 30 min. Každý vlak bere 
s sebou jeden vagón našich zavazadel. Náš první pra-
por nakládá zavazadla u přístavu a automobilem je vozí 
na nádraží. Náš vlak vyjel v 3 hod. 30 min. ráno 7. června. 

CESTA KANADOU 
Cesta není zajímavá, stále jedem ohromnými horami 

a lesem, to nás nemůže zajímat, poněvač jsme viděli vět-
ší lesy a skály na Sibiři kolem Bajkalu. Měst v Kanadě je 
poměrně málo, v  celé Kanadě je šest milionů obyvatel. 
Na stanicích se vše přesně vykonává, nikde nestojíme dlou-
ho, nejdéle stojíme půl hodiny, kdy nám mění parovozy. 
Naše cesta přes Kanadu má trvat 6 dnů, jedem do přístavu 
Quebecu. Cesta je dlouhá tři tisíce jedno sto kilometrů. 18. 
června opouštíme vlak a odcházíme do vojenského tábora 
Valcartier. Nejsou to žádné kasárna, jsou to vystaveny sta-
ny na ohromné louce, v jednom stanu je nás devět. Je zde 
vojsko též Anglické. Každý den chodíme cvičení. Měli jsme 
prohlídku. Přijel Kanadský generál-guvernér, je to zástupce 
Anglického krále. Přijel se svojí ženou a dvěma hraběnka-
mi, hraběnky jsou jeho dcery. Slavnost byla ve 4 hod. odpo-
ledne a trvala až do 7 hod. večera. Po přehlídce na cvičišti 
přijeli prohlížet naše stany, prohlédli každý stan. Jeho ženy 
a dcery obdivovaly krásné ozdoby našich stanů a všechny 

nápisy si nechali překládat. Největší pozornost je upoutala 
na naše medvědy. Po prohlídce stanů hrála jim naše hud-
ba různé pochody a koncertní kousky, nakonec hrál naši 
hymnu a pak hymnu Anglickou. Při obou hymnách stál 
místokrál s obnaženou hlavou. 

19. června 1920 po obědě přijeli Francouzští námořní-
ci a důstojníci prohlížet náš tábor. Francouzi jsou k nám 
mnohem vlídnější než Angličané. 

zde deník končí … 

Matoušek František • 
5. 8. 1896 Otnice, okr. Vyškov 
Střelec 7. střel. pluku rus. 
legií 
Do  Československé armády 
legionářské vstoupil: 
19. 7. 1917 
Na území čsl. republiky 
z Ruska se vrátil 23. 7. 1920 
Ministerstvo Národní Obra-
ny, kancelář Českosloven-
ských legií. 
Evidenční úřad • Číslo 56.771 
• v Praze dne 29. září 1922 

Deník obsahuje 28 písní, na ukázku jedna z nich: 
Slunce se v západ níží, 
s ním bitva přestává a hustým svým závojem kryje vše, noc tmavá. 
Měsíc svým bledým světlem bojiště ozařuje, 
na bojiště všem padlým hledí do obličeje. 
Tam na bojišti leží vojín umírající, po boku jeho věrný kamarád klečí. 
Hlavu svou na něj klade a takto k němu dí: 
„Ó vzpomeň, ó bratře, bratře drahý, co mé srdce tíží.“ 
Zůstaň zde chvíli při mně, až zhasnou ústa má, 
s tornystry vezmi psaní, a uchovej psaní má. 
Jestli Tě jednou osud k domovu přivede, 
odevzdej mé milence věci ty předrahé. 

Zavedl jste mne, příteli do vznešených, heroických dob našeho 
národa, které jsou nám vrstevníkům starcům ku potěše a Vám 
mladým k  naději, že duch našich obětavých legionářů se nám 
vrátí. Bude ho velmi zapotřebí! Národ takové vlastence potře-
buje. Budiž zesnulým legionářům věčný dík a čest! 
15. února 1968 Zarboch 
Budiž Vám je ke cti, že jste měl takového otce! 
Tento text je součástí přepsaného deníku legionáře synem 
Josefem Matouškem z šedesátých let minulého století.Vlakem napříč Kanadou.

Kuchaři na cestě po Americe.
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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

Sto let naší republiky 
Jsme velmi rádi, že do slavnostního aktu stého výročí založení naší republiky byli zapojeni i naši žáci. Dne 28. října 2018 v do-

poledních hodinách se zúčastnili slavnostního průvodu a kladení věnců k pomníku T. G. Masaryka. Bohoslužby v kostele sv. 
Aloise v Otnicích se zúčastnilo mnoho místních občanů. O tom, že akce byla skutečně slavnostní, svědčí i kroje, které měli žáci 
k dispozici a děkujeme rodičům i Ludmile Kaloudové a Dagmar Holubové, kteří pomáhali s jejich oblékáním. 

Naši žáci pod vedením Dagmar Kovaříkové také přispěli svými kolážemi k doplnění krásné výstavy, která se povedla uspořádat 
v místní knihovně a kterou navštívilo velké množství občanů. 

K slavnostnímu aktu zahrála kapela Zlaťanka a je jen škoda, že počasí nám příliš nepřálo. Údajně stejně chladné počasí pano-
valo i před sto lety. Na závěr slavnostního dopoledne se obyvatelé Otnic sešli u památníku před farou, kde pan starosta připomněl 
významné události vzniku našeho státu. 

Babské hody 
V  sobotu 13. října se před budovou 

Obecního úřadu Otnice shromáždili 
ti, kteří si chtěli prohlédnout krojované 
ženy a  děti, aktivní účastníky letošních 
Babských hodů. Starosta předal ženám 
hodové právo a  k  tomu přidal veselý 
proslov. Jsme rádi, že mezi krojovanými 
ženami je i několik učitelek z naší školy, 
které se také pravidelně zapojují do této 
tradiční akce. Všechny určitě velmi po-
těšilo, kolik dětí v krojích se akce zúčast-
nilo. Průvod krojovaných se následně 
vydal po  obci a  naši žáci si pod vede-
ním svých učitelek připravili vystoupení 
v dělnickém domě. 

Pokud jste nemohli přijít, nabízím ně-
kolik fotografií z krásného a slunečného 
sobotního odpoledne. 
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Poslední listopadový pátek se v ZŠ Otnice koná pravidelně „Den otevřených dveří“. Tentokrát si našlo čas se do naší školy 
podívat celkem 80 rodičů. S těmi, co jsem hovořil, tak byli velmi spokojeni a řada rodičů si odnášela i nějaký zážitek v podobě 
nedopočítaného příkladu za domácí úkol. To se týká těch rodičů, kteří přišli na II. stupeň. Nejvíce rodičů i prarodičů se přišlo 
tradičně podívat na naše nejmenší do 1. třídy. Naši prvňáčci ukázali velký pokrok, jaký za tři měsíce od nástupu do školy udělali, 
a popřejme jim, ať se jim ve škole daří a najdou si mnoho dobrých kamarádů. 

Také bych chtěl pochválit ty žáky, kteří se podíleli na výzdobě školy. A to jak žáky 6. ročníků, kteří ve spolupráci s paní učitelkou 
Tománkovou v praktických činnostech vyrobili krásná dřevěná vozidla, tak i žáky ze školní družiny pod vedením paní učitelky 
Tomašíkové, Potácelové a Pavlíkové, kteří udělali na sále krásnou výstavku. Přikládám i dvě fotografie s těmito dětmi a poděko-
váním. 

Dvoustranu připravil Hynek Zavřel, ředitel školy

Exkurze pro žáky 9. tříd do jaderné elektrárny 
Dukovany a vodní elektrárny Dalešice

Elektrárna Dukovany je druhou nej-
větší jadernou elektrárnou v ČR a nachá-
zí se asi 30 km jihovýchodně od Třebíče. 

Dne 2. listopadu jsme se tam vydali za 
poznáním. Již z dálky nás vítaly charakte-
ristické dýmající komíny chladících věží 
a my jsme zbystřili, protože asi všichni 
z nás mají z jaderné elektrárny respekt. 
Počasí nám celý den přálo, takže jsme si 
celé zařízení mohli prohlížet už z dálky. 

