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Historické foto na titulní straně – Hostinec U Stříbrné koule u Otnic známý pod ná-
zvem „Kandia“(Gandyja) byl proslulý široko daleko jako doupě alkoholu, karbanu a 
jiných neřestí. Stál na křižovatce silnic Šaratice - Těšany - Otnice - Újezd u Brna až do 
roku 1945, kdy byl leteckými zásahy a dělostřelbou zničen. 

VZPOMÍNKA

14. dubna by se dožil 
Miroslav Svoboda, 
bývalý předseda MNV, 
devadesáti let. 
Všem, kteří si na něho 
vzpomenou, 
děkuje manželka 
a dcery s rodinami.



	 otnický	zpravodaj	 	Číslo	75	–	duben	20194

Ohlédnutí za vánočním časem

Vyhořelý dům Jurásků v Chaloupkách. Požár vypukl na Štědrý večer v roce 1957.

Už začiatkom adventu sa poschádzali 
miestni speváci, aby s dedinskou dy-
chovkou, pod vedením organistu, začali 
s nácvikom vianočných spevov. Každo-
ročne túžili pripraviť niečo pekné nielen 
pre slávenie polnočnej omše, ale aj pre 
štedrovečerné pastierske spevy a pre pu-
tovanie naprieč dedinou. Túto starobylú, 
krásnu tradíciu si obyvatelia udržiavali 
i napriek mnohým výhradám a nepraj-
nosti vtedajšieho politického systému.

Naša dedina bola veľká a dosť dlhá. Ak 
sme ju chceli do polnoci stihnúť prejsť 
celú, všetkým obyvateľom zahrať, zaspie-
vať i požehnané sviatky zaželať, museli 
sme začať skoro. Len čo na oblohe zaži-
arila prvá hviezdička, na dolnom kon-
ci dediny dychovka spustila prvé tóny 
„Narodil sa …“ Speváci obutí v mäk-
kých kapcoch a odetí do teplých šálov a 
šatiek, s pastorskými košíkmi v rukách, 
sa s piesňou na perách poberali k prvej 
skupinke nízkych domov.

Čakali nás nezastreté obloky. Za nimi 
v šere izbičiek blikotali plamienky svie-
čok na ozdobených vianočných strom-
čekoch. Kraj dýchal atmosférou pokoja. 
Usmiati obyvatelia vychádzali z domcov 
na bielu, zasneženú ulicu. Spoločne so 
spevákmi si zaspievali koledy, zavinšova-

li i ruky si podali. Gazdinky ponúkli pu-
tujúcich koláčmi, gazdovia vložili do ko-
šíkov i dajaký podarúnok. Každý podľa 
svojich možností. Prv, kým sa speváci 
pobrali ďalej, ešte ich počastovali hrnče-
kom teplého čaju, kde tu ochuteného aj 
kvapkou rumu či domácej, práve vypá-
lenej slivovice. „To aby vám zima nebo-
lo, aby sa vám dobre spievalo na púti k 
Dieťatku!“

Tá naša dedina bola veru dlhá. Pasti-
erske štedrovečerné putovanie sa nezri-
edka pretiahlo do polnoci. Stávalo sa, že 
sme nestihli už ani domov zájsť, len na 
schodíkoch fary sme z nohavíc striasli 
sneh a zložili z rúk milodarmi obťažkané 
koše. Rýchlo sme sa na chodbe osviežili 
dúškom kávy a už nás čakali spevy pol-
nočnej omše.

Jedny Vianoce však boli iné. Svoje dlho 
pripravované štedrovečerné putovanie 
sme nezavŕšili tak, ako to, bolo zvy-
kom. Uprostred dediny vypukol požiar. 
Postarší gazdovský dom, pokrytý ešte 
drevenými šindľami, sa chytil od pre-
hriateho komína. Tichá dedinka znejúca 
nežnými vianočnými melódiami bola 
zrazu vyburcovaná poplašným zvonom 
z veže kostola a klaksónom starej hasič-
skej striekačky. Zo všetkých strán bežali 

ľudia k miestu nešťastia pomôcť ako sa 
dá. Oheň bol však nenásytným pánom. 
Dom ľahol popolom. Len niekoľko od-
vážlivcov dokázalo pred plameňmi za-
chrániť hŕbku najnutnejšieho šatstva a 
perín. Ďalší zase vyslobodili z horiacej 
maštale vydesený statok. Ktosi vyniesol 
z útrob horiaceho stavenia stôl s vianoč-
ným stromčekom. V tej chvíli symbol 
Vianoc pôsobil zvláštne! Ničiace pla-
mene sa divo odrážali v jeho ligotavých 
ozdobách. Stôl bol inak prázdny, gazdiná 
ho nestačila prestrieť k slávnostnej veče-
ri. Ale dlho taký neostal. Milodary, ktoré 
speváci vyspievali, zakrátko zaplnili oho-
rený a osirelý kus zachráneného nábytku.

V tom roku  naše spevy nezazneli do-
konca. No agapé sa konalo! Hoci nie ako 
bolo zvykom po polnočnej omši, ale pri-
amo pri požiari! Pre všetkých, ktorí prišli 
na pomoc v nešťastí.

A hoci táto noc prekvapivo vôbec ne-
bola tichá, z mnohých úst predsa len 
zaznela pieseň Tichá noc. Vianočné pas-
torále konkrétnych prejavov ľudskej spo-
lupatričnosti.

Marie Jakubčáková
Příběh byl otištěn v roce 2002 ve slo-

venském časopise ZRNO
Děkujeme Gabriele Váľkové za korekturu 

vianoČné	pastorále
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Jsem velmi rád, že se najdou vždy žáci, kteří mají chuť na za-
čátku prosince se převléknout za čerty, Mikuláše a anděly a jít 
za  našimi žáky na  nižším stupni. Každoročně s  žáky navští-
víme také Dětský domov Lila, a pokud je zájem, také přijde-
me do  mateřské školky. Jak děti v  Lile, tak i  děti v  mateřské 
školce si pro nás připravily krásné říkanky a básničky, které se 
našemu Mikuláši i andělovi velmi líbily. Čerty jsme tentokrát 
nechali venku a čekali jsme, jak děti ve školce budou reagovat. 
Nakonec zjistily, že máme tak hodné čerty, že je pozvaly do-
vnitř a rády se s nimi vyfotily. 

V  krásných kostýmech můžete najít: Elišku Kašpaříkovou, 
Simonu Šebečkovou, Simonu Topolářovou, Marka Menouš-
ka, Vendulu Turkovou, Adama Doležala, Bolka Oplta a Pavla 
Stejskala.  Hynek Zavřel

Mikuláš	s	Čerty	a	anděly	ve	školce	a	škole	
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vánoce	
v Mateřské	
škole
Ve  čtvrtek 13. prosince pro-
běhlo v  odpoledních hodi-
nách vánoční vystoupení dětí 
před naší mateřskou školou. 
Jsme velmi rádi, že se na  své 
děti přišli podívat nejen rodi-
če, ale i prarodiče. Vystoupení 
bylo v pěkném, přímo „med-
vídkovském“ duchu a velmi se 
vydařilo. Na závěr vystoupení 
předaly děti maminkám dá-
rečky a paní vedoucí učitelka 
popřála všem krásné vánoční 
svátky.  Hynek Zavřel

Čertovská zumba
Kolem padesáti nadšených cvičenců zum-

by se sešlo 5. prosince v  dělnickém domě 
ve  sportovním oblečení vyladěném v  červe-
nočerné barvě s doplňky rohů či roztomilých 
ocásků. Chtěli se co nejvíce podobat čertům, 
kteří právě v  tento den spolu s  Mikulášem 
a  anděly obcházejí vesnici s  nadílkou. Stalo 
se již pěknou tradicí, že i za dětmi na zumbu 
přijde Mikuláš se svým doprovodem. Děti 
nemusí odříkávat básničky či zpívat písničky, 
ale zacvičí spolu se svými maminkami a cvi-
čitelkou Monikou Vogelovou jednu ze svých 
nacvičených skladeb. Protože jsou melodie 
velmi chytlavé, přidají se většinou i čerti, kteří 
za námi přišli s Mikulášem. A to je teprve ta 
pravá „čertovská zumba“. 

Lekce zumby probíhají v dělnickém domě 
každé úterý pro děti od 17,30 hod. a pro do-
spělé od  18,30 hod. Bližší informace na  fb: 
Monika Zumba Vogelinka -red-
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PŘEDVÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
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Výzva pro všechny
Tradiční Štěpánská u rybníka v Poltni byla opět organizačně skvěle zvládnutá na-

šimi rybáři, kterým patří velké poděkování, že nás o vánočních svátcích dostanou 
z  tepla domovů. O nečekané zpestření se zasloužil otužilec z Újezda u Brna, který 
přijel na kole s ploutvemi na nosiči. Přeplaval rybník a pak se připojil k setkání všech 
přítomných, aby se také občerstvil něčím teplým na  zahřátí. Protože jak sám řekl, 
ve vodě je větší teplo jak venku. To je opravdová výzva pro příští Štěpánskou. Přidá 
se někdo další?
Jak se otužovat

Otužování není jen vánoční plavání špičkových otužilců v  ledové Vltavě. Mohlo 
by se stát součástí života každého, kdo chce udělat něco pro své zdraví. Působí proti 
nemocem z nachlazení, ale také proti alergiím, vředové chorobě, hypertenzi a někte-
rým nervovým chorobám či psychickým poruchám. V případě nemocí z nachlazení 
platí, že otužilý člověk má větší naději, že neonemocní. Pokud přece onemocní, pak 
má nemoc lehčí průběh a dříve odezní. 

Otužování umožňuje lépe se přizpůsobit teplotním výkyvům okolí. Prospívá všem 
bez ohledu na věk. Je však nutno dodržovat několik zásad: respektování věku a zdra-
votního stavu, dlouhodobost, soustavnost. Při otužování dbáme na postupnost. Začí-
náme od méně intenzivních prostředků a pokračujeme k intenzivnějším, zvyšujeme 
i dobu otužování. 

Otužování vodou je nejúčinnější. Vyplývá to ze skutečnosti, že voda odvádí při 
styku s tělem teplo asi dvacetkrát rychleji než vzduch. Proto je při otužování vodou 
zvlášť důležitá postupnost. Začátečníci mohou začít omýváním mokrou žínkou, 
houbou nebo vlhkým ručníkem. Poté, co si tělo zvykne na omývání, lze přistoupit 
k vyšším fázím - k polévání nebo sprchování. Nejúčinnější je studená koupel v poto-
ce, řece, moři apod. Co však rozhodně nelze doporučit, je naplnit si vanu studenou 
vodou a ležet v ní. Nedostatek místa ve vaně totiž neumožňuje intenzivnější pohyb 
(třeba napodobovat plavání) a  tělo bez pohybu by snadno nežádoucím způsobem 
prochladlo. Jak dlouho má probíhat otužování vodou? Omývání může probíhat 3 až 4 
minuty, polévání nebo sprcha 1 až 2 minuty. Doba koupele v přírodě bude trvat podle 
toho, jaká je teplota vody, vzduchu a jaké úrovně otužilosti již koupající dosáhl.

Srdce je při plavání v zimní vodě hodně namáháno. Začít se sportovním otužo-
váním je nejlepší během letních měsíců za teplot, kdy plavání v rybníce není příliš 
náročné na otužilost. Plavat je vhodné dvakrát týdně, nejlépe 5 až 20 minut, podle 
otužilosti a ambic plavce. Před plaváním je vhodné se prohřát během nebo rozcvič-
kou, po plavání je opět vhodné dodat tělu teplo pohybem, případně teplým nápojem. 
Nevhodné je pití alkoholu před plaváním i po něm. 