V informačním centru se nás ujala 
paní průvodkyně, která nám na úvod 
pustila poutavý film o tom, co by se stalo, 
kdyby došlo k „blackoutu“, a my si uvě-
domili ještě více, jak moc je elektřina pro 
náš život důležitá. 

V infocentru nás zaujal např. model 

celé elektrárny, reaktoru, palivových 
tablet, kontejnery na jaderný odpad a 
dozvěděli jsme se spoustu zajímavých in-
formací. Vše umocnila možnost vyzkou-
šet si pár fyzikálních pokusů na mode-
lech, které jsme měli k dispozici na závěr. 

Dětem se ani nechtělo odjíždět, ale če-
kaly na nás další zajímavé informace a 
zážitky v Dalešicích. Přečerpávací vodní 
elektrárna Dalešice se nachází pod hrází 
vodní nádrže Dalešice a spolu s vyrov-
návací nádrží Mohelno tvoří komplexní 
energetický systém. Příjemná paní prů-
vodkyně nám mimo jiné předvedla již 
nepoužívanou Francisovu a poté i Kap-
lanovu turbínu a umožnila nám se podí-
vat přímo do strojovny. A měli jsme opět 

štěstí! Opravou právě procházel jeden z 
generátorů a my jsme mohli vidět, jak to 
vypadá uvnitř. Domů jsme se vrátili spo-
kojení a plni dojmů. 

Z pozitivních reakcí našich žáků jsme 
měli velkou radost: 

„Velmi se mi líbil film Blackout, bylo to 
poučné.“ 

„Překvapila mě přehrada v Dalešicích, 
je obrovská.“ 

„Dalešice se mi líbily více. Bylo zajímavé 
vidět turbínu z blízka a mohli jsme se po-
dívat i do strojovny.“ 

„Určitě bych se sem chtěla podívat zno-
vu, dozvěděla jsem se spoustu zajímavých 
věcí.“ 

Den otevřených dveří v ZŠ Otnice 
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Turnaj 
v malé kopané 

Turnaj v malé kopané se letos 
pro žáky ZŠ Otnice náramně 
povedl. Družstvu starších žáků 
se podařilo skvělým výkonem 
zvítězit a postoupit do okresního 
kola. Ve všech zápasech byli vel-
mi úspěšní a neprohráli ani jedi-
ný zápas. Gratulujeme k senzač-
nímu výkonu a  přejeme hodně 
štěstí v dalším kole. 

Soupiska: Marek Menoušek, 
Tadeáš Jelínek, Jan Vikturna, Lu-
boš Vikturna (všichni z  Otnic), 
Martin Kovář, Bolek Oplt (oba 
z  Lovčiček), Jiří Andrysík, Jarek 
Stejskal, Bohdan Tišer (všichni 
z Milešovic) 

Sportovní kukátko připravil
Luboš Kleis 

S p O R T O v n í  k u k á T k O

Zátopkova štafeta 
Na počest Emila Zátopka, bývalého československého vynikajícího běžce, pořádá 

naše škola tradiční vytrvalostní štafetový běh. Připravili jsme okruh dlouhý 200 m, 
na kterém kroužili žáci všech ročníků. Letošního ročníku se také poprvé zúčastni-
li žáci naší mateřské školy. I oni tak podpořili dobrou myšlenku, že pohyb člověku 
svědčí. V dopoledních hodinách se děti vydaly na trať, kde celý tým (třída) musel půl 
hodiny kroužit a předávat si štafetový kolík. Všichni žáci i děti z MŠ to zvládli bez 
problémů a bojovali o co nejlepší výkon. Všichni si tak zasloužili sladkou odměnu. 
Nakonec jsme sečetli všechny kilometry a vyšlo nám, že žáci toho dne uběhli celkem 
více jak 120 km, což byl úctyhodný výkon. 
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V sobotu 13. října se uskutečnilo setkání spolužáků po 55 le-
tech od ukončení ZDŠ v Otnicích. V roce 1963 vyšlo z 9. tříd 
A, B, C, 90 žáků. 23 spolužáků již není mezi námi, 30 se sešlo 
na agapé v Pohostinství u Marků, kde byla připravena chutná 
večeře a každý si vybral, co si přál. Nechyběly vynikající koláč-
ky, které s láskou napekla spolužačka Maruška Bělohoubková 
(Mlénská). Po pěti letech od minulého setkání bylo o čem po-
vídat, potěšit se a zazpívat si. 

Předcházela tomu děkovná mše svatá v  kostele sv. Aloise, 
kterou sloužil místní farář P. Pavel Buchta, koncelebroval a pro-

mluvu na  evangelijní téma měl P.  Doc.  Ing.  Radomil Kaláb, 
CSc., výpomocný duchovní ve farnosti svatého Jakuba v Brně. 
Něžné zpěvy na kůru a sólistu Josefa Murice skvěle doprovodil 
varhaník Jiří Martinásek. Následoval průvod z kostela na hřbi-
tov s kyticí živých květin a jmény zesnulých spolužáků. Polo-
žení kytice k hlavnímu kříži na hřbitově a společná modlitba 
za zesnulé završila vzpomínku. 

Těšíme se na příští setkání! 
Za organizační tým Mgr. Františka Doležalová Svěráková

Ohlédnutí za setkáním sedmdesátníků 

V letošním roce uplynulo už čtyřicet pět 
let od ukončení naší školní docházky v Zá-
kladní škole v Otnicích (i když nám se zdá, 
že to bylo nedávno). Od našich čtyřicetin 
se setkáváme pravidelně každých pět let. 

Letos se náš sraz konal 20. října v Pohos-
tinství u  Marků v  Otnicích. Sešlo se nás 
dvacet osm spolužáků a čtyři učitelé. I letos 
jsme měli tu čest mezi námi přivítat, jako 
již tradičně, paní učitelku Marii Matouš-
kovou, Antonii Bočkovou, Jitku Říhovou 
(Spodnou) a také poprvé pana učitele Li-

bora Bubna. Společně jsme zavzpomínali 
na prožitá školní léta. 

Navštívili jsme základní školu, kterou 
nám ochotně přijel otevřít školník Zdeněk 
Koša. Shodli jsme se na tom, že škola byla, 
už v  tehdejší době postavena jako hodně 
nadčasová stavba. Škola je krásně opravená 
zvenčí i uvnitř. Dominantou školy je velký 
sál, který si někteří z  nás dokonce fotili. 
Také jsme vzpomínali na lumpárny, které 
jsme (jako všechny děti) také prováděli. 
To bylo trestů, například sto krát napsat: 

Sraz šedesátníků
„Ve vyučování nebudu vyrušovat.“ A těch 
pouček, co jsme museli opisovat… 

Společné foto před školou bylo pro nás 
milou povinností, i když ne všichni stihli 
přijít včas. Poděkování od  nás patří Ma-
těji Valovi za focení a Zdeňce Křivánkové 
za  rychlé vyhotovení fotografií i  s  donáš-
kou do našich rukou ještě ten večer. Poté 
jsme se při cestě do  restaurace zastavili 
na  hřbitově, kam jsme položili kytičky 
na hroby a posvítili našim zesnulým spo-
lužákům. 

Následovala večeře, občerstvení, hudba, 
dokonce jsme si i zatančili. Společně jsme 
prožili příjemné odpoledne i  večer. Po-
povídali jsme si a  zavzpomínali. Poslední 
z nás odcházeli hluboko po půlnoci a ně-
kteří z nás se museli i navzájem doprovázet. 
Také jsme se domluvili, že by bylo hezké 
setkat se dříve, například už po  dvou le-
tech. Kdo ví? 

Jménem všech spolužáků i  spolužaček 
bych chtěla poděkovat řediteli školy Hyn-
ku Zavřelovi za umožnění prohlídky školy 
a také Milanu Markovi za pěkné prostředí, 
výborné jídlo a příjemnou obsluhu. 

Draha Vyvadilová (Pavlovcová) 
za všechny spolužáky 

 



	 otnický	zpravodaj	 	Číslo	74	–	prosinec	201824

Pro děti školou povinné znamená 
tento měsíc konec prázdnin a  nástup 
do školy. Pro jejich rodiče konec vysně-
ných dovolených. Prvního září nastupu-
jí do prvních tříd děti, kterým skončilo  
to radostnější období v mateřských ško-
lách. 

Pro nás rybáře začátek září předzna-
menává termín druhé společenské akce, 
kterou náš spolek pořádá pro širokou ve-
řejnost, a to Rybářské závody pro dospě-
lé. Po  dosud nejúspěšnějších Dětských 
rybářských závodech, co se týče počtu 
soutěžících dětí i  počtu ulovených ryb, 
konaných 9. června, se přiblížil den „D“. 

Termín Rybářských závodů pro dospě-
lé byl v sobotu 8. září. Při prezenci, která 
začala v  sedm hodin ráno, se přihlásilo 
třicet dva soutěžících rybářů, jak muž-
ského, tak i  ženského pohlaví, což nás 
velice potěšilo. Jako už tradičně v  osm 
hodin ráno odstartoval tyto závody vý-
střelem náš Poldík. Závody mohly začít. 
Během dne se nachytalo opravdu mnoho 
jak ušlechtilých, tak i plevelných ryb. 

Počasí nám přálo, 
sluníčko nás hřálo. 
Gulášek byl prý výborný, 
z udírny vše teplý, ne studený. 
Občerstvení také výborný, 
chválili to i přespolní. 
Náš spolek se opět ukázal 
a svou schopnost všem dokázal. 

Konec závodů ukončil opět Polda v 15 
hodin. A  v  15:30 jsme přistoupili k  vy-
hlášení vítězů. 

1. místo – Jaroslav Hankocy 1.414 cm 
2. místo - Michal Hankocy 1.080 cm 
3. místo - Aleš Dohnal ml. 855 cm 
4. místo - Zbyněk Kříž 792 cm 
5. místo - Milan Kadlec 772 cm 
6. místo - Miroslav Tichý st. 696 cm 
Alexandr Didyk - největší ryba
 (amur) – 74 cm. 
Závody všichni hodnotíme jako velmi 

úspěšně, neboť rok od roku je více chy-
tajících rybářů a tento závod se opravdu 
stává prestižním, protože se ho účastní 
jak rybáři z okolních vesnic, tak i měst. 

Pravidelně nás poctí svou účastí na  na-
šem závodu rybáři z Brna a ti si pochva-
lují hlavně počet ulovených ryb, krásné 
prostředí, organizaci i  zázemí u  našeho 
rybníku Pod Poltňou. 

Jediný zádrhel, ale toho jsme si vědo-
mi a  intenzívně na  něm pracujeme, je 
nedodržení slibu, a to hudební produkce 
po závodech v podobě cimbálové muzi-
ky. Ale tomuto tématu se věnujeme a vě-
říme, že příště se nám to podaří pro naše 
spoluobčany zajistit. 

Všem aktivním závodníkům a  také 
těm, co se za námi na rybník Pod Polt-
ňou v  den našeho závodu přišli jen tak 
podívat a strávit s námi krásný den, moc 
a moc děkujeme a těšíme se na všechny 
26. prosince na Štěpána. 

Petrův zdar! 
Za RSO Miroslav Tichý 

rybářský	spolek	otnice	v	září

Macónovy	vrásky:	
1. Vysychání rybníků, málo 

srážek, změna hladiny spod-
ních vod … 

Na toto téma bylo již napsá-
no mnoho. Nicméně našeho 
RSO se to také týká. Pro ně-
které členy z  našeho spolku, 
kteří si oblíbili lov na rybníku 
Za Drahy, malá tragédie. 

* Rok 2017 - sucho – výlov 
ryb. 

* Rok 2018 – sucho – odlov 
zbylých ryb a dokonce předá-
ní rybníku jeho vlastníkovi, 
což je Povodí Moravy. 

Co bude s rybníkem dále? 
2. Na rybníku Pod Poltňou 

byla situace o  něco lepší. Ale 

ke konci prázdnin se asi na tý-
den také úplně zastavil přítok 
vody do rybníku. Jak se bude 
situace vyvíjet dále? 

Macónovy	úsměvy:	
1. Vzhledem k  letošnímu 

suchu opět jako loni vysychal 
rybník Za Drahy. Při loňském 
výlovu se nepodařily vylovit 
všechny ryby a  ty začaly po-
stupně hynout. V  září začala 
být situace opravdu závažná, 
a  tak se narychlo uspořádal 
odlov zbylých ryb. Vylovilo 
se přibližně 330 kusů kaprů 
od  12 do  35 cm, a  ti byli vy-
sazeni do rybníků u Horáčka. 
13 kusů mírových kaprů bylo 
zpracováno a následně zamra-

ženo, budou připraveni k po-
hoštění na Štěpána. 

Chtěl bych poděkovat Pav-
lu Muricovi za zajištění svozu 
ryb a  potřebného materiálu 
obecním traktorem, pak Pet-
ru Matouškovi a Radkovi Švá-
benskému ml. za  pomoc při 
odlovu ryb. DíKy! 

2. Na  začátku letošního 
roku jsme si dali za  úkol, že 
uspořádáme brigády za  úče-
lem zpevnění ploch okolo 
boudy u rybnika Pod Poltňou 
pomocí vegetačních tvárnic. 
Toto se nám za velké pomoci 
OÚ Otnice podařilo. Všem, 
kteří se těchto brigád zúčast-
nili, patří velký dík.
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Na  letošní babské hody bylo nád-
herné slunečné počasí. Odpoledne 
se u  radnice sešla spousta nadšených 
občanů, muzikanti z  dechové kapely 
Blučiňáci, děti nastrojené v  krojích. 
Všichni čekali, až nastoupí krojované 
stárky, které připravily letošní babské 
hody. Po  nástupu a  písničce, kterou 
stárky zazpívaly, přednesl starosta ve-
selou veršovanou řeč o  dění v  obci, 
kterou pobavil všechny přihlížející. 
A  pak předal otnickým stárkám ho-
dové právo. To uděluje nejen prá-
vo pořádat hody a  hodovou zábavu, 
ale i  povinnosti zachovávat pořádek 
a  starat se o  každého účastníka hodů. 
Starosta Pavel Prokop předával právo 
ve své funkci letos naposled, a tak se se 
stárkami rozloučil hezkou písničkou, 
kterou s ním zazpívali i jeho kamarádi 
Blonďáci a na harmoniku zahrál nepo-

stradatelný Jaromír Vacek. Po sóle pro 
starostu a místostarostu, několika dal-
ších písničkách a tanečcích, prošel kro-
jovaný průvod obcí. Do pochodu hráli 
Blučiňáci, nad hlavou svítilo sluníčko 
a všichni měli úsměv na tváři. 

Po  průvodu měly hlavní slovo děti. 
Odpoledne ve  slavnostně vyzdobe-
ném dělnickém domě vystoupili žáci 
ze základní školy pod vedením paní 
učitelky Hany Veselé a přijely také děti 
z  folklorního souboru Milešáček. Ro-
diče i prarodiče zaplnili všechna místa 
v  sále. Stárky měly připravenou boha-
tou tombolu, takže si skoro všichni od-
nášeli nějakou pěknou cenu. 

Také na večerní hodové zábavě se sál 
brzy zaplnil. Našim stárkám se letos 
obzvlášť povedlo půlnoční překvapení, 
které pro nás bylo příjemným návratem 
do  dětských let. Zavzpomínali jsme 

na  oblíbené večerníčky – Makovou 
panenku, Křemílka a  Vochomůrku, 
Hurvínka, Macha a Šebestovou a další 
večerníčkové postavy. Dokonce nám 
s včelkou Májou přišel zazpívat i Karel 
Gott. Ovšem, co jsme opravdu nečeka-
li, byla svatba. Byli jsme na hodové zá-
bavě a zároveň na svatební veselici, to 
bylo pro nás překvapení. Komu se to po-
vede? V den babských hodů si na Obec-
ním úřadě v Otnicích řekli v krojích své 
„Ano“ stárka Katka Životská a  sklepník 
Mirek Merhaut. A večer novomanželům 
na zábavě kapela zahrála první manžel-
ské sólo a při písničce „Ej, od Buchlova“ 
stárky začepily nevěstu. Zábava byla ve-
selá. Zpívalo se, tančilo a  popíjelo vý-
borné vínko až dlouho po  půlnoci. Po-
děkování si zaslouží každý, kdo jakkoliv 
přispěl k našim babským hodům.