Přejeme všem budoucím otužilcům hlavně pevnou vůli.  Zdroj: www.otuzilci.cz
-red-
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silvestr
Po úspěšném Silvestru na dělňáku, 
který pro nás organizovali man-
želé Levákovi na  přelomu roku 
2017/2018, se řada z  nás již těši-
la na  dalšího Silvestra. Otevřený 
prostor pro veřejnost, kam si kaž-
dý mohl přinést svoje občerstvení, 
ale klidně mohl využít i  nabídku 
za  barem. Pobavit se i zatančit 
mohli všichni, kteří přišli na  celý 
večer, nebo jen na chvilku pozdra-
vit se s  přáteli. Manželé Levákovi 
jsou velmi vytížení, zajišťují pro 
nás většinu občerstvení na  akcích 
v  dělnickém domě i  mimo něj. 
A tak si po vánočních svátcích vy-
razili odpočinout do hor. A protože 
nám bylo líto přerušit tuhle novou 
tradici, organizace jsme se ujali 
my – výbor pro mládež, tělovýcho-
vu a rodinu. Doufáme, že všichni, 
jenž přišli, si s námi Silvestra užili 
a moc děkujeme novému starosto-
vi Pavlu Mezuláníkovi za půlnoční 
přípitek. Dana Sekaninová
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Je sobotní ráno 5. ledna letošního roku. 
Ulice venku jsou zasněžené a sluníčko se 
pro dnešek rozhodlo nevylézat. Většina 
otnických dětí je zvyklá si o víkendu při-
spat. Tento den je však pro některé dnem 
výjimečným. Probíhá totiž Tříkrálová 
sbírka, která je pořádaná pod záštitou 
Oblastní charity Hodonín.

V  mnoha domácnostech je slyšet 
od  brzkého rána šrumec. „Mamí, kde 
mám tu barevnou šálu kolem pasu? Tetó, 
můžeš mi už jít, prosím, nabarvit ten ob-
ličej na černo? A můžu nést pokladničku 
já? Slibuju, že příště ji zase půjčím něko-
mu jinému.“ Probíhají dohady, kdo bude 
mít na starost zvoneček a kdo křídy. Děti 
berou svůj dnešní úkol velmi zodpověd-
ně. Jsou si vědomé, že obnos, který vyko-

ledují, půjde na pomoc potřebným. Ať už 
jiným dětem a jejich maminkám v tísni, 
lidem bez domova, starým osamoceným 
lidem, nebo na  pomoc českým lidem 
do  zahraničí. Je obdivuhodné, s  jakým 
zápalem se moji koledníci hrnou pomá-
hat druhým a berou celou věc naprosto 
vážně. Pevně doufám, že jim to vydrží 
i v dospělosti.

Konečně jsme všichni připraveni vyra-
zit do kostela, kde nám pan farář požeh-
ná křídy a povzbudí všechny koledníky. 
Děti jen září, usmívají se jako sluníč-
ka a  odhodlání roste. Je krásný pohled 
na  všechny ty rozmanité a  do  detailu 
vypracované kostýmy. Dětí je mnoho 
různých věkových kategorií, známé tváře 
i úplní nováčci.

Vyrážíme na  určenou trasu. Zvoníme 
dům od domu, mé kolednice zpívají, až se 
hory zelenají. A lidé jsou štědří a necho-
dí daleko pro milá a povzbudivá slova. Je 
úžasné pozorovat, že někteří jako by už 
čekali, až zazvoníme a trochu je rozptýlí-
me. Skupinek se letos sešlo v rekordním 
počtu (celkem deset), tak po  poledni 
máme celou trasu odchozenou.

Děvčata z  mé skupinky se rozcházejí 
domů s pocitem naplnění, že pro dnešek 
udělala hned několik dobrých skutků. 
Pomohla dobré věci a ještě potěšila a vy-
trhla z denní všednosti dárce.

Každopádně koledníkům i dárcům pa-
tří velké díky! A příští rok? Čekejte nás 
zase, za ty dobré skutky to přece stojí.

třÍkrálová	sBÍrka	z poHledu	kolednÍkŮ
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Letos se v celé České republice vykoledovalo 119 184 663 korun do 23 908 poklad-
niček.

Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou akcí v České republice a v celostátním mě-
řítku probíhá od roku 2001. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handica-
povaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a jiným potřebným skupinám lidí a to 
především v  regionech, kde sbírka probíhá. Tříkrálová sbírka má celorepublikový 
charakter, výnos z ní získaný je však použit na podporu charitního díla hlavně v jed-
notlivých regionech. Desetina výnosu sbírky je pak každoročně určena také na hu-
manitární pomoc do zahraničí.

Tříkrálovou sbírku pořádá Charita Česká republika v souladu se všemi legislativ-
ními náležitostmi. Vlastními realizátory sbírky jsou pak jednotlivé oblastní charity, 
které jsou organizátory skupinek a které jsou koordinovány příslušnou diecézní cha-
ritou. Základním prvkem Tříkrálové sbírky jsou koledníci, kteří chodí v přestrojení 
za tři krále koledovat okolo připomínky Tří králů (6. ledna). Koledníci chodí dům 
od  domu, koledují a  značí dveře domů symbolickým K+M+B. Během koledování 
rozdávají kalendáříky a  cukříky, případně jiné propagační a  informační materiá-
ly místních charit. Charitní tříkráloví koledníci jsou rozeznatelní podle plastových 
kasiček s  logem Charity a na vyžádání se mohou prokázat průkazkou/plnou mocí. 
Základem sbírky je tedy koledování u domu a v ulicích. 

A jak vznikla tradice? Co znamenají symboly K†M†B†? Jaký význam mají křížky 
mezi písmeny?“

V  Bibli nalezneme krátkou zvěst o  třech králích v  evangeliu 
svatého Matouše. Kapitola druhá pojednává o mudrcích z dál-
ného východu, kteří vedeni hvězdou došli přes Jeruzalém do Bet-
léma, aby se poklonili právě narozenému Spasiteli Ježíši Kristu. 
V evangeliu se nehovoří, jak jsme zvyklí z vyprávění o králích, o je-
jich počtu, ale o mudrcích z východu, kteří přinesli zlato, kadidlo 
a myrhu. Předpokládá se, že se jednalo o astrology či hvězdoprav-
ce. Podle počtu darů se začalo odvozovat, že králové byli tři.

Během staletí lidé z události vytvořili legendu o třech králích: 
Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi. Již od dávných dob během 
svátků Tří králů koledníci oděni v bílých převlecích a s korunka-
mi ozdobenými zlatými kříži obcházeli stavení. Oslava příchodu 
Ježíše v  lidových zvycích byla pojímána různým způsobem, ale 
z různých zdrojů se dá nalézt několik shodných prvků. Koledníci 
vykuřovali kadidlem místnosti proti nečistým silám, kropili svě-
cenou vodou obydlí, zpívali koledy o třech králech. Zároveň všem 
přáli do nového roku a zapisovali daný rok společně se symboly 
K†M†B† nad dveře domu. Po koledě pak děti dostaly za odměnu 
od hospodáře sladkosti, jídlo či peníze.

Traduje se, že symboly označují počáteční písmena jmen „tří 
králů“. Ale není tomu tak! Jsou zkratkou latinského „Christus 
mansionem benedicat“: „Kristus, žehnej tomuto domu.“ Tři kříž-
ky pak symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce (Bůh), Syna (Ježíš 
Kristus) a Ducha Svatého.

Od roku 2000 Charita Česká republika dala tradičnímu po-
jetí oslavy Tří králů další rozměry, a  to v  podobě Tříkrálové 
sbírky. V období svátku se snaží při jejím organizování získat 
finanční prostředky na zajištění vlastní činnosti a mezinárodní 
pomoci, podpořit tříkrálovou tradici a dobrovolnictví a formo-
vat veřejné mínění ve prospěch solidarity s těmi nejpotřebněj-
šími. A tak koledníci mohou nejen šířit dávnou tradici, získat 
drobnou dobrotu, ale i  vykoledovat dar určený pro podporu 
projektů Charity Česká republika.

JAK JSME NA TOM V OTNICÍCH
Každým rokem jsme v naší obci štědřejší a to je velmi dobře. 
Letos se v Otnicích vybralo celkem 48 042 korun. Skupinek se 
celkem sešlo rekordních deset:
● Klárka Novotná, Monika Ingrová, Magdaléna Žočková s vedou-
cí Magdalenou Mezuláníkovou
● Lucie Zůbková, Aneta Jurdová, Kamila Krausová s  vedoucí 
Petrou Partykovou
● Martin Muric, Vanesa Kaloudová, Vanda Novotná s  vedoucí 
Martinou Hercíkovu
● Jakub Jochman, Monika Matoušková, Šárka Štipčáková s vedou-
cí Pavlínou Matouškovou
● Jiří Hofr, Petr Muric, Pavel Jochman s vedoucím Pavlem Joch-
manem
● Adam Procházka, Julie Procházková, Sára Borovičková, Jakub 
Borovička s vedoucím Martinem Procházkou
● Magdalena Makovská, Adriana Menoušková, Mikuláš Volša 
s vedoucí Silvií Makovskou Menouškovou
● Radim Rafaj, Dominik Rosendorf, Max Muric s vedoucím Ja-
nem Baráčkem
● Tereza Procházková, Zuzana Procházková s  vedoucí Martou 
Procházkovou
● Jitka Peksová, Simona Rafajová s vedoucím Vojtěchem Peksou
Děti byly odměněny od starosty obce volnou vstupenkou na li-
bovolné filmové představení. Všem koledníkům i dárcům patří 
velké poděkování za to, že přispěli na dobrou věc.

Dvoustranu připravila Petra Partyková

třÍkrálová	sBÍrka	oČiMa	FaktŮ	i jak	to	nejspÍš	kdysi	Bylo
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4. Kontrola minulého zápisu: 
Bod 20) Cenová nabídka na PD pro rybník Na Zumru - byly osloveny 

další projektové kanceláře    
Bod 27) Starosta informoval zastupitele o schůzce s majitelem domu 

č. p. 66 (hospoda na Pančavě) na odkoupení nemovitosti. Majitel 
nesouhlasí s nabídkou obce.

5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP:
a) Strabag a.s. Brno – zahájení správního řízení, částečná uzavírka 

silnice II/418
b) Strabag a.s. Brno – povolení částečné uzavírky silnice II/418
c) Strabag a.s. Brno – opatření obecné povahy, částečná uzavírka sil-

nice II/418
d) E.ON Distribuce –  souhlas, Otnice - kabel NN Kneslová
e) Manželé Florianovi č. 136 – oznámení, zahájení územního řízení
f) Süsser, Hloušek Brno – pov.zvlášt. užívání sil. II/418, novostavba 

RD
g) E.ON Distribuce – opravné rozhodnutí č.197/2018, silnice II/418 
h) Mgr.Jan Plšek č.230 – souhlas, novostavba zastiňovací pergoly
i) Barbora Svobodová č.33 – souhlas, vodovodní přípojka
j) Jiří Kalouda č. 418 – zahájení kolaud. říz. – dvorní přístavba
k) Prostavby Real Brno – záv.prohlídka, novostavby RD Pod Vodár-

nou
l) Povodí Moravy, s.p. Brno – souhlas, odstranění sedimentů, prů-

točná nádrž
6. MěÚ Slavkov u Brna – odbor správních činností:
Městský úřad Slavkov u Brna provedl dne 26. 10. 2018 kontrolu na vý-
kon matriční agendy za  rok 2017. Kontrolou nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky.
7. Faktury ke schválení:
a) Aditis Plus s.r.o. Brno – Fa:2018400101, geodetické práce Základ-

ní škola
b) NETic,spol.s.r.o., Brno – Fa:180100605, nákup externích disků
c) Prima stavebniny s.r.o. Brno – Fa:18110875, materiál na  zídku 

u MŠ
d) Pecák Pavel Šlapanice – Fa:16415, oprava VO po obci
e) Pecák Pavel Šlapanice – Fa:16715, oprava osvětlení na SD  
f) Pecák Pavel Šlapanice -  Fa:16515, oprava VO - havárie auta
g) Radek Švábenský Otnice - Fa:92018, sběrný dvůr - oprava vstup-

ních vrat
h) Rybářský spolek Otnice - Fa:180100001, údržba rybníku v Poltni
i) NETic,spol.s.r.o. Brno - Fa:180100619, antivirový program pro PC
j) ZAHAS s.r.o., Lipník n. Bečvou – ZLV-2018-101-000265, vybave-

ní pro SDH 
k) ARTV Film s.r.o. Blansko – Fa:20180082, natáčení filmu o obci
l) Respono,a.s. Vyškov - Fa:18203686, likvidace odpadů na SD za ří-

jen
m) ELKOV elektro a.s., Brno – Fa: FV8150086608, osvětlení pomníku 

a sochy 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 7, zápisu.
8. Rozpočtové opatření č. 7/2018:
Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření č.7/2018.
Příjmy:           464 600,-Kč
Výdaje:           464 600,-Kč
Financování:            0,- Kč
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.7/2018
9. Materiály Základní školy a Mateřské školy – A, B, C, D:
Zastupitelé projednali a schválili:
A) Přijetí neúčelového finančního daru pro ZŠ a MŠ Otnice od:
Rostěnice a.s., Rostěnice 166 ve výši 3.000,-Kč      
Usnesení: ZO schvaluje přijetí finančního daru 3.000,- Kč pro ZŠ a MŠ 

Otnice                            
B) ZO projednalo předpokládané investice a příspěvek obce pro Zá-

kladní školu a Mateřskou školu Otnice v roce 2019. Investice pů-
jdou převážně na odstranění havarijního stavu odpadu, navýšení 
kapacity školní jídelny a osvětlení družiny.