Jitka Bublová

Babské hody s překvapením
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uzamykání pramene před radnicí
Zdravím vás, milí suchozemci. Stalo se milou tradicí, že jsme se opět na podzim se-

šli před vaší krásnou radnicí za účelem uzavření obecního pramene před nadcházející 
zimou. Letos se vás sešlo opravdu spousta a většina z vás měla lampiony a jiná roz-
todivná světýlka. Opět mezi nás také přišla zimní královna, která nám přišla říct, že 
pomalu přebírá vládu nad krajinou a bude vás zásobovat zimou a sněhem až do jara. 
Doufám, že jste si tento slavnostní a díky vám prozářený večer užili stejně jako my. 
Bylo nám moc hezky a rádi jsme si s vámi popovídali. Také chceme poděkovat býva-
lému starostovi, že nás v obci trpěl a nechal nás vykonávat naše hastrmanské řemeslo. 
Nemalou radost nám udělal i nový starosta, který nám dovolil i dále ve vaší krásné 
obci provozovat naše mokré řemeslo. Ale teď je už čas uložit se k  zimnímu spán-
ku. V rybníce už mám uklizeno, různá podvodní žoužel už je spočítaná a připravená 
na zimu. My s kolegou se k nim brzy přidáme a budeme spát celou dlouhou zimu. Jen 
občas se nakrátko probudíme, zkontrolujeme, jestli je vše v pořádku a naší rybniční 
havěti nic neschází. Budeme na vás vzpomínat a těšit se na jaro. Dávejte na sebe pozor 
a užijte si dosyta zimních radovánek. 

Vodník Poltňák

Drakiáda 
Ve  sváteční sobotu 28. října pořádaly otnické maminky na  louce vedle hřbitova 

drakiádu. Počasí nám na první pohled moc nepřálo, byla zima a foukal silný studený 
vítr. I přesto se nás sešlo přes 30 a dráčci hezky lítali. Každý zúčastněný dostal malou 
odměnu a většina z nás zakončila příjemné odpoledne v teple cukrárny.

Markéta Jirků
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Honební společenstvo Otnice reali-
zovalo odsouhlasený záměr finanční in-
vestice do zlepšování místního životního 
prostředí a  to formou výsadby stromků 
v držené honitbě, v  lokalitě milešovské-
ho katastru Dolní Zouvalka (též „66“). 
Do  této lokality se výsadba vrátila opě-
tovně, neboť dříve vysázené stromky sice 
(díky robustnějšímu ochrannému „fut-
rálu“) odolaly zvěři, nikoli však velkému 
suchu, které nejen zde letošní rok pano-
valo. Po realizované konzultaci a prezen-
taci u  zkušeného pěstitele japonských 
topolů z  Přerova Honební společenstvo 
Otnice zakoupilo 60 kusů těchto strom-
ků. 

Vlastní fyzické realizace výsadby (včet-
ně dovozu stromků) se v rámci tradiční 
a dobré spolupráce ujal v neděli 11. lis-
topadu, v dopoledních hodinách, místní 
Myslivecký spolek Hubert Otnice. Jelikož 
byla předem provedena kvalitní příprava 
výsadby formou vyhloubení děr pomo-
cí stavební techniky a  účast brigádníků  
byla poměrně hojná, šla práce pěkně 
od ruky. 

Závěrem bych chtěl touto cestou po-
děkovat organizátorům a  všem zúčast-
něným, kteří jakkoli přispěli ke  zdárné 
realizaci této výsadby. 

Luděk Smetana, jednatel HS Otnice

Honební společenstvo realizovalo výsadbu stromků
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Ve dnech 10. a 11. listopadu pořádala 
naše místní základní organizace chovate-
lů okresní výstavu okrasného a exotické-
ho ptactva. Jako tradičně se konala v sále 
dělnického domu. V těchto prostorách se 
výstava uskutečnila již po osmé a z toho 
již po páté jako soutěžní okresní. 

Jako vždy na  konci loňského roku 
na  okresní schůzi padla otázka: „Kdo 
bude pořádat jaké výstavy?“ Protože 
v nás všechny negativní pocity z akce po-
řádané před čtyřmi lety opadly, přihlási-
li jsme se o  pořádání exotářské výstavy 
a rovnou okresní. Začalo klasické kolečko 
příprav. Nejprve domluvit na obci, který 
termín je volný a  jestli vůbec můžeme 
výstavu uspořádat. Ale protože na  obci 
jsou nakloněni ke každé akci, letos se vše 
dokumentuje na video, byli rádi, že se za-
pojíme také a svolení jsme dostali. Za to 
bych chtěl celému zastupitelstvu podě-
kovat, protože ne všechny chovatelské 
organizace na  okrese mají takové štěstí 
jako my. Obvolali jsme posuzovatele, aby 
s námi za necelý rok počítali. 

Potom se zdánlivě pár měsíců nic ne-
děje. Musíte „jen“ sehnat finance a zajistit 
dostatek klecí a voliér, i když nevíte, ko-
lik ptáků vůbec bude vystaveno. No a tak 
měsíc před výstavou se vše rozjede na-
plno. Rozvěšují se plakáty, rozesílají po-
zvánky a přihlášky chovatelům. Domlou-
vají se věci ke spokojenosti návštěvníků, 
chovatelů a samozřejmě vystavených ptá-
ků. „Máme zajištěnou výzdobu! Máme 
dost přihlášených ptáků! Kdo domlouval 
občerstvení? Jsou objednané poháry?“ ... 

Deset dní před výstavou už je jasné, že 
ptáků bude 170 kusů do celkem 137 vo-
liér a klecí. O víkendu před výstavou se 
musí nařezat bidla. Začne se rychle do-

tvářet katalog, aby se ještě vědělo, kolik 
bude klecí a kde budou přesně stát. Vy-
padá to, že se to vleze v pohodě. Vždyť už 
tady bylo jednou 210 ptáků. Pak se začne 
ve  středu stavět a  najednou zjišťujeme, 
jak malý ten náš sál je. Pět voliér se ne-
může vejít, protože tenkrát jich bylo sice 
víc, ale jenom těch menších, v  malých 
klecích. Hodinu se stálo a měřilo a roz-
mýšlelo, co s  tím. Nakonec jsme klece 
rozestavěli trošku jinak, než bylo v plánu, 
a vešly se všechny. 

Ve  čtvrtek navečer už přijíždí první 
chovatelé se svými krasavci. Takže nás 
čeká první noční hlídání, na  kterém 
se nakonec střídáme i  s  našimi mladý-
mi chovateli, kteří měli zážitek ze spaní 
na  dělňáku - určitě ne naposledy. Po-
slední ptáci dorazili v  pátek ráno před 
samým bodováním. Kolem půl deváté 
se dva posuzovatelé pan René Poštulka 
z  Otic u  Opavy a  pan Ing.  Václav Bla-
žek z Chrlic pustili do hledání těch nej-
lepších. A  my jsme museli ještě přivézt 
z Brna objednané poháry a čestné ceny. 
Kolem poledne je máme a  právě včas, 
je posouzeno. Rychle výsledky zapsat 
do  katalogu a  tisknout. Kdo má volné 
ruce musí zatím nakrmit a napojit ptáky 
a začít s výzdobou sálu. Večer je všechno 
konečně připraveno, jak má být. 

V  sobotu ráno čekáme na  první ná-
vštěvníky. Kolik jich nakonec přišlo, ne-
víme, protože jako již tradičně, vstupné 
máme dobrovolné a  návštěvníky počí-
táme jen přibližně. Nakonec jich je asi 
280, což je návštěva, za kterou jsme velmi 
rádi a moc děkujeme. I když vystavených 
ptáků bylo v minulosti víc než tentokrát, 
jeden rekord na naší výstavě přesto padl. 
Vystavovatelů bylo totiž šestnáct, což 

je nejvíc od  doby, kdy se na  okrese vý-
stavy exotů pořádají jako soutěžní. Tři 
chovatelé byli dokonce z okolních okre-
sů. V  neděli ve  dvě hodiny jsme moh-
li, za  účasti nového pana starosty pana 
Pavla Mezuláníka a  předsedy Českého 
svazu chovatelů okresní organizace Vyš-
kov pana Ing. Františka Vlčka přistoupit 
k  slavnostnímu vyhlášení vítězů. Jede-
náct čestných cen získalo sedm chovate-
lů. Z  křenovské organizace získal přítel 
Jaroslav Šedý dvě ceny, př. Vladimír No-
vozámský, z  bučovské organizace a  pří-
tel Karel Křížka, ze Švábenic. Dvě ceny 
získala mladá chovatelka Monika Skáce-
lová, jednu cenu rajhradický Milan Bed-
nář a z naší otnické organizace po dvou 
cenách př. Zdeněk Neumann a  Pavel 
Jochman. Pak už se začaly rozdávat ceny 
hlavní. V kategorii mladých chovatelů se 
vítězem stal žák 1. třídy Jakub Jochman 
z  Otnic. Cenu za  nejlepší čtyřčlennou 
kolekci získal Pavel Jochman. V katego-
rii jednotlivců třetí místo obsadil Jaro-
slav Šedý z Křenovic, druhé místo Milan 
Bednář z Rajhradic a celkovým vítězem 
se stal Pavel Jochman z Otnic. Všem oce-
něným a  jejich svěřencům patří velká 
gratulace. Ostatním chovatelům poděko-
vání za účast na výstavě a přání úspěchu 
při příštím klání.

Závěrem je třeba vyslovit poděkování 
za  spolupráci všem, kdo se na  výstavě 
jakýmkoliv způsobem podíleli. A  i když 
do  příště je co zlepšovat a  napravovat, 
velké poděkování patří hlavně všem čle-
nům základní organizace chovatelů v Ot-
nicích.

Chovu zdar!
Za výstavní výbor předseda ČSCH ZO 

Otnice Pavel Jochman

výstava exotického ptactva



	 otnický	zpravodaj	 	29

Že je český národ šikovný a manuálně 
zručný, to se léta ví. Proto již tradičně 
se několik řemeslníků sešlo 17. listopa-
du v dělnickém domě, aby nabídli nebo 
i  předvedli ukázku své výroby. Na  naši 
ukázku řemesel a  ručních prací se při-
pravují několik měsíců dopředu. Většina 
výrobků totiž nejde udělat, jak se říká, 
hned nebo za jeden den. 

Obdivu téměř 400 návštěvníků určitě 
neunikla paní Šidlová z Milešovic se svo-
jí pomocnicí, které na pódiu předváděly 
výrobu a pletení korbáčků. Řekněte sami, 
jestli už vás někdy nenapadlo zkusit to 
doma. Tak jednoduché to ale rozhodně 
není. Středu sálu vévodily opravdové 
dámy. Náramky, náušnice nebo řetízky 
si odnášela nejedna návštěvnice nejen 
pro potěšení svoje, ale i  svých blízkých. 
Předvánoční čas již tkví v  hlavě každé 
ženy, proto přišla vhod i pestrá nabídka 
ubrusů či běhounů na vánoční stůl. Vá-
noční výzdobu si již nelze představit bez 
výrobků z  roliček papíru Andrey Malé. 
A  nejen ona, ale i  spousta dalších pro-
dejců neustále vymýšlí nové a netradiční 
věci. Například i paní Kalivodová, která 
letos představila baňky na stromeček celé 
z korálků. Dlouho se na jejím stole neo-
hřály. 

Paní Bočková vždy vypadá velmi ne-
nápadně. Krčí se v  koutku, usmívá se 
a dojít k ní lze doslova alejí stolů plných 
retro předmětů, které lidé věnovali, aby 
potěšili vyznavače a obdivovatele starého 
umění. Bez nadsázky můžeme říci, že její 
nabídka v  retro koutku byla největší ze 
všech nabídek v sále. 

Vždy velmi potěší, když se do  obce 
vrací rodáci. Bylo tomu tak i  v  případě 
paní Dany Partykové. Bydlela v Lovčič-
kách a vdala se za pana Partyku do Ot-
nic. S  přibývajícími léty se odstěhovali 
do Brna. 

Již roky tvoří originální ozdoby z vizo-
vického pečiva a nad jejím stolem až pře-
cházel zrak. Paní Partyková je zapsána 
ve  Sdružení lidových řemeslníků a  vý-
robců. Toto sdružení je dobrovolnou, 
nezávislou společenskou organizací, kte-
rá sdružuje řemeslníky a výrobce z celé 
České republiky, jejichž činnost vychází 
z tradiční lidové řemeslné tvorby a kteří 
při své výrobě používají tradiční řemesl-
né materiály i tradiční řemeslné postupy. 
Její pečlivá a originální práce byla oprav-
du obdivuhodná a  byli jsme nesmírně 
potěšeni, že přijala naše pozvání. Věří-
me, že se u nás v Otnicích opět cítila zase 
jako doma. 

Tradičním pohlazením našich chu-
ťových buněk se také staly bramborové 
placky s povidly pana Bočka. A když už 
jsme došli tedy k jídlu, nelze opomenout 
zabijačkové speciality Leony Levákové 
a jejího kolektivu. K těmto pochoutkám 
však také patří například dobrá hořči-
ce. Žena, která o  nich hodně ví a  vyrá-
bí již asi šest druhů, je Alena Partyková 
z Morkůvek. Jistě jste ji nepřehlédli. Se-
děla v  přísálí, ve  svém tradičním kroji 
s šátkem na hlavě a kromě svojí hořčice 
nabízela svoje výrobky z včelího vosku či 
lahodnou medovinu. 

Mohli bychom psát o  každém ze 43 
prodejců, kteří s  námi i  s  vámi strávili 
tento větrný sobotní den. Každý jejich 
výrobek, který jsme mohli shlédnout 
a zakoupit si, má v sobě příběh a obrov-
ský kus srdce toho, kdo jej tvořil. 

Ale tolik místa zde nemáme. A  tak 
si další povídání o  nich necháme zase 
na příště. Ale než o všech pouze psát, je 
lepší, když je příští rok navštívíte sami. 
Hodně se dozvíte. 

Zdeňka Křivánková 
Otničtí zahrádkáři

když něco prostě baví 
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V sobotu 24. listopadu se u nás doma konala první zabijačka 
„ letošní “ sezóny. Nic neobvyklýho, co by stálo za zveřejňování 
do zpravodaje, ale z obyčejné zabijačky se během chvilky stala 
neobyčejná akce, na kterou jen tak hned nezapomenu a věřím, 
že nebudu sám. 

Vše se změnilo kolem půl 10 dopoledne, kdy nás přijeli 
navštívit muzikanti z dechové kapely Mistříňanka. 

Dorazili v osmi členné sestavě: František Pavluš junijor – 
křídlovka, Víťa Pospíšil – křídlovka, Peťa Neduchal – klari-
net, Robert Kosíř – klarinet, Libor Neuchal – tentor, Marian 
Nenička – tentor, Radek Šrahulek – tuba, David Šrahulek 
– bicí. 

Zřejmě si většina říkáte, z jakýho důvodu dorazili zrovna k 
nám a kdo to všechno platil? Na vše se dostane odpovědi, ale 
teď se vraťme o pár měsíců zpět a to na den 24. 6. Hodová ne-
děle, na kterou nám přijela hrát právě Mistříňanka. Díky naší 
tradiční pohostinnosti, skvělé partě letošních stárků a i lidí, co 
nás přišli podpořit jak na průvod obcí, tak hlavně na večerní 
zábavě, se zde všem členům kapely na tolik líbilo, že se k nám 
vždy rádi vrátí ať už formální cestou nebo jen tak se s námi 
pobavit z kamarádského hlediska. Důkazem toho bylo i letošní 
kácení máje, kterýho se šest členů zúčastnilo a díky ním sme si 
znovu mohli prožít hody včetně nezapomenutelnýho nočního 
průvodu části obce. 