Usnesení: ZO schvaluje finanční příspěvek na rok 2019 pro ZŠ a MŠ 
Otnice ve výši 3 808 000,-Kč                                                                                   

C) Zastupitelé projednali návrhy delegovaných členů do školské rady.
Usnesení: ZO potvrdilo nové členy školské rady za  zřizovatele.              

(Miroslav Kalouda, Dana Sekaninová)                                      
D) Zastupitelé projednali vyúčtování skutečného příspěvku na  rok 

2018
Usnesení: ZO schvaluje finanční příspěvek na rok 2018 s rozdílem - 
40.690,-Kč          
10. Jmenování členů výborů:
Zastupitelstvo projednalo návrh na jmenování členů jednotlivých vý-
borů. Seznam členů výborů je přílohou zápisu. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje členy jednotlivých výborů zastupitelstva 
na volební období 2018-2022.  
11. Plán inventur 2018:
Starosta předložil plán inventur na r. 2018 a složení dílčích inventa-
rizačních komisí. Fyzickou inventuru je nutné provést k 31. 12. 2018. 
Složení komisí je přílohou zápisu.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Plán inventur na r. 2018 a složení inventari-
začních komisí                                                           
12. Výbor ŽP – žádost o vykácení stromu
Zastupitelé projednali žádost p. Z. Mazala Otnice 409, o povolení vy-
kácení smrku a  tisu před RD č.p. 409.  Předáno Výboru pro životní 
prostředí k posouzení
13. Smlouva na projektovou dokumentaci „Amfiteatr za Dělnickým 

domem“:
Zastupitelé projednali návrh smlouvy s Atelier Walter s.r.o Brno na vy-
pracování projektové dokumentace na akci „Amfiteatr za Dělnickým 
domem - Otnice“ za cenu 253.000,-Kč bez DPH se závazkem do 30. 5. 
2019. Smlouva nezahrnuje geologický průzkum, geodetické zaměření, 
autorský dozor, TDI, gastro projekt.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s Atelier Walter s.r.o. Brno a pověřu-
je starostu k podpisu smlouvy                                                            
14. Aktualizace webových stránek obce:
Starosta předložil zastupitelům návrh firmy Synetix, s.r.o. Brno, na no-
vou aktualizaci a modernizaci redakčního systému webových stránek 
obce. Nabídka nabízí možnost sledování v PC, tabletu i mobilním te-
lefonu.
Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje nabídku firmy Synetix, s.r.o. Brno k aktualiza-
ci a modernizaci redakčního systému webových stránek obce za cenu 
16.000,-Kč bez DPH                                              
15. Spisový a skartační řád:     
Zastupitelé projednali nabídku firmy Triada, spol. s r.o. Praha, poboč-
ka Brno na vypracování nového Spisového a skartačního řádu, který 
bude odpovídat platným předpisům. Stávající Spisový a skartační řád 
je již zastaralý. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku firmy Triada, spol. s r.o Brno na vy-
pracování nového Spisového a  skartačního řádu. Cena 12.080,- bez 
DPH                   
16. Rekonstrukce silnice č. II/418 – informace
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o probíhající rekonstrukci 
silnice č. II/418 – průtah. V týdnu od 28. 11. se bude frézovat starý as-
falt, který obec použije ke zpevnění některých obecních komunikací. 
Začne se pokládat dlažba na chodník od cukrárny směrem na Brno. 
Po úpravách a přípravě podkladu bude asi od 9. 12. zahájena pokládka 
nového asfaltu. Výsadba zeleně a terénní úpravy se přesunou na příští 
rok. 
17. Nabídka „Obec v křížovkách“:     
Zastupitelé projednali nabídku Ing.  Verčimáka o  možnosti dodání 
propagační brožury „Obec v  křížovkách“. Zastupitelé tuto nabídku 
odmítli. 
18. Nákup mikrofonů pro obec:     
Zastupitelstvo se zabývalo řešením ozvučení jeviště při kulturních ak-
cích. Je vhodné zakoupit prostorové mikrofony, které sníží okolní šum 
a hluk, zaměří se pouze na jeviště. Starosta předložil nabídku k zakou-
pení 2 ks prostorových mikrofonů.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nákup 2 ks prostorových mikrofonů na sníže-
ní okolního šumu k ozvučení jeviště v ceně 32.000,-Kč                                               
19. Pergola na farní zahradě - studie:     
Místostarosta obce pan Pavel Muric předložil návrh studie výstavby 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
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pergoly na farní zahradě. Pergola by sloužila i pro veřejnost a ve spo-
lupráci s farností Otnice by zde bylo možné pořádání výstav a spole-
čenských akcí. Obec tuto akcí podpoří.
20. Rozšíření sportovního areálu - studie:     
Zastupitelé se seznámili se studií na rozšíření sportovního areálu. Roz-
šíření areálu by bylo možné realizovat na obecním pozemku s velikos-
tí 3 ha za stávajícím fotbalovým hřištěm.
21. Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2019:     
Zastupitelé vzali na vědomí informaci z VaK, a.s. Vyškov o zvýšení cen 
vodného a stočného od 1. 1. 2019.
Vodné – 47,98 Kč
Stočné – 42,87 Kč
Celkem – 90,85 Kč
22. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- starosta poděkoval ZO Českého svazu chovatelů Otnice za uspo-

řádání okresní          výstavy okrasného ptactva ve dnech 10. - 11. 
listopadu 2018

- starosta poděkoval panu Havelkovi a ZO Českého zahrádkářského 
svazu Otnice za uspořádání výstavy „Ukázka řemesel“, dne 17. 11. 
2018

- starosta tlumočil poděkování obci za podporu Linky bezpečí, z.s. 
Praha

- dne 25.11.2018 zastupitelé vysadili 28 ks líp ke  Strážce. Starosta 
poděkoval místostarostovi Pavlu Muricovi za přípravu pozemku 
a zastupitelům za účast 

- starosta předložil žádost Markéty Levákové o  pronájem Kasína 
na den 31. 12. 2018. Bude řešeno po dohodě s Výborem pro mlá-
dež a tělovýchovu

- pan Petr Havelka informoval o problémech na Sběrném dvoře – 
(osvětlení, voda)

- pan Havelka vznesl dotaz na řešení problémů s TKR po přechodu 
na DBTV 2. Obec bude řešit ve spolupráci s provozovatelem.

- místostarosta požádal o  zaslání termínů kulturních akcí v  roce 
2019

- termín zaslání příspěvků do Zpravodaje je do 2. 12. 2018

17. 12. 2018 
4. Kontrola minulého zápisu: 
Bod 13) Smlouva s Atelier Walter Brno na projektovou dokumentaci 

„Amfiteatr za Dělnickým domem“, byla podepsána.
Bod 14) Aktualizace webových stránek obce bude provedena začát-

kem roku 2019.
5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP:
a) VaK Vyškov a.s.- prodloužení platnosti nakládání s odpad. voda-

mi z ČOV 
b) Obec Bošovice - veřejné projednání Změny č. 2 územního plánu 

Bošovice
c) Süsser, Hloušek Brno - pov.zvlášt. užívání silnice II/418 pro ulože-

ní inž.sítí
d) Povodí Moravy Brno - souhlas s uložením sedimentů z rybníku 

Hrubá dolina
e) MND a.s. Lužice - schválení plánu opatření pro případ havárie 

vrtů
f) Süsser, Hloušek Brno - územní souhlas, novostavba RD
g) Nunvář,Krejčová Otnice - souhlas s provedením ohlášené změny 

RD156  
h)  Zehnal Otnice - zastavení říz. k odstranění stavby-vestavba pod-

kroví RD 472
6. Státní pozemkový úřad – schválení návrhu KPÚ:
Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu o  schválení návrhu kom-
plexních pozemkových úprav v k.ú. Otnice a části k.ú. Lovčičky, trať 
„Vinohrady“. 
7. Faktury ke schválení:
a) Strabag a.s. Brno – Fa:1890250080, částečná faktura za provedené 

práce
b) Prostavby, a.s. Otnice – Fa: 201820165, práce strojem, pronájem 

válu
c) Bojané, Dolní Bojanovice – Fa:2/12-2018, Vánoční koncert na DD
d) Pavlovín, spol. s r.o. – Fa:181207490, nákup vín pro partnery OÚ 

Otnice
e) Ing.Lukáš Lattenberg, Skoronice – Fa:18/2018, arch. studie „ Ex-

tenzivní sad“  
f) Jiří Chladil Brno -  Fa:045/18, montáž kamery, oprava a údržba
g) Radek Švábenský Otnice - Fa:122018, oprava mostu, nové zábrad-

lí, dv. HUP
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č.7, zápi-
su. 

8. Materiály Základní školy a Mateřské školy Otnice:
Zastupitelé projednali a schválili:
A) Návrh výnosů a nákladů ZŠ a MŠ v roce 2019. 
Příjmy: 26 328 000,- Kč
Výdaje: 26 328 000,- Kč    
Usnesení:  ZO schvaluje návrh výnosů a nákladů ZŠ a MŠ v roce 2019.     
B) Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ na roky 2020-2022.
Usnesení: ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Otnice 
na roky 2020-2022
C) Přijetí finančního daru od pana Rostislava Šnajnara, Prima staveb-

niny, s.r.o. Brno ve výši 5 000,- Kč. Dar je určen pro MŠ Otnice.                 
D) Přijetí věcného daru ve výši 2 999,- Kč od Beton Brož, s.r.o. Otni-

ce. Předmětem daru jsou knížky pro děti v MŠ.                                         
E) Přijetí věcného daru od  pana Romana Michalkiewicze Otnice, 