Když jsem to tenkrát s kapelníkem Frantem Pavlušem do-
mlouval a zeptal jsem se ho, kolik peněz si pro nich za to hra-
ní máme připravit, tak mi odepsal: „ Co blbneš? Bereme to, 
že jedeme za kamarádama a ne na kšeft! “ Myslím si, že tato 
věta mluví za vše… Pozdějc, když sme spolu mluvili, tak sem 
se ho na to znovu ptal, jestli vážně nic za to nechcou a znovu 
mi zopakoval výše uvedenou větu. Ještě k tomu přidal, že jako 
partia sme si padli do oka, líbí se jim, jak sme se o ně během 
hodů královsky po celý den i večer starali, že s tím to už se dnes 
prakticky nesetkávají, dál to jak se umíme bavit, a díky tomu 

všemu se z nás stali kamarádi, čehož si za sebe a hlavně za NáS 
LETOŠNí STáRKy NESMíRNě VáŽíM. 

Původní můj plán, jak opět udělat akci za přítomnosti Mi-
stříňanky, byl o trochu jinší, ale bohužel z časové vytíženosti 
kapely to nešlo zrealizovat a tak sem je zkusil pozvat na moji 
zabijačku a ono to vyšlo. Bylo to hlavně z toho důvodu, že dne 
15. září se kapelník Franta oženil s jejich zpěvačkou Domini-
kou a na základě toho všeho, co se během hodů a kácení máje 
odehrálo, sem nechal vyrobit pamětní erb s věnováním od ot-
nických stárků 2018 a jelikož nebylo kdy to předat, rozhodl sem 
to udělat pří této akci za účastni některých stárek a stárků. 

Akce to byla nad mírů vydařená… Sotva sem je přivítal, nevá-
hali ani minutu, hned obsadili volný plac a zpustili zvesela. Zpívalo 
se, tancovalo, pivo, svařák, kořalka, vše teklo proudem, nechyběli 
koláče a hlavně speciality z pašíka. Původně to bylo domluvený do 
14 hodiny, ale jak už sem několikrát zmiňoval, klukům se zde v Ot-
nicích líbí na tolik, že dodržet plán odjezdu je prakticky nereálný 
a i teď odjížděli velmi těžce a skoro se tří hodinovým zpožděním. 
Při odjezdu nechali pozdravovat všechny známe kamarády a byli 
by rádi, kdyby se za nama mohli opět vrátit. 

Ani tentokrát si nevzali žádnou finanční odměnu ze stejný-
ho důvodu, jako při kácení máje. A věřte nebo ne, po příjezdu, 
když sme se s Frantem zdravili, tak podával ruku ve které držel 
flašku slivovice jako poděkování za pozvání… Takový to jsou 
frajeři a borci, že i v dnešní době, kdy člověk hledí hlavně sám 
na sebe a na peníze, se najdou i profesionálové, jako jsou kluci 
z Mistříňánky, kteří dokáží udělat parádu na maximum jen tak 
pro radost druhým… 

Ještě jednou Všem stárkám a stárkům děkuju za super hody 
letošního roku a akce s tím spojené, obci a TJ Sokolu Otnice 
a především skvělé kapele Mistříňance, bez které by to byli „ 
jen “ obyčejný hody, obyčejný kácení máje a obyčejná zabijačka. 
Těšíme se na další akce za VAŠí ÚČASTI. Petr Matoušek

Na přání autora je článek bez redakční úpravy.

Zabíjačka s Mistříňankou
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tímto článkem bych chtěla motivovat mladé (i mladé už jen 
duchem) lidi k tomu, aby sami zapracovali na svých jazykových 
dovednostech a zároveň předat své tipy „jak na to“. Kolik jazy-
ků umíš, tolikrát jsi člověkem. 

Když jsem se ve svých osmnácti letech vydala na měsíc do za-
hraničí za studiem angličtiny, bála jsem se toho jako čert kříže. 
První dny byly náročné, jako kdybych všechno ze školy zapo-
mněla, neustále jsem opakovala jen „yes – no - nice“ a neodlepila 
oči z kapesního slovníku (ne, v  té době chytré telefony nebyly). 
Každým dnem jsem se ale zlepšovala a přestávala se bát mluvit. 
Na konci pobytu jsem slovník nepotřebovala, vybavovalo se mi 
více a více slovíček, a také jsem se jich spoustu naučila. Po měsíci 
se člověk skvěle rozmluví, pak přijde návrat domů a za další měsíc 
je angličtina ta tam. Takže je důležité ve studiu pravidelně a sou-
stavně pokračovat. Pokud spoléháte na to, že se to naučíte ve ško-
le, tak vás zklamu, studium cizího jazyka není jednoduché a pár 
hodin ve škole nestačí. Je k tomu potřeba ještě hodně samostudia 
a malá dávka odvahy nebát se s cizinci mluvit. 

Hlavní tři důvody, proč je dobré se naučit angličtinu jsou podle 
mě: 

1) práce a studium. Žijeme v době největší globalizace. Zatím 
nikdy nebylo jednodušší jít pracovat do zahraničí. Otevřené hra-
nice sebou přináší vyšší míru migrace, spousta Čechů jezdí ven 
a řada cizinců zase k nám. Kupujeme více zboží vyrobeného v za-
hraničí než u nás. Nevím, jestli je to dobře nebo špatně, prostě je 
to fakt a je třeba se tomu přizpůsobit. Znalost cizího jazyka zvyšu-
je naši konkurenceschopnost a otevírá nám brány do světa, ať už 
za studiem nebo za prací. Angličtina je navíc stěžejním jazykem 
pro řadu pracovních oborů, zejména v  IT a financích se bez ní 
neobejdete. I když nikam nechcete jet, v AJ je mnohem více zdrojů 
(články, studie, knihy) ke studiu i práci.

2) cestování. Na  dovolenou nebudete potřebovat cestovní 
kancelář, všechno si dokážete zařídit sami. Dovolená bez cestov-
ky vyjde levněji, a navíc můžete objevit méně turistické trasy, ale 
o to zajímavější. Cizí jazyky vám umožní komunikovat s místními 
obyvateli, dozvědět se spoustu informací a tipů, která místa stojí 
za návštěvu.  

Na  cestách se snadno navazují nová přátelství a  mít známé 
v různých zemích se vždy hodí. Je úžasné, když se s nimi můžu 
po několika letech znovu setkat. Když mě navštíví u nás, s radostí 
je provádím naší zemí anebo naopak poznávám jejich rodná mís-
ta. Děkuji za to, že jsem se narodila po pádu komunismu a můžu 
svobodně cestovat, pracovat a sbírat zážitky, které mi nikdo ne-
vezme. 

3) osobní rozvoj. Studiem cizího jazyka si procvičujete svůj 
mozek a  inteligenci. Cestováním a poznáváním jiných kultur si 
rozšiřujete obzory a také poznáváte více sami sebe. Nejlépe pozná-
te jiné kultury tím, že si s lidmi povídáte, ptáte se na jejich příběhy, 
historii, sdílíte svoje názory, plány a sny. Během cestování mám 
nejraději večery, kdy se sejde parta cizinců, každý z jiného kouta 
světa, s různým rodným jazykem, a přesto se dokážeme společně 
bavit a smát se... a to jen díky angličtině! 

a jak na to? 
1) Škola. Jestli ještě chodíš do školy, važ si každé hodiny ang-

ličtiny, po škole to zadarmo mít nikdy nebudeš! Uč se víc, než je 
nutné k projití školou a nezapomeň, že je to tvoje odpovědnost, 
co si z hodiny ve škole odneseš. Nezáleží na tom, jestli je dobrý 
nebo špatný učitel, záleží jenom na tobě, tvém přístupu, odhodlání 
a disciplíně. 

2) Knížky. Téměř v každé knihovně nabízí slušnou nabídku an-
glických knížek, tak hurá do toho, existuje spoustu zjednoduše-
ných verzí, takže můžeš číst, i když jsi začátečník. Nejlepší je, když 

si čteš knížku nahlas, procvičuješ tím i svou výslovnost. Na netu je 
spousta e-booků zdarma. Hlavně začni. 

3) Filmy, seriály, písničky. Zapomeň na  dabing a  hledej si 
všechny filmy i seriály v originálním znění, zaprvé je to mnohem 
lepší zpracování a zadruhé se tím i něco naučíš a odposloucháš 
výslovnost. Pokud ještě filmům nerozumíš, najdi si verzi s anglic-
kými titulky. 