ve výši 10 011,- Kč. Předmětem daru jsou hračky pro děti v MŠ.                       
9. DSO Cezava – rozpočet na rok 2019:
Zastupitelé vzali na vědomí:
A) Rozpočet DSO CEZAVA na r. 2019.  
Příjmy:  234 800,- Kč
Výdaje: 263 600,- Kč 
Financování: 28 800,- Kč 
B) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022.   
Usnesení:
ZO bere na vědomí rozpočet DSO Cezava na rok 2019 a střednědobý 
výhled na roky 2020-2022.                                                                           
10. DSO Ždánický les a Politaví – rozpočet na rok 2019:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
A) Rozpočet DSO Ždánický les a Politaví na rok 2019.
Příjmy: 2 322 800,- Kč 
Výdaje: 2 322 800,- Kč
B) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočet DSO Ždánický les a Politaví 
na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2020-2022.   
11. Rozpočtové opatření č. 08/2018:
Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření č. 08/2018.
Příjmy:          1 356 200,- Kč
Výdaje:          - 888 400,- Kč
Financování: 2 244 600,- Kč
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 08/2018.                          
12. Rozpočtové provizorium od 1. 1. 2019:
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového provizoria, kterým se 
obec bude řídit do schválení rozpočtu v roce 2019.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium od 1. 1. 2019
13. Termíny zasedání ZO na I. pol. r. 2019:
Zastupitelé projednali a schválili návrh termínů zasedání v I. pol. roku 
2019.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje termíny zasedání zastupitelstva obce na I. po-
loletí roku 2019.      
14. Respono, a.s. Vyškov – ceny v roce 2019:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení Respono, a.s. Vyškov o zvýšení 
ceny za  likvidaci odpadů v  roce 2019: za  svoz KO a  likvidaci odpa-
dů SD o 9%, za  svoz biologicky rozložitelného odpadu o 16%. Výše 
poplatku pro občany za likvidaci KO se v roce 2019 nezvýší (500,- Kč).
15. Žádost o snížení nájmu – MUDr. Kučerová:     
Zastupitelé projednali žádost MUDr. Ludmily Kučerové, která k 1. 1. 
2019 pozastavuje svoji činnost. MUDr.  Kučerová navrhuje zařízení 
v ordinaci ponechat a dále hledat nového lékaře. Po tuto přechodnou 
dobu žádá o snížení nájmu. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje MUDr. Kučerové snížení nájmu na 1/12 roční 
platby.  Obec také nebude obsazovat volný byt.                                        
16. Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov – nákup knih:
Zastupitelstvo projednalo výši příspěvku pro knihovnu Karla Dvořáč-
ka Vyškov, na nákup nových knih pro knihovnu Otnice, v roce 2019.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek pro KKD Vyškov, na nákup nových 
knih pro knihovnu Otnice v roce 2019, ve výši 15.000,- Kč.                                  
17. Darování pozemku p.č. 6482 – Hložek, Zálešáková:
Zastupitelstvo projednalo nabídku pana Josefa Hložka (podíl ½) 
a paní Evy Zálešákové (podíl ½) na darování pozemku p.č. 6482 o vý-
měře 302 m2, lesní pozemek.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí pozemku p.č. 6482 v k.ú. Otnice, od Jo-
sefa Hložka, Milešovice 180 a Evy Zálešákové, Oblá 279/13 Brno.                 
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18. Úplatné nabytí pozemků p.č. 5617, 6525, 6686 – H. Menoušková:     
Zastupitelé projednali nabídku p. Hedviky Menouškové Otnice 315, 
na prodej pozemků p.č. 5617, 6525, 6686 v k.ú. Otnice.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 5617, 6525 
a  6686, vše v  k.ú. Otnice, od  p.  Hedviky Menouškové Otnice 315, 
za cenu 35,- Kč/m2.
19. Návrhy řešení knihovny:     
Starosta seznámil zastupitele s návrhy řešení knihovny a cenovou na-
bídkou dokumentace od  firmy Raan atelier s.r.o., Brno. Zastupitelé 
rozhodli pokračovat v přípravě dokumentace až v roce 2019. K další-
mu jednání s architekty budou pozváni zástupci ZO. 
Usnesení:  
Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku na vypracování dokumen-
tace na úpravu knihovny od Raan atelier s.r.o., Brno.                                          
20. Stanovisko k úpravě stávajícího sjezdu – M. Matějka:     
Zastupitelé projednali žádost pana Martina Matějky Otnice 58, o sta-
novisko obce k úpravě sjezdu k RD. 
Usnesení:
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s  navrhovanou úpravou dle žádosti 
v délce 6 m před RD Otnice 58. Doporučuje parkování na nově vybu-
dovaných parkovacích místech v ulici Dědina.                                                                          
21. Cenové nabídky na rybník Na Zumru:     
Starosta předložil zastupitelům srovnání dosud přijatých cenových na-
bídek (4ks) na vypracování projektové dokumentace nového rybníku 
Na Zumru. V cenové nabídce není zahrnuta projektová dokumentace 
(PD) na přístupovou cestu, která by se zadávala samostatně.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku firmy Regioprojekt 
Brno s.r.o. na vypracování PD na rybník Na Zumru za cenu 245.565,- 
Kč bez DPH. 
22. Cenové nabídky na cyklostezku:
Zastupitelé projednali přijaté nabídky na vypracování projektové do-
kumentace cyklostezky Beton Brož-Gandie, podél silnice č. II/418. 
Šířka cyklostezky by měla být 1,80 m.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce revokuje svoje usnesení č.19 ze dne 5.11.2018, kdy 
ruší rozhodnutí o  přidělení nabídky firmě Regioprojekt Brno s.r.o. 
a schvaluje na vypracování projektové dokumentace cyklostezky fir-
mu Atelier-projekt s.r.o. Brno za cenu 100.000,- Kč vč. DPH.                                                          
23. Divadelní představení Háta Praha:
Zastupitelstvo projednalo nabídku Divadelní společnosti Háta Praha, 
na uspořádání představení v Otnicích dne 6. dubna 2019. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy na uspořádání divadelního 
představení s Divadelní společností Háta Praha, dne 6. dubna 2019, 
v Otnicích.  
24. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Starosta podal zastupitelům informace o probíhající rekonstrukci 

silnice             č.II/418 - průtah. Dokončení prací bude probíhat 
na jaře r. 2019.

- Zastupitelstvo vyjádřilo poděkování za přípravu „Vánočního kon-
certu“ dne 2.12.2018 a akce „Zpívání u vánočního stromu“ dne 8. 
12. 2018.

 - Dne 31. 12. 2018 pořádá obec Otnice pod záštitou Výboru pro 
mládež a tělovýchovu Silvestrovské posezení na dělnickém domě.

- Stávajícím třem zaměstnancům pracovní čety bude pracovní po-
měr prodloužen do 31. 12. 2019.

- Zahrádkáři Otnice pořádají dne 31. 1. 2019 přednášku „Titanic“ 
v restauraci U Marků. 

- Místostarosta informoval zastupitele o nabídce kapel na Aloiské 
hody a také podal informace o zabezpečení nově vysázených líp 
(28 ks) proti okusu zvěří.

- Mgr.  Pšenáková přednesla požadavek na  posílení spoje s  odjez-
dem 6,20 hod. z Otnic do Brna.

- Starosta popřál zastupitelům klidné prožití svátků vánočních v ro-
dinném kruhu.

27. 12. 2018 
4. Kontrola minulého zápisu: 
Bod 24) Na  základě požadavku o  posílení ranního spoje z  Otnic 
do Brna byla podána informace, že v současné době nejsou na posí-
lení spoje k dispozici autobusy i řidiči. Kordis JmK, a.s. Brno situaci 
monitoruje a bude řešeno během roku.
5. Faktury ke schválení:
a) Respono,a.s. Vyškov – Fa:18204037, likvidace odpadů na  SD 

za listopad
b) REEX, spol s.r.o. Modřice – Fa:218111, tisk Zpravodaje č.74

c) Jiří Cahel, Újezd u Brna – Fa:22A/2018, grafické práce na Zpravo-
daji č.74

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č.5, zápi-

su. 
6. Rozpočtové opatření č. 09/2018:
Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření č. 09/2018.
Příjmy:             804 700,- Kč
Výdaje:       - 1 131 000,- Kč
Financování: 1 935 700,- Kč
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 09/2018.                       
7. Materiály Základní školy a Mateřské školy Otnice:
Zastupitelé projednali žádost o  souhlas s  vyřazením nepotřebného 
majetku Základní školy a Mateřské školy Otnice:
- pořízeného do 31. 10. 2009 251 995,89 Kč
- pořízeného od   1. 11. 2009       23 536,- Kč   
Usnesení:
Zastupitelé souhlasí s  vyřazením nepotřebného majetku Základní 
školy a Mateřské školy Otnice.                                                                             
8. Odměny zastupitelů od 1. 1. 2019:
Zastupitelstvo projednalo nařízení vlády č. 202/2018 Sb., ze dne 4. 
9. 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách 
za výkon funkce členům zastupitelstev.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí výši měsíčních odměn uvolně-
ných členů zastupitelstva obce a v souladu s §84, odst.2, písm. n, zá-
kona č.128/2000 Sb. a nařízením vlády č. 202/2018 ze dne 4. 9. 2018, 
kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., stanovilo výši měsíční 
odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům výborů dle 
přílohy č.1 zápisu.                        
9. Pracovněprávní vztahy zastupitelů:
Zastupitelé projednali informaci o nutnosti schválení souhlasu s uza-
vřením pracovněprávního vztahu mezi obcí a zastupiteli (§ 84, odst.2, 
písm.p, zákona 128/2000 Sb.).  
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s  uzavřením pracovněprávních smluv mezi 
obcí a zastupiteli od 1. 1. 2018.                                                                         
10. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo II/418 – Otnice-průtah:
Zastupitelé projednali Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo s firmou Strabag 
a.s. Praha o přerušení prací na rekonstrukci silnice č. II/418 Otnice-
průtah k 30. 11. 2018, z důvodu nevhodných klimatických podmínek. 
Dokončení prací bude realizováno v případě vhodných klimatických 
podmínek od 1. 3. 2019.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Stra-
bag a.s., Praha.                                                                                          
11. Připravované akce na rok 2019:
Zastupitelé vzali na vědomí informaci předsedy Výboru rozvoje obce 
pana Pavla Prokopa o připravovaných investičních akcích v roce 2019. 
12. Cenová nabídka na projektovou dokumentaci „Extenzivní sad Otnice“:
Zastupitelé projednali cenovou nabídku Ing.  Lukáše Lattenberga 
na  vypracování projektové dokumentace na  „Extenzivní obecní sad 
v Otnicích“.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku na vypracování projektové 
dokumentace „Extenzivní obecní sad v Otnicích“ od Ing. Lukáše Lat-
tenberga za cenu 35 000,- Kč bez DPH.                                                         
13. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Paní Dana Sekaninová požádala zastupitele o  souhlas s  přecho-

dem hostingové domény webových stránek Otnický SAD na obec 
Otnice. Webové stránky bude obsluhovat výbor pro mládež, tělo-
výchovu a rodinu. Zastupitelé vyjádřili souhlas.

- Pan Pavel Prokop poděkoval rybářskému spolku Otnice za přípra-
vu akce „Setkání na Štěpána“ dne 26. 12. 2018.

- Ing. Marian Špunar vyslovil redakci otnického Zpravodaje uznání 
a pochvalu za přípravu zpravodaje. 

14. 1. 2019
4. Kontrola minulého zápisu: 
Bod 13) Obec převzala hostingovou doménu webových stránek Ot-

nický SAD. Příspěvky bude vkládat Výbor pro mládež, tělovýcho-
vu a rodinu.

5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP:
a) Povodí Moravy, s.p. Brno – souhlas k provedení udržovacích prací 

na rybníku
b) Petr Süsser, Brno – zaháj. říz. o povolení vyjímky - novostavba RD
c) František Klvač Otnice - souhlas s  provedením změny – stav. 
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úpravy RD 48
d) František Klvač Otnice - výzva k prohlídce stavby RD 48 
6. MěÚ Šlapanice – veřejná vyhláška:
Rozhodnutí Městského úřadu Šlapanice - veřejná vyhláška na stavební 

povolení „II/418 Újezd u Brna – Otnice“.
7. Faktury ke schválení:
a) Triada, spol. s r.o. Praha – Fa:18/38/4175, konzultace, tvorba Spi-

sového řádu
b) Triada, spol. s r.o. Praha – Fa:18/08/0348, SW Triada Munis, spiso-

vý řád
c) Červinka, s.r.o. Praha – Fa:1901500013, kontrola a výměna hasí-

cích přístrojů
d) Profi-DJ s.r.o. Brno – zálohová faktura č.9, nákup směrových mik-

rofonů 
e) Ing.Svatopluk Sedláček, Brno – Fa:2019008, upgrade softwaru 

G-VIEW  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č.7, zápisu.           
8. Inventura pozemků po pozemkových úpravách:
Zastupitelé vzali na vědomí informaci od společnosti REAL SOFT Brno, 
která zpracovává pro obec evidenci a inventarizaci obecních pozemků, že 
z důvodu dokončení komplexních pozemkových úprav se navýšila celko-
vá výměra a s tím spojený nárust hodnoty obecních pozemků. K 31. 12. 
2018 je celková hodnota pozemků 20 521 797,05 Kč.
9. Vítání nových občánků narozených v roce 2018:
Vítání občánků narozených v roce 2018 se uskuteční dne 16. 3. 2019. Na-
vrhuje se každému narozenému dítěti v r. 2018 s trvalým pobytem v obci 
Otnice, přispět věcným darem v hodnotě 2 000,- Kč. Obecní úřad eviduje 
13 dětí.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přispět věcným darem v hodnotě 2 000,- Kč 
každému narozenému dítěti v roce 2018 s trvalým pobytem v obci Otnice. 
10. Připravované akce na rok 2019:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí návrh plánu akcí na rok 2019, přednesený 
předsedou výboru rozvoje obce Pavlem Prokopem.  
11. Výsledky hospodaření za rok 2018:
Zastupitelé vzali na vědomí výsledky hospodaření za rok 2018.
Příjmy:          29 702 050,39 Kč  (99,59 %)
Výdaje:         19 420 536,21 Kč  (67,55 %)
12. Návrh rozpočtu na rok 2019:
Zastupitelstvo uložilo předsedovi finančního výboru Ing.  Marianu 
Špunarovi předložit návrh rozpočtu na rok 2019 do příštího zastupitel-
stva (4.2.). 
13. Nákup vlečky za traktor:
Starosta informoval zastupitele o možnosti nákupu vlečky za traktor. 
Stávající vlečka je ve špatném technickém stavu. Nová vlečka bude po-
užívána pro potřeby obce a pracovní čety. Nabídka činí 45 000,- Kč 
bez DPH.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nákup vlečky za  traktor pro obecní účely 
od firmy ZEV, a.s. Šaratice za cenu 45 000,- Kč bez DPH. 
14. Smlouva o dílo – Regioprojekt Brno, s.r.o.:
Zastupitelé projednali předloženou Smlouvu o dílo „VN Na Zumru“ 
od  firmy Regioprojekt Brno, s.r.o. na  vypracování projektové doku-
mentace nového rybníku Na Zumru.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo „VN Na Zumru“ od firmy Re-
gioprojekt Brno, s.r.o., U Svitavy 1077/2, Brno.                                                 
15. Cenová nabídka na vypracování žádosti o dotaci:     
Zastupitelé projednali cenovou nabídku na vypracování žádosti o do-
taci na akci „Extenzivní obecní sad Otnice“ od Ing. Libora Stránského, 
PMCS, s.r.o. Břeclav za nabídkovou cenu 36 300,- Kč včetně DPH. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku na  vypracování žádos-
ti o  dotaci od  Ing.  Libora Stránského, PMCS s.r.o. Břeclav, za  cenu 
36 300,- Kč s DPH.   
16. Žádost o výpůjčku sálu – Myslivecký spolek Hubert:
Zastupitelstvo projednalo žádost Mysliveckého spolku Hubert Otnice 
o výpůjčku sálu Dělnického domu na 19. 1. 2019, za účelem uspořádá-
ní Mysliveckého plesu.  
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s výpůjčkou sálu na Dělnickém domě pro MS 
Hubert Otnice, na den 19. 1. 2019 
17. Tříkrálová sbírka 2019:
Při Tříkrálové sbírce 5. ledna 2019, bylo v  obci vybráno celkem 
48 042,- Kč.
(V roce 2018 vybráno 42 416,- Kč). Sbírky se zúčastnilo 10 skupinek 
dětí s doprovodem dospělého. Celkem se zapojilo asi 40 dětí a občanů 

obce. Na poděkování byly dětem rozdány volné vstupenky na 1 filmo-
vé představení dle vlastního výběru v místní kinokavárně.
18. Vánoční koncert 2019 – nabídka kapely:     
Zastupitelstvo projednalo nabídku kapely Dambořanka, na  zajištění 
vánočního koncertu dne 1. 12. 2019. Nabídková cena 16 500,- Kč. Ka-
pela zajistí vlastní moderátorku.
Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje nabídku kapely Dambořanka na zajištění vá-
nočního koncertu dne 1. 12. 2019.                                              
19. Darování pozemku parc. č. 6483 – Česák, Tomešková, Habar-

tová:     
Zastupitelstvo projednalo nabídku MUDr.  Jana Česáka (podíl 1/3), 
Evy Tomeškové (podíl 1/3) a  MUDr.  Marie Habartové (podíl 1/3), 
na darování pozemku p.č. 6483 o výměře 3097 m2, lesní pozemek.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí pozemku darem p.č. 6483 v k.ú. Otni-
ce, od MUDr.  Jana Česáka, Poušť 18, Záhornice, MUDr. Marie Ha-
bartové, Ke Strašnické 2402/15, Praha a Evy Tomeškové, Budovatelů 
2003/2 Krnov.  
20. Hostování lunaparku na Aloiské hody:     
Zastupitelé projednali nabídky paní Marcely Flaksové Brno a  pana 
Pavla Šimka Prušánky o povolení hostování lunaparku na tradičních 
Aloiských hodech ve dnech 22. - 23.6. 2019. Zastupitelé vybrali nabíd-
ku paní Marcely Flaksové.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje žádost paní Marcely Flaksové, Brno na hosto-
vání lunaparku.            
21. Změna sídla ZO ČSZ Otnice:     
Zastupitelé projednali žádost ZO Českého svazu zahrádkářů Otnice 
o  souhlas obce s  umístěním sídla a  adresy organizace na  Obecním 
úřadě Dědina 479, Otnice.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje sídlo Základní organizace Českého 
svazu zahrádkářů Otnice na adrese 683 54 Otnice, Dědina 479. 
    
22. Žádost o výpůjčku Kasína – SDH Otnice:
Zastupitelstvo projednalo žádost SDH Otnice o  výpůjčku Kasína 
na Dělnickém domě na den 2. 2. 2019 na akci „Ochutnávka zabíjačko-
vých pochoutek“.
Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku Kasína na Dělnickém domě pro Sbor 
dobrovolných hasičů Otnice za  účelem pořádání akce „Ochutnávka 
zabíjačkových pochoutek“, dne 2. 2. 2019.       
23. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Na základě dotazu podal starosta zastupitelům informace o ceně 

workoutového hřiště v obci Lovčičky (350 tis.).
- Starosta informoval zastupitele o ústní žádosti občanů na pořízení 

informační tabule do ul. Chaloupky u firmy Prima stavebniny.
 - Místostarosta informoval zastupitele o přípravách výstavby pergo-

ly na farní zahradě.
- Zastupitelé byli informováni o  produkci kapel na  Aloiské hody. 

V sobotu 22. 6. bude hrát kapela „Vonička V-band“ a v neděli 23.6. 
„Miločanka“. 

- TJ Sokol Otnice uspořádá 1. 6. – Gulášfest.  
- Sbor dobrovolných hasičů uspořádá 15. 6. – Pivní slavnosti.   
- ZO Českého svazu zahrádkářů uspořádá 11. - 12. 5. - Jarní prodej-

ní výstavu květin a 9. 11. - Přehlídku řemesel.  

4. 2. 2019 
4. Kontrola minulého zápisu: 
Bod 15) Cenová nabídka na vypracování žádosti o dotaci na akci „Ex-
tenzivní ovocný sad Otnice“. Nabídka realizačního managementu. 
Bude řešeno samostatným bodem jednání ZO.
5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP:
a) Prostavby Real, a.s. Brno – kolaud. souhl.- garáž RD Pod Vodár-

nou 
b) Prostavby Real, a.s. Brno – souhl. stan. k 8 RD Pod Vodárnou-ko-

tel+krb.vl.
c) Lukáš Tichý Otnice – souhlas s  dělením pozemku par.č. 307/2 

v k.ú. Otnice
d) Ing. Pavel Dojiva Brno – souhlas s dělením pozemku par.č. 861 

v k.ú. Otnice
e) Petr Süsser Brno – pov. vyjímky novostavba RD
f) Ing. Petra Procházková Brno – pov. zvl. užívání sil. II/418, novo-

stavba RD
g) J.Nunvář, K.Krejčová – souh. změna stavby, zaháj. a kolaud. RD 

Otnice 156
6. Krajský úřad JmK – Zpráva o uplatňování územního rozvoje JmK:
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Zastupitelé vzali na vědomí Zprávu o uplatňování územního rozvoje 
JmK. Oznámení provedeno veřejnou vyhláškou, která je zveřejně-
na na úřední desce obecního úřadu.

7. Faktury ke schválení:
a) ZEV Šaratice, a.s. – Fa:221920005, nákup traktorové vlečky
b) Respono, a.s. Vyškov – Fa:18204401, likvidace odpadů na  SD - 

prosinec
c) Respono, a.s. Vyškov – Fa:18204243, likvidace odpadů za  IV.Q. 

2018
d) Real Soft Brno – Fa: 248/2019, evidence nemovitého majetku, ak-

tualizace 
e) Tuchler Újezd u Brna – Fa: 31900061, nákup projekční folie
Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č.7, zápi-
su. 
8. Materiály Základní školy a Mateřské školy Otnice:
A) Zastupitelé projednali navýšení hodnoty vyřazeného majetku ZŠ, 

která byla projednána a schválena na zasedání zastupitelstva dne 
27.12.2018 o 0,70 Kč.

Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s navýšením hodnoty vyřazeného majetku po-

řízeného do 31.10.2009 na 251 996,59 Kč.                                                  
B) Zastupitelé projednali návrh odpisového plánu Základní a Mateř-
ské školy Otnice na rok 2019. Roční odpis bude činit 134 412,- Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje roční odpisový plán Základní a  Mateřské 

školy Otnice na rok 2019, ve výši 134 412,- Kč.  
 

C)  Zastupitelé projednali „Výroční zprávu o hospodaření školy za rok 
2018“ a  Hospodářský výsledek za rok 2018, který je + 15 812,07 Kč.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Výroční zprávu o hospodaření školy za rok 
2018“. Zastupitelstvo schvaluje převedení přebytku hospodaření školy 
ve výši 15 812,07 Kč., do rezervního fondu školy.     
 
D)  Zastupitelé vzali na vědomí požadavky ZŠ a MŠ Otnice v souvis-

losti se stanovením rozpočtu obce na další roky.
9. Policie ČR – zpráva za rok 2018:
Zastupitelé vzali na vědomí „Zprávu o bezpečnostní situaci v obci Ot-
nice za rok 2018“, zpracovanou Policií ČR Slavkov u Brna. V uplynu-
lém roce byly na území obce spáchány 4 trestné činy a 28 přestupků.  
10. Návrh rozpočtu na rok 2019:
Zastupitelé projednali návrh rozpočtu na rok 2019, ke kterému pro-
běhla diskuze. Návrh bude zveřejněn na úřední desce obce.
11. Rozpočet SF na rok 2019:
Zastupitelé projednali návrh plnění a čerpání sociálního fondu v roce 
2019. 
Návrh bude zveřejněn na úřední desce obce.
12. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2022:
Zastupitelstvo projednalo návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 
obce na roky 2020-2022. Návrh bude zveřejněn na úřední desce obce.
13. Plán akcí na rok 2019:
Zastupitelé projednali a upřesnili návrh plánu akcí na rok 2019. 
14. Žádost o výpůjčku sálu Dělnického domu – MS „Hubert“:
Zastupitelstvo projednalo žádost Mysliveckého spolku „Hubert“ Ot-
nice o bezplatnou výpůjčku sálu Dělnického domu na dny 23.3.2019 
a 13.4.2019, za účelem uspořádání Okresní chovatelské přehlídky tro-
fejí. Dne 23. 3. 2019 proběhne hodnocení trofejí a 13. 4. 2019 bude 
přehlídka trofejí pro veřejnost. 
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s  bezplatnou výpůjčkou sálu na  Dělnickém 
domě pro MS „Hubert“ Otnice, na dny 20. 3. 2019 a 13. 4. 2019. 
      