4) setkání. V Brně žije čím dál více cizinců, kteří pořádají různé 
akce, kam můžeš přijít a povídat si s někým ze zahraničí, občas 
jsou i přednášky v angličtině. Hledej a zajímej se o akce, kde se 
můžeš rozvíjet. 

5) aplikace. Je jich spousta, zaměřují se především na slovní 
zásobu. 

6) cestování. Nejefektivnější způsob, jak se naučit jazyk, je vy-
cestovat ven a tam mluvit, mluvit a mluvit. Při každé příležitosti 
a s kýmkoliv. Zatím ve všech zemích, kde jsem byla, byli místní 
obyvatelé více otevření, než jsme my Češi, takže bylo jednodušší 
se s nimi dát do řeči. Pokud jsi v anglicky mluvící zemi, vůbec se 
nestyď mluvit, i když sekáš jednu chybu za druhou, oni jsou ne-
smírně rádi, že se jejich jazyk učíme a obdivují nás za to. Většina 
z nich totiž žádný cizí jazyk neumí, spoléhají na to, že se s anglič-
tinou domluví všude. Pokud si myslíš, že na cestování potřebuješ 
peníze, není to pravda. Můžeš vyjet za prací, takže si peníze nao-
pak vyděláš, můžeš cestovat nízkonákladově a taky můžeš vyrazit 
v rámci různých programů pro mládež (náklady proplaceny), kde 
se setkáš s lidmi z různých zemí a mluví se tam anglicky. 

odkazy, kde takové programy hledat: 
a. AIESEC – zprostředkovávají placené i  neplacené stáže pro 

mladé lidi po celém světě 
b. Erasmus+ - spousta programů pro studenty i nestudenty, vět-

šinou omezení do 30 let, výjezdy na programy zprostředkovávají 
různé mládežnické organizace v  ČR, řada programů je sdílena 
na FB na stránce „youth Projects Czech Republic“ 

c. www.inexsda.cz – zprostředkovávání dobrovolnických pro-
gramů a mezikulturního vzdělávání po celém světě, většinou je 
zajištěno jídlo a ubytování 

d. Evropské centrum mládeže Břeclav – www.eycb.eu 
e. www.nicm.cz Národní informační centrum pro mládež 
f. www.mladiinfo.cz – infoportál pro mladé, studium, práce
g. www.workaway.info – možnost pomáhat kdekoliv na  světě 

v různých zařízeních (hostely, farmy, školy, ekocentra, lodě…) 
h. Projekty City Bound – prázdninové kempy pro mládež 14–17 

let zdarma. 
Pokud by někoho něco zajímalo podrobněji, klidně mi napište, 

ráda poradím. 

přání. 
Přeji Vám s angličtinou hodně zdaru, nadšení a hezkých zážitků. 

Mým velkým přáním je, aby se více mladých odhodlalo na delší 
dobu vyjet do zahraničí a vrátilo se se spoustou zkušeností do Čes-
ké republiky. Cestujte a všímejte si, co funguje jinde lépe i hůře (pro-
tože u nás zatím pozitiva nad negativy převažují). Věřím, že když více 
lidí vycestuje, začne si vážit života v Čechách, přestane si stěžovat, 
a postupně se změní nálada v naší společnosti. Věřím, že se lidé díky 
cestování stávají pokornějšími, vděčnějšími a laskavějšími. Věřím, že 
si sebou zpátky přiváží důvěru v sebe i důvěru v ostatní. Příští rok bu-
deme v ČR slavit třicet let svobodného života. Je mi líto, že aktuální 
politické vedení tomu neodpovídá, nechová se dle morálních a etic-
kých hodnot a vyhrává lež, egoismus a chamtivost. Nenechme si naši 
svobodu ničit, ale snažme se o to, aby naše země vzkvétala. Nenechme 
si rozdělovat společnost, ale hledejme cesty, jak se opět k sobě přiblížit, 
více spolu mluvit, sdílet a žít spokojené životy.                Aneta Bublová

 www.tadyaneta.cz 

Tip na novoroční předsevzetí: naučit se anglicky. 
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SPORTOVNÍ OKÉNKO
Krásné slunné dopoledne přilákalo do Modřic řadu

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

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

Andrea Rosenberková, trenérka atletické přípravky

Otničtí atleti znovu na bedně

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

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

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

Foto: Andrea Rosenberková 

SpORTOvní OkénkO

Trénink s lubošem kaloudou 
Nestává se často, aby do Otnic přijel trénovat bývalý mistr fotbalové ligy. Nebo dokonce medailista z mistrovství světa. Obojí 

najednou se stalo 15. května 2018. Na tento den jsme pozvali na ukázkový trénink pro fotbalovou přípravku a mladší žáky bý-
valého vicemistra světa v kategorii do 20 let z roku 2007 a mistra ligy s pražskou Spartou, šaratického rodáka Luboše Kaloudu. 
Děti si s bývalým vynikajícím útočníkem vyzkoušely netradiční rozcvičku v pohybu, nová fotbalová cvičení a přiučily se dalším 
fotbalovým dovednostem. Pochopily, že když na sobě budou dostatečně pracovat, i z malé obce to mohou dotáhnout do velkého 
fotbalu. Nakonec si mladí fotbalisté mohli prohlédnout všechny Kaloudovy medaile, se kterými se i rádi vyfotili. 

Ukázkový trénink byl završen pozvánkou na velký turnaj mládežnických celků na Zbrojovce, kterého se naše starší příprav-
ka zúčastnila v červnu. V konkurenci mnoha družstev z celého kraje se otnické družstvo neumístilo, ale pro děti to byla cenná 
zkušenost a neobyčejný zážitek, zahrát si na ligovém stadionu. Přejeme jim spoustu dalších podobných příležitostí a hodně chuti 
do dalšího tréninku. 

Trenéři Michal Rosendorf a Marek Matoušek

 starší přípravka
Do podzimní části sezony jsme nastupova-

li s velkými obavami, jak to všechno dopadne. 
Do prvních dvou zápasů jsme nastoupili pouze 
se dvěma náhradníky, což se projevilo i ve vý-
sledcích. Dětem se toho moc vytknout nedalo, 
nechaly na hřšti všecho, ale vysokým porážkám 
jsme nezabránili. Dvě prohry a skóre 7 : 30 hovoří 
za vše.  S radostí jsme přivítali dva nové hráče a 
jednoho, který se vrátil po půlroční pauze. Hned 
to bylo veselejší. Dostavily se i výsledky. Ve zbý-
vajících šesti zápasech jsme dokázali třikrát vy-
hrát a sehrát dva vyrovnané zápasy s Velešovice-
mi a Slavkovem u Brna, kteří jsou v popředí naší 
tabulky. Jen zápas v Křenovicích se nám moc ne-
povedl. Ve starší přípravce se představili tito hrá-
či: Marti Bulva, Jiří Hofr, Dominik Joch, Vojtěch 
Kolařík, Daniel Kotlar, Michal Matoušek, Jakub 
Navrátil, Radim Rafaj, David Šebeček, Štěpán 
Štipčák, Richard Wunsch, Barbora Zicháčková. 
Celkem jsme sehráli  8 zápasů, z toho 3 vyhráli a 
5 prohráli při celkovém skóre 36 : 66. Nejlepšími 
střelci jsou Bára Zicháčková s jedenácti a Vojta 
Kolařík s osmi brankami. Závěrem bychom chtěli 
poděkovat všem rodičům a příznivcům, kteří nás 
podporovali v podzimní části soutěže. Všem dě-
tem za poctivou práci na trénincích i v zápasech.