15. Cenové nabídky projektu „Obecní sad Otnice“:     
Zastupitelé projednali cenové nabídky na organizaci výběrového říze-
ní a realizační management projektu: „Obecní sad Otnice“ od Ing. Li-
bora Stránského, PMCS, s.r.o. Břeclav za nabídkové ceny:
- Organizace výběrového řízení 36 300,- Kč včetně DPH. 
- Realizační management projektu 72 600,- Kč včetně DPH.
Zastupitelé pověřili starostu podpisem smluv.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku na  organizaci výběrového 
řízení za cenu 36 300,- Kč a realizační management projektu za cenu 
72 600,- Kč vše včetně DPH od Ing. Libora Stránského, PMCS s.r.o. 
Břeclav a zmocňuje starostu podpisem smlouvy.                                                                    
16. Smlouva o zřízení věcného břemene „Kabel NN Kneslová“:
Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene 
č. PV-014330052512/001 do pozemku p.č. 932/1 v k.ú. Otnice, ve pro-

spěch f. E.ON Distribuce. Jedná se o akci „Otnice, kabel Knéslová“.           
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV- 
014330052512/001 do pozemku p.č. 932/1 v k.ú. Otnice, ve prospěch 
f. E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, za cenu 5 000,- Kč.                                 
17. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „NN Susser“:
Zastupitelé projednali návrh „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene“ č. 1030048808/002, mezi obcí Otnice a E.ON Distribuce 
a.s. Akce má název „Otnice, příp. NN Susser par.č. 547“. Věcné břemeno se 
zřizuje do pozemku p.č. 541, bude zpoplatněno částkou 2 000,- Kč. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene“ č. 1030048808/002, do pozemku p.č. 541, mezi obcí Otnice a E.
ON Distribuce a.s.     18. Daro-
vání pozemku parc.č. 6418 - Jelínková Eva:     
Zastupitelstvo projednalo nabídku Evy Jelínkové na darování pozemku 
obci p.č. 6418 o výměře 344 m2.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí pozemku darem p.č. 6418 v k.ú. Otnice, 
od Evy Jelínkové, Pančava 187, Otnice.                                                  
19. Společenské centrum za Dělnickým domem – informace:     
Starosta podal zastupitelům informace z jednání mezi zástupci obce a pro-
jektantem arch. Waltrem, který zpracovává projektovou dokumentaci 
na akci: „Amfiteátr za Dělnickým domem“.
20. Dodatek ke smlouvě - Ing. Luděk Matyáš:     
Zastupitelé projednali a schválili Dodatek ke Smlouvě o dílo „Návrh ve-
řejného prostoru ul. Květná Otnice“ na  vypracování projektové doku-
mentace od Ing. Luďka Matyáše, Lovčičky. Zhotovitel se zavazuje dodat 
dokumentaci do 31. 8. 2019.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek ke  Smlouvě o  dílo „Návrh veřejného 
prostoru ul. Květná Otnice“ od Ing. Luďka Matyáše, Lovčičky                              
21. Dohoda o provedení práce se zastupiteli obce:
Někteří členové zastupitelstva vykonávají služby pro obec, mimo rámec 
povinností zastupitele. Na  tyto služby jsou uzavírány pracovněprávní 
vztahy.
Usnesení:
V  souladu s  ustanovením § 84 odst. 2, písm. p) zákona o  obcích č. 
128/2000 Sb., schvaluje Zastupitelstvo obce uzavírání pracovněprávních 
vztahů mezi obcí a členy zastupitelstva.   22. Žá-
dost o výpůjčku sálu – TJ Sokol:
Zastupitelstvo projednalo žádost TJ Sokol Otnice o výpůjčku sálu Dělnic-
kého domu na den 23. 2. 2019, za účelem uspořádání Ostatkové zábavy.   
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s výpůjčkou sálu na Dělnickém domě pro TJ 
Sokol Otnice, na den 23. 2. 2019.
23. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
-  Starosta informoval zastupitele o předběžných nákladech na reali-

zaci výsadby biokoridoru a biocentra (cca 22 mil. Kč). 
-  Český statistický úřad provádí od 2. 2. – 26. 5. 2019 výběrové šetře-

ní v domácnostech „Životní podmínky 2019“. Některé domácnosti 
v Otnicích mohou být osloveny. 

-  Obec uspořádá letní filmový festival ve dnech 5. 8. – 9. 8. 2019.
-  Starosta poděkoval MS „Hubert“ za uspořádání tradičního Mysli-

veckého plesu dne 19. 1. 2019. 
-  Poděkoval též SDH Otnice za uspořádání velmi zdařilé akce „Za-

bíjačka s Mistříňankou“ dne 2. 2. 2019.   
-  Starosta poděkoval i ZO ČSZ Otnice za uspořádání přednášky „Ti-

tanic“ dne 31. 1. 2019. 
-  Poděkování patří i otnickým maminkám za uspořádání Dětského 

maškarního plesu dne 2. 2. 2019. 
- Akci „Světlušky na rybníku“ pořádají obec Otnice a Rybáři dne 27. 

4. 2019.
-  Den otevřených dveří LILA – 24. 4. 2019.
-  Místostarosta informoval o možnosti získání ICE Karty pro seniory.
-  Zastupitelé vzali na vědomí informaci o zabezpečení dopravní si-

tuace před ZŠ v ranních hodinách.

25. 2. 2019 
4. Kontrola minulého zápisu: 
Bez úkolů.
5. Představení záměru výstavby 27 rodinných domů:
Na jednání zastupitelstva se dostavili zástupci firmy, která má zájem 
v Otnicích vystavět 27 rodinných domů. Zástupci seznámili zastupite-
le se studií výstavby. K tomuto tématu se vedla diskuze.
Zastupitelé vzali na vědomí informace o připravované výstavbě 27 ro-
dinných domů.
6. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP:
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a)  MND a.s. Lužice – schv. plánu opatření pro případ havárie vrtů 
a stanovení podm.

b)  Michaela Rychlíková, Mohelnice – kontr. prohl. přístavby RD 
č.p.97

c)  Susser, Hloušek, Brno – pov. zvl. užívání sil. II/418, kanal. přípoj. 
RD 

d)  VaK, a.s. Vyškov – prodloužení povolení nakládání s odpadními 
vodami  

e)  E.ON, a.s. České Budějovice – kontr. prohl. stavby, přípojka NN 
Tichý

f)  Zdeněk Florian Otnice – přerušení územ. řízení novostavby RD
g)  KHS JmK Brno – kontr. prohl. týkající se znečišť. ovzduší Beton 

Brož
7.  Krajský úřad JmK – odbor životního prostředí:
a)  Zastupitelé vzali na vědomí oznámení o zahájení řízení k žádosti 

o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chrá-
něných druhů živočichů

b)  Zastupitelé vzali na vědomí informaci o zahájení řízení výjimky 
z územní a druhové ochrany na území JmK u 356 zvláště chráně-
ných druhů rostlin a živočichů.

8.  Státní pozemkový úřad – vyjádření k realizaci plánu společných  
zařízení:

Zastupitelé vzali na  vědomí odpověď na  žádost o  naplňování akcí 
s Plánu společných zařízení, kterou obec zaslala Státnímu pozemko-
vému úřadu, pobočka Vyškov (SPÚ nemá finanční zdroje). Zastupi-
telstvo doporučuje opakovaně žádat o naplňování plánu společných 
opatření.
9.  Faktury ke schválení:
a) Avistech, s.r.o. Netřebice – Fa:20190096, pravidelný servis Avant
b) Agrotec, a.s. Hustopeče – Fa:7600317647, servis. prohlídka hasič-

ského auta Iveco  
c) Respono, a.s. Vyškov – Fa:19200253, likvidace odpadů na  SD – 

leden 2019
d) Pecák Pavel, Šlapanice – Fa:17515, oprava veřejného osvětlení 

po obci 
Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č.9, zápisu. 
10. Materiály Základní školy a Mateřské školy Otnice:
Zastupitelé vzali na vědomí „Zprávu o provedení prověrky bezpečnos-
ti za rok 2018“, kterou předložila Základní škola Otnice.
11. Inventarizační zpráva za rok 2018:
Starosta seznámil zastupitele s „Inventarizační zprávou za rok 2018“. 
Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly mezi evidencí a fyzickým sta-
vem. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2018. 
12. Schválení rozpočtu na rok 2019:
Zastupitelé projednali návrh rozpočtu na rok 2019. Rozpočet byl zve-
řejněn od 5.2. do 25.2.2019. Ke zveřejněnému rozpočtu nebyly vzne-
seny připomínky.
Celkové příjmy: 27 835 700,- Kč
Celkové výdaje: 22 686 900,- Kč
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2019.                                   
13. Rozpočet SF na rok 2019:
Zastupitelé projednali návrh plnění a čerpání sociálního fondu v roce 
2019. 
Návrh byl zveřejněn na úřední desce obce od 5. 2. do 25. 2. 2019.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrh plnění a  čerpání sociálního fondu 
v roce 2019.             
14. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2022:
Zastupitelstvo projednalo návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 
obce na  roky 2020-2022. Návrh byl zveřejněn na úřední desce obce 
od 5. 2. do 25. 2. 2019.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce na  roky 
2020-2022.                        
15. Schválení plánu akcí na rok 2019:     
Starosta předložil návrh plánu akcí na rok 2019. K návrhu plánu akcí 
se vedla diskuze.
Předpokládaný objem výdajů na akce v r. 2019 činí 7 335 000,- Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje navržený plán akcí obce na rok 2019. 
16. Delegování zástupce obce do dozorčí rady Respono, a.s.:
Zastupitelé projednali obdrženou žádost firmy Respono, a.s. Vyškov 
o delegování zástupce obce do orgánů firmy. Byl navržen pan Pavel 
Prokop, dosavadní místopředseda dozorčí rady Respono, a.s.        
Usnesení:

Zastupitelstvo deleguje a nominuje pana Pavla Prokopa na předsedu 
dozorčí rady firmy Respono, a.s. Vyškov                                                     
17. Příspěvek obce na sociální služby ORP Slavkov u Brna:
Zastupitelé projednali rozpis finančního příspěvku obce v  souladu se 
Smlouvou na spolufinancování sociálních služeb správního obvodu ORP 
Slavkov u Brna. V roce 2019 činí příspěvek obce 38 899,- Kč. (3 355,- 
Kč na charitní centrum denních služeb, 3 011,- Kč na charitní poradnu 
a 32 533,- Kč na charitní pečovatelskou službu).
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek obce na  spolufinancování sociálních 
služeb správního obvodu ORP Slavkov u Brna ve výši 38 899,- Kč.                         
18. Žádost o proplacení hudební produkce – TJ Sokol:     
Zastupitelé projednali žádost TJ Sokol Otnice o proplacení hudební pro-
dukce na kulturní akci Ostatky 2019. Obec v zájmu udržení kulturních 
akcí v obci podporuje organizace uhrazením hudebních produkcí. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení kapely na kulturní akci Ostatky pořá-
dané TJ Sokol Otnice ve výši 14 000,- Kč                                                                     
19. Smlouva o dílo – projektová dokumentace cyklostezky:     
Zastupitelstvo projednalo Smlouvu o  dílo s  Atelier-projekt s.r.o. Brno 
na vypracování projektové dokumentace výstavby nové cyklostezky Be-
ton Brož-Gandia za cenu 100 000,- Kč s DPH. Zpracovatel projektové do-
kumentace se zavazuje dodat veškeré dokumenty do září 2019.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o  dílo s  Atelier-projekt s.r.o. Brno 
na  vypracování projektové dokumentace výstavby cyklostezky za  cenu 
100 000,- Kč s DPH.    
20. Stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemena na obecních po-

zemcích:     
Zastupitelstvo projednalo návrh na stanovení výše úplaty za zřízení věc-
ného břemena na obecních pozemcích. Zastupitelstvo již několik let stan-
dardně schvaluje úplatu 5 000,- Kč. Při zatížení více pozemků věcným 
břemenem bude sjednána individuální cena.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatu ve výši 5 000,- Kč za zřízení věcného bře-
mena na obecních pozemcích. Při zatížení více pozemků věcným břeme-
nem bude sjednána individuální cena.                                                                                        
21. Územní souhlas „NN Rychlíková“ a smlouva o smlouvě budoucí:
Zastupitelé projednali žádost f. E.ON Distribuce, zastoupenou f. Mopre 
s.r.o. Vyškov, o souhlas obce s akcí „Otnice, úprava nvNN Rychlíková“. 
Byl projednán i návrh Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného 
břemene.
Usnesení:
a) Zastupitelstvo schvaluje žádost f. E.ON Distribuce o  souhlas obce 

s akcí „Otnice, úprava nvNN Rychlíková“. 
b) Z důvodu přemístění zařízení pro zřízení věcného břemene na stej-

ném RD, byla sjednána individuální cena 2000,-Kč                                                    
22. Územní souhlas „Kabel NN Susser, parc.č. 1192/2“:
Zastupitelé vzali na vědomí žádost f. Aditis Group s.r.o. Brno, o vyjádření 
k územnímu souhlasu stavby „Otnice, kabel NN Susser par.č. 1192/2“. Pro 
komplikovanost řešení vedení kabelu NN v zemi, bylo doporučeno dále 
jednat s firmou Aditis Group s.r.o. o variantě nadzemního vedení kabelu 
NN.
23. Návrhy řešení biocentra v Poltni – Atregia, s.r.o.:
Zastupitelé vzali na vědomí informace k návrhu výsadby zeleně v biocen-
tru Pod Poltňou. Oproti původnímu návrhu bude rozšířena výsadba zele-
ně a stromů a zvětšení plochy zalesnění.
24. Cenová nabídka na obnovu veřejného osvětlení v MŠ:
Zastupitelé projednali cenovou nabídku a návrh řešení od pana Pavla Pe-
cáka na obnovu 6 ks svítidel veřejného osvětlení v areálu mateřské školy. 
Stávající stav některých sloupů VO je v havarijním stavu.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s  návrhem řešení a  cenovou nabídkou 
od Pavla Pecáka na obnovu 6 ks svítidel veřejného osvětlení v areálu ma-
teřské školy za cenu 118 459,- Kč s DPH.                                                                                                
25. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Starosta seznámil zastupitele s odpovědí prezidenta České stomatologic-
ké komory MUDr. Romana Šmuclera na dotaz ohledně zajištění zubního 
lékaře v Otnicích. Citace z odpovědi: „Vaše obec je součástí velkého Brna 
a jenom v Brně je 800 zubních lékařů, z čehož plyne odpověď na otázku, 
proč nejsou v nejbližších obcích.“ Celé znění odpovědi bude zveřejněno 
v otnickém Zpravodaji. 
-  Poděkování patří TJ Sokol Otnice za uspořádání ostatkové zábavy 

dne 23. 2. 2019.
-  Starosta informoval zastupitele o podání žádostí na Jihomoravský 

kraj na podporu vybavení SDH, na projektovou dokumentaci vý-
stavby cyklostezky a na projektovou dokumentaci výstavby rybní-
ka Na Zumru.
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••	starostovy	starosti	••

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych vás tímto všechny co 

nejsrdečněji pozdravil a popřál vám mno-
ho zdraví, spokojenosti a radosti ve vašem 
životě. Letošní zima už nám, doufám, 
skončila, a  tak bych vás chtěl povzbudit 
a  poprosit vás o  jarní úklid před vašimi 
rodinnými domy, aby naše obec byla stá-
le krásná a žilo se nám zde všem společně 
dobře. 

Zastupitelstvo na  svém zasedání 25. 2. 
schválilo rozpočet obce na rok 2019 a také 
plán akcí na tento rok. Navrhované příjmy 
činí 27 835 570,- Kč a výdaje 22 686 820,- 
Kč. V letošním roce bychom se chtěli vě-
novat především přípravě projektových 
dokumentací na výstavbu nové cyklostez-
ky vedoucí od firmy Brož až po křižovatku 
na Gandii (Atelier-projekt s.r.o Brno), ryb-
níku Na  Zumru (Regioprojekt,a.s. Brno), 
nového parkoviště v ulici Květná (Ing. Lu-
děk Matyáš), společenského centra za děl-
nickým domem (Walter atelier Brno), 
výstavby nové komunikace mezi ulicí Mi-
lešovská a Pod Vodárnou (Odehnal projekt 
Blansko). Chtěli bychom tak být projektově 
připraveni, aby se v případě možnosti zís-
kání dotace mohlo příštím rokem na urči-
tých a prioritních projektech začít budovat. 
Jak již víte, minulý rok v prosinci skončily 
v Otnicích pozemkové úpravy, které prová-
děl Státní pozemkový úřad. Po dokončení 
těchto pozemkových úprav obec připra-
vuje ve  spolupráci s  firmou Atregia Brno 
projekt na zalesnění Poltně a vysázení ze-
leně a  stromů v  biokoridoru od  Zumru, 
kolem vodárny až na vršek Poltně. Chtěli 
bychom naši obec více ozelenit, vysázet 
keře a stromy, které nám tu chybí a kterým 
se v naší oblasti daří, a tak pomoci čistému 
a  zdravému ovzduší u  nás. Ve  spolupráci 
s firmou Ing. Lattenberg Skoronice připra-
vujeme projekt na vybudování extenzivní-
ho obecního sadu v prostorách kolem cesty 

k rybníku Pod Sadkovem. Také po dokon-
čení opravy silnice a  vybudování nových 
parkovacích stání v  ulici Dědina bychom 
chtěli na místě, kde se musela zeleň vyká-
cet, vysadit nové stromy. Plánů je tedy dost, 
nyní záleží na  možnostech získání dotací 
vše zafinancovat a úspěšně vybudovat. Jak 
jste si již všichni všimli, opravuje se chod-
ník v ulici Dědina od domu pana Foltýna 
až po dům pana Daňhela. Opravu provádí 
dle výsledku výběrového řízení firma Pro-
stavby a.s. Otnice. Firma Strabag po zim-
ním přerušení prací dokončuje opravu sil-
nice II/418, kde je zapotřebí dodělat vjezdy 
k jednotlivým rodinným domům, dokon-
čit úpravu nové zastávky Na Konci, vysá-
zet novou zeleň v pásu podél silnice a jiné 
dokončovací práce. Zaměstnanci obce také 
demontovali starý obecní rozhlas včetně 
drátového vedení. Dnes už je obec ozvu-
čena bezdrátovým rozhlasem, kde jsou 
jednotlivá hnízda s  reproduktory rozmís-
těna a navržena ke spokojenosti a pěkného 
poslechu všech občanů. Co mi však velmi 
dělá starosti, je to, že se nám stále nedaří se-
hnat nového zubaře. Ve spolupráci s Kraj-
ským úřadem Jihomoravského kraje jsme 
vypsali výběrové řízení na  místo nového 

zubaře. Doposud se nikdo nepřihlásil. 
Po  zhlédnutí příspěvku prezidenta České 
stomatologické komory doktora Šmuclera, 
jsem mu napsal dopis s prosbou o pomoc 
při hledání zubaře. Odpověď doktora Ro-
mana Šmuclera je součástí tohoto čísla. 
Ještě nám bylo doporučeno oslovit mla-
dé absolventy lékařské fakulty v  Brně, 
kteří budou letos končit studium s mož-
ností  nabídnout jim praxi u  nás v  obci. 
Budeme se dále snažit hledat nového 
zubaře, protože tato záležitost mi velmi 
leží na srdci a moc bych si přál, abychom 
ordinaci obsadili zubařem ke spokojenosti 
nás všech. 

Na  závěr bych vám všem chtěl veli-
ce poděkovat za  vaši celoroční starost 
o  úklid před vašimi domy, o  výzdobu 
oken s  nádhernými barevnými květina-
mi, které s  vaším přispěním dávají naší 
obci krásnou tvář. Přeji vám všem klidné, 
šťastné a požehnané prožití svátků veliko-
nočních, chlapcům a mužům hodně štěstí 
při výrobě mrskaček z čerstvých vrbových 
proutků, kterými něžně pohladí naše dívky 
a ženy ku prospěchu zdraví, vzájemné lás-
ky a porozumění. 

Pavel Mezuláník, starosta obce
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Když dáváš, dávej tak, aby ten druhý mohl přijmout 

Je po  Vánocích. Děti v  LILE už mají 
za  sebou, jak i  všechny ostatní děti, také 
pololetní vysvědčení. Zhodnotili jsme, co 
se nám povedlo víc a co méně, na čem bu-
deme pracovat v druhém pololetí. Ale aby 
se nám pracovalo lépe a radostněji, občas 
trochu vybočíme ze zajetých kolejí a zpří-
jemníme si vyučování nějakou akcí. 

Speciální škola Ibsenka má v tomto roku 
v  LILA domově dvě třídy základní školy 
speciální a jednu třídu mateřské školy spe-
ciální. Paní učitelky připravily pro své žáky 
od ledna již několik akcí. 

Nejdříve jsme s dětmi navštívily v míst-
ní základní škole divadelní představení 
o  tom, co se děje v  lese. Duo Tetiny nás 
pobavilo, společně jsme si zazpívali a do-
zvěděli se něco nového. Děkujeme za po-
zvání do  školy. Pak jsme my pozvali děti 
z mateřské školy na společné hraní s vláč-
kodráhou, kterou jsme měli zapůjčenou 
od organizace „V růžovém sadu“ z Ořecho-
va. Děti se vyřádily nejen s vláčky, ale také 
v míčkovém bazénku. 

Další akcí pro děti byl tradiční karneval. 
V tělocvičně Lily se sešly všelijaké pohád-
kové bytosti. Se soutěžemi, tančením, zpí-
váním i hrami bylo veselo. Nechybělo ani 
pohoštění a závěrečné foto. 

Navázali jsme také spolupráci s  Mateř-
skou školou Hostěrádky-Rešov. Jevilo se 
nám, že přijetí našich dětí bylo úplnou sa-
mozřejmostí. Ne vždy tomu tak je. Jistě to 
bylo i zásluhou paní učitelek, které své děti 
na naši návštěvu pěkně připravily. Po spo-

lečném hraní a svačině jsme společně vy-
nesli Morenu a přivítali jaro. Akce byla tak 
zdařilá, že jsme se domluvili, že z ní udělá-
me tradici. 

A ještě vám chci říct o tom, co se nám 
přihodilo u  těšanských rybníků. Sluníčko 
nás vylákalo na  velkou procházku kolem 
vinohradů, kde jsme viděli srnky, zajíce 
i bažanty. A u rybníka se odehrálo „neče-
kané“ setkání. Jako lehký vánek se objevily 
dvě víly a s radostným „brekeke“ pak ještě 
dva vodníci. Měli pro děti kufřík s rytmic-
kými nástroji a  pentličkami. Tak jsme si 
mohli vesele zazpívat, zahrát. A pak jsme 
ještě nazdobili jarní větvičku, abychom 
i  ostatním dětem v  domově připomněli, 
že jaro je tady. Víly a vodníci se ztratili, ale 
nechali nám tady radost a jaro. Až půjde-
te ven, dívejte se, poslouchejte a zhluboka 
dýchejte …. Ucítite jaro a  možná ty víly 
a vodníky ještě někde potkáte. 