Trenéři: Marek Matoušek, Jaromír Navrátil,
               Radek Šebeček
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Po podzimní části sezóny je družstvo mladších 
žáků na prvním místě. To je sice hezké, ale není to 
pro mne jako trenéra nejdůležitější. Zda vůbec dát 
sezónu dohromady a jak pokračovat, to byly otázky, 
které jsme řešili v červnu. Všichni hráči se na konci 
sezóny vyjádřili, že chtějí pokračovat. Od srpna nově 
ještě tři s fotbalem začali. Předseda fotbalového od-
dílu Dušan Matoušek přislíbil pomoc s trénováním, 
a tak jsme se pustili do bojů. Hráli jsme zápasy vyda-
řené více či méně, ale podstatný je přístup k zápasu a 
k tréninku. Snaha všech je příkladná. Kluci mají vý-
hodu, že se znají dlouho a že nás je dostatečný počet. 
Soupeři, které jsme potkávali v přípravkách, teď už 
nedají tým vůbec dohromady především kvůli po-
čtu hráčů. Takže se snažíme a byli jsme odměněni. 
V naší desetičlenné skupině po podzimní části vede-
me. A ať to dopadne na konci sezóny jakkoli, je moc 
dobře, že pokračujeme. V zimě nás čekají dva turnaje 
a na jaře, až začne sezóna, se na nás přijďte podívat.

Petr Skalák
Za Otnice hrají: Michal Doležal, Štěpán Doležal, 

Ondřej Fojtík, Matyáš Goiš, Filip Chaloupka, Filip 
Skalák, Vilém Svoboda, Adam Žuchovský, Adam 
Kosík, Jirka Polanský, Dominik Rosendorf, Maxmili-
án Muric, Tomáš Navrátil, František Pavlovec, Petra 
Jadrná, Vojta Kolařík, trenéři: Dušan Matoušek, Petr 
Skalák.

Tj sokol Otnice, oddíl kopané - mladší žáci

mladší přípravka 
Mladší přípravka sehrála podzimní sezónu ve složení: Marek Zicháček, 

Adam Navrátil, Jakub Kolařík, Tomáš Sigmund, Šimon Štěpánek, Ondřej 
Struha, Martin Šebeček, Václav Svoboda, Vojtěch Jedlička, Lukáš Škarka a Jan 
Novák. 

Tentokrát jsme soupeře pěkně potrápili. Vítězný pokřik se nesl z kabin té-
měř po každém zápasu, pouze Křenovice se ukázaly být silnějším soupeřem. Z 
deseti odehraných zápasů jsme jich 9 vyhráli. Soupeřům jsme nasázeli celkem 
175 branek a pouze 43 branek jsme dostali. Mladší přípravka tak uhrála nej-
lepší skóre v tabulce podzimního kola. 

V zimě se budeme scházet dvakrát týdně v tělocvičně místní školy. Prostor 
bohužel není velký, ale základní nácvik s míčem dětem umožňuje. Přes zimu 
se tým mladší přípravky zúčastní i několika halových turnajů. Přesto se už teď 
těšíme na snad stejně úspěšné jaro.  Jiří Struha
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k i n o 	 o t n i c E
pátek	11.	ledna,	20	hodin

ÚSMěvy SMuTnýcH Mužů
celovečerní	film	podle	stejnojmenného	knižního	bestselleru	josefa	

Formánka.	Místy	vtipný,	místy	smutný.	Svou	tragikomedii	“o chlastu,	
vůli	a vesmíru”	vypráví	úspěšný	spisovatel,	který	k práci	i k mluvení	

s jinými	lidmi	potřebuje	nejdříve	jen	skleničku	a později	i celou	láhev.	
v léčebně	se	pak	josef	setkává	s dalšími	osudy	těch,	kteří	jsou,	či	done-
dávna	byli,	v pití	alkoholu	opravdovými	mistry.	a vznikají	tu	přátelství	

a situace,	jež	v obyčejném	životě	ani	nejsou	možné.
92	min.,	drama/komedie/Česko,	2018	

nevhodný	mládeži	do 15	let

neděle	13.	ledna,	17	hodin
příBěH kOčEk

jsou	především	líné	a všechno	mají	na háku,	ale	i kočky	mají	
velká	srdce,	mají	své	legendy	a dny,	kdy	zažívají	neuvěřitelně	věci.	
jedno	takové	nevšední	a doslova	velkolepé	dobrodružství	ukáže	

nová	animovaná	komedie.
90	min,	Čína,	2018

pátek	25.	ledna,	20	hodin
MAMMA MiA! HERE WE GO AGAin!

po deseti	letech	je	tu	pokračování	úspěšné	hudební	komedie.	
ve filmu	opět	zazní	písničky	švédské	hudební	skupiny	abba.

114	min.,	Muzikál/romantický/komedie/USa,	2018

neděle	27.	ledna,	17	hodin
JiM knOflík, lukáŠ A lOkOMOTivA EMA

jim	je	malý	kluk,	který	se	jako	miminko	octl	v jasmánii,	ostrov-
ním	královstvíčku,	jemuž	vládne	král	alfons	třičtvrtěnadvanáct.	
Lukáš	je	jimův	nejlepší	kamarád.	také	je	strojvůdcem	a hrdým	

vlastníkem	lokomotivy	Emy.	jednoho	dne	se	jim,	Lukáš	a Ema	roz-
hodnou	vydat	do světa.

110	min.,	dobrodružný/rodinný/Fantasy/německo,	2018

pátek	1.	února,	20	hodin
MiSSiOn: iMpOSSiBlE - fAllOuT

rozdělení	na kladné	a záporné	hrdiny	nebude	tentokrát	vůbec	
jednoduché.	v pozadí	navíc	čím	dál	rychleji	utíká	čas	vstříc	

momentu,	který	dramaticky	změní	mapu	světa.
147	min.,	akční/dobrodružný/thriller/USa,	2018

nevhodný	mládeži	do 12	let

neděle	3.	února,	17	hodin
ÚžASňákOvi 2

ve filmu 	se	vrací	oblíbená	rodina	superhrdinů.	
118	min.,	akční/animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný/

Sci-fi/USa,	2018

pátek	8.	února,	20	hodin
pO čEM Muži TOuží

Česká	komedie	s jiřím	Langmajerem	a annou	polívkovou	
v hlavních	rolích.

95	min.,	komedie/Česko,	2018

neděle	10.	února,	17	hodin
Hotel Transilvánie 3: příšeróžní dovolená

S naší	oblíbenou	rodinkou	strašidel	vydáme	na výletní	parník.	
na tuhle	dovolenou	drákula	jen	tak	nezapomene.

87	min.,	animovaný/Fantasy/komedie/rodinný/USa,	2018

neděle	17.	února,	17	hodin
ZAMBEZiA

je	to	někde	mezi	Madagaskarem	a riem.
83	min.,	animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný/

jihoafrická	republika,	2012

24.	prosince	2018
TROuBEní TRuBAčů

26.	prosince	2018
SETkání nA ŠTěpánA u RyBníkA pOD pOlTňOu

pořádá:	rybářský	spolek

31.	prosince	2018
SilvESTR nA Dělňáku

pořádá:	obec	otnice

5.	ledna	2019	
TříkRálOvá SBíRkA 

pořádá:	Farnost	a obec	otnice

13.	ledna	2019	
vySTOupEní MužSkéHO pěvEckéHO SBORu 

Z kOSTic v kOSTElE Sv. AlOiSE
pořádá:	Farnost	otnice

19.	ledna	2019
MySlivEcký plES

pořádá:	Myslivecký	spolek	Hubert	otnice

2.	února	2019	
DěTSký MAŠkARní plES
pořádají:	otnické	maminky

23.	února	2019	
OSTATky	

pořádá:	tj	Sokol	otnice

2.	a 3.	března	2019
obec	otnice	a divadelní	uskupení	ochotnicE	

uvádí	hudební	komedii
pROč Muži nEpOSlOucHAJí 

A žEny nEuMí číST v MApácH

9.	března	2019
JARní BuRZA OBlEčEní

pořádá:	obec	otnice

16.	března	2019	
pOSEZEní pRO SEniORy

pořádá:	obec	otnice

6.	dubna	2019	
DO lOžnicE vSTupuJTE JEDnOTlivě

pořádá:	obec	otnice	a	divadlo	Háta
rezervace	vstupenek	na	otnicky.sad@seznam.cz

13.	dubna	2019	
OkRESní cHOvATElSká výSTAvA TROfEJí 

pořádá:	Myslivecký	spolek	Hubert	otnice

21.	dubna	2019	
vElikOnOční pOSEZEní u ciMBálu	

pořádají:	zahrádkáři

24.	dubna	2019	
DEn OTEvřEnýcH DvEří v DěTSkéM DOMOvě lilA



nAšE děTI



ZE ŽIVOTA OBCE