Mária Papcunová
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Nella Pospíšilová  
Ondřej Kupka  
Nella Rychlíková 
Adam Jirků 
Tomáš Pejcal  
Timotej Novotný  
Dominik Andráš  
Ema Pohořelská  
František Fišer  
Jolana Fikarová   
Jakub Peška 
Tereza Červinková 
Ema Smeliková

Společenská kronika

Občánci narOzení 
v rOce 2018
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Sňatky v rOce 2018
2. června 2018 
Pavel Prokop a Michaela Florusová
16. června 2018
Petr Dřínovský a Kristýna Dvořáková
16. června 2018
Zdeněk Mezník a Renata Lattenbergová
27. července 2018 
Ulrich Dreher a Kristýna Provazníková
13. října 2018
Miroslav Merhaut a Kateřina Životská

Jubilanti v rOce 2018 
Neumanová Ludmila 80 roků 
Špaček Zdeněk  80 roků 
Pittová Vlasta  80 roků 
Bočková Antonie  80 roků 
Dřínovský Vladimír  81 roků 
Procházka Zdeněk  81 roků 
Luskač František  81 roků 
Hložková Olga  81 roků 
Menoušek Stanislav  81 roků 
Hoffmannová Ludmila  82 roků 
Haška Bohumil  82 roků 
Matyášová Ludmila  82 roků 
Pavlovec Josef  82 roků 
Menšíková Jindřiška  83 roků 
Václavková Vlasta  83 roků 
Buchta František  83 roků 
Mazalová Františka  83 roků 
Vašíková Ludmila  84 roků 
Krausová Marta  84 roků 
Kovářová Františka  84 roků 

Novák Josef  84 roků 
Neuman Josef  84 roků 
Kosíková Věra  85 roků 
Svobodová Zdenka  85 roků 
Svobodová Ludmila  85 roků 
Kunderová Věra  85 roků 
Mezuláník Josef  85 roků 
Matoušková Marie  86 roků 
Rafajová Božena  86 roků 
Matyáš Jiří  86 roků 
Žišková Božena  86 roků 
Hutáková Růžena  87 roků 
Zalaba Stanislav  87 roků 
Marková Anna  87 roků 
Auda Zdeněk  88 roků 
Kaloudová Ludmila  89 roků 
Svobodová Marie  89 roků 
Vojáčková Antonie  89 roků 
Konečná Božena  91 roků 
Mezuláníková Františka 93 roků

v rOce 2018 
náS OpuStili:
Josef Nedoma  82 roků 
Božena Janišová  76 roků 
Margita Szépe  85 roků 
Marie Matoušková  87 roků 
Miluše Poloučková  57 roků 
Anna Menoušková  91 roků 
Jiřina Sloupová  75 roků 
Antonie Audová  84 roků 
Růžena Plíšková  97 roků 
František Zehnal  72 roků 
Josef Truksa  75 roků 
Stanislav Dřínovský  80 roků 
Bohumil Rožnovský  67 roků
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Kterak Marcela v kroji otnickém 
brázdila poušť na zvířeti exotickém

Marcela Smolková 
Hurghada, Egypt

Foto: Eva Matoušková
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Zpráva o bezpečnostní situaci v naší obci za rok 2018 
V  obci Otnice byly evidovány čty-

ři trestné činy a  28 přestupků. Z  evi-
dovaných trestných činů se jednalo 
o  trestný čin pokus ublížení na  zdra-
ví, týrání svěřené osoby, šíření OPL 
(omamných a  psychotropních látek) 
a  trestný čin krádež finanční hotovos-
ti. Z evidovaných přestupků se jednalo 
o 19 v dopravě, 7 přestupků týkající se 
občanského soužití, 1 přestupek proti 
majetku a 1 přestupek týkající se veřej-
ného pohoršení. 

Obyvatelé v  obci Otnice by si měli 
všímat neznámých lidí a  cizinců, kteří 
se v obci mohou pohybovat. Těmto li-
dem by pak neměli důvěřovat a vpouš-
tět je do bytů či domů. Cizí lidé se nej-
častěji vydávají za pracovníky různých 
firem či organizací. Ohroženou skupi-
nou jsou především senioři, kteří těm-

to lidem důvěřují, aniž by si ověřovali 
informace o  těchto lidech. Vhodné je 
v  těchto případech si nechat předložit 
průkaz nebo zavolat na obecní úřad či 
do  instituce, na  kterou se pracovník 
odvolává. Vhodné je mít důležitá te-
lefonní čísla u  telefonu pro případnou 
pomoc. 

Aktuální je také téma týkající se pod-
vodů přes internet, kdy je na  mnoha 
internetových portálech velké množ-
ství produktů za  příznivé ceny. Proto 
je vhodné upozornit občany na  tuto 
problematiku, kdy se může v některých 
případech jednat i o neexistující zboží 
a  je žádána platba předem. To končí 
nejčastěji převodem na účet a po pro-
vedení platby komunikace s podvodní-
kem končí. Proto je vhodné vyhýbat se 
zboží, které je na portálech značně lev-

nější než v  ostatních obchodech. Také 
by občané neměli nikomu svěřovat své 
osobní údaje, hesla a další citlivé údaje, 
které se mohou lehce zneužít. 

V době společenských akcí k narušo-
vání veřejného pořádku v  obci Otnice 
nedochází, a to ani mimo toto období. 
K dopravnímu značení nejsou ze strany 
policie žádné připomínky a stav komu-
nikací je v obci na dobré úrovni. 

Obvodní oddělení Policie České re-
publiky Slavkov u Brna se každoročně 
snaží o snížení nápadu trestné činnos-
ti a  přestupků a  ani rok 2019 nebude 
výjimkou. Ve  spolupráci se zastupitel-
stvem obce a občany Otnic se závazek 
i tento rok pokusíme realizovat. Celko-
vá bezpečnostní situace v  obci je tedy 
hodnocena jako dobrá. 

npor. Bc. Karel Lebeda, vedoucí oddělení

ObEcNÍ úŘ AD INfORmUjE

  vOlby DO evrOpSkÉHO parlaMentu proběhnou ve dnech 24. a 25. května 2019

v únoru a březnu letošního roku proběhla v kasíně pod dělnickým domem částeč-
ná rekonstrukce této společenské místnosti, kterou převážně zajistili zaměstnanci 
naší obce a za to jim patří velké poděkování. Dále děkujeme paní Haně böhmové, 
která nám pomohla s  tapetováním stěn. Obec nabízí tyto prostory k pronájmu 
na  pořádání rodinných oslav, narozenin a  různých společenských setkání. více 
informací získáte od zaměstnanců na obecním úřadě.

Děkujeme panu vladimíru bláho-
vi, který ve  svém důchodovém volnu 
v  jarním období zrepasoval písmo 
na  památníku padlých ruských vojínů 
a lavičku u „ruské zahrádky“ u vodár-
ny  nad naší obcí. Říká se, že důchodci 
mají nejvíc práce a nestíhají, ale u pana 
bláhy je to naopak. poptává se po dal-
ší práci, kterou by mohl zvelebit naší 
obec. Ještě jednou moc děkujeme.
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JEN NěKOLIK SLOV k  opět význam-
nému počinu režie Radka Mezuláníka 
a sboru divadelních ochotníků. Díky a to 
velké za  skvělý zážitek z chytrého před-
stavení dne 2. a 3. března. 

CHTěLA ByCH PODěKOVAT VŠEM, 
kteří nám přinesli radost v  sobotu  
16. března při posezení pro seniory tím, 
co umí. Oceňuji, kolik času věnují nám 
pro potěšení. A  to, co nám předvedly 
děti, svědčí o  skvělé práci jejich učitelů 
a trenérů. Až se nám z jejich pěveckých 
a gymnastických výkonů tajil dech. 

KONEČNě AUTOBUSOVá ZASTáV-
KA na znamení na ulici Na Konci. A ne-
bylo třeba ani 18 m dlouhý záliv. A dou-
fám, že ani ostudných tři a půl milionu. 

L.K. 

NA PROCHáZKáCH 
PO OKOLÍ jsme ne-
dávno narazili na mla-
dého muže z Lovčiček, 
který se vláčel s pytli 
odpadků. Nejprve jsme 
si mysleli, že jde pytle 
vyhodit do přírody. 
Ale jaké bylo naše 
překvapení, když jsme 
se s ním dali do řeči. 
Povyprávěl nám, že 
každý rok na jaře sbírá 
odpadky pod vinohra-
dy mezi Lovčičkami 
a Otnicemi. Pro nás 
(a doufáme, že i pro 
Vás, čtenáře), bude čin 
tohoto muže inspirací. 
Poděkování patří Jiří-
mu Pitronovi. 

cHarity Day 
pomáháme společnou cestou 
V  sobotu 25. května 2019 proběhne 

v  nedalekých Těšanech ve spolupráci 
s  DSO Cézava sportovně-společenská 
charitativní akce, jejímž cílem je podpo-
řit zapsaný ústav Společnou cestou.  

Program CHARITy DAy - Pomáháme 
společnou cestou bude určený pro celou 
rodinu. Návštěvníci uvidí fotbalové zápa-
sy žákovských kategorií, ale také exhibič-
ní zápas výběru starostů proti Mercedes 
týmu složeného Petrem Švancarou, kte-
rý se, stejně jako další známé osobnos-
ti, charitativního dne zúčastní. Kromě 
fotbalových utkání budou pro dospělé i 
děti k dispozici různé dráhy, kde si lidé 
bez postižení mohou vyzkoušet jízdu na 
invalidním vozíku, chůzi se slepeckou 
holí, bude k vidění výcvik asistenčního 
psa a další. Dále budou pro děti přichys-

tané skákací hrady, skluzavky, jízda na 
koni atd. Atraktivním prvkem v progra-
mu by měla být autogramiáda známých 
osobností ze světa sportu či šoubyznysu. 
Předpokládaný začátek je ve 14 hod. a 
charitativní den by končil ve večerních 
hodinách na hudební scéně. Výtěžek 
z  akce (dobrovolné vstupné, prodej ob-
čerstvení, sponzorské příspěvky, dražba 
předmětů..) půjde v plné výši na uvedený 
zapsaný ústav. 

Připravovaný program:
Exhibiční fotbalový zápas výběru sta-

rostů proti Mercedes týmu Petra Švan-
cary

Zápasy přípravek a mladších žáků
Autogramiáda známých osobností 
Ukázka práce graffiti
Skákací hrady, skluzavky, trasy na vo-

zíku, zkouška chůze se slepeckou holí
Ukázka výcviku asistenčního psa

Ukázka práce záchranné zdravotní 
služby

Hudební produkce
Tuto charitativní akci koncipujeme 

jako regionální, proto chceme tímto 
požádat ochotné dobrovolníky obcí re-
gionu Cézava o spolupráci. Chcete nám 
pomoci přímo na místě s  organizací a 
přispět tak dobré věci? Ozvěte se tedy 
svému starostovi a ten vám již sdělí bližší 
informace. Přijďte se zúčastnit a přidejte 
ruku k dobrému dílu. 

Akci podporují starostové a obce Brna 
venkova a okolí (Blučina, Měnín, Mout-
nice, Nesvačilka, Nikolčice,  Otmarov, 
Otnice, Telnice, Těšany, Žatčany, Velati-
ce, Újezd u Brna, Hrušky...)

Srdečně zve starosta obce Těšany 
Miroslav Zborovský
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Vrátil jsem se nedávno k  jednomu 
fejetonu v  novinách. Nebudu citovat 
přesně, ale píše zde autor, jak před 
Velikonocemi uklízíme nejen kolem 
sebe, také v sobě. Uvažujeme, co by se 
kde dalo „uklidit.“ Když se nad sebou 
zamyslíme, námětů k  takovému grun-
tování najdeme dost. A  ještě v  závě-
ru říká: „Ale já bych měl jeden navíc. 
Určitě ne nejpodstatnější, ale docela 
aktuální. Jistě by stálo za  to, zamyslet 
se v rámci toho uklízení také nad naší 
řečí.“ To mě inspirovalo, že se s  vámi 
rozdělím o  kapitolku z  knížky Anděl-
ské vteřiny s  výmluvným názvem Jiná 
slova. Zdá se mi sympatické, jak zde 
nepoučuje …, spíše nabízí. Díky za to. 
Takže JINá SLOVA: „Na  tohle jsem 
přišla náhodou a  musím říct, že jsem 
osudu za to vděčná,“ vyprávěla paní K. 
M. „Manžel mi tehdy něco povídal a já 
jsem uvažovala: To jsi tedy mohl taky 
říct jinak. Nic by tě to nestálo a mně by 
to pomohlo. A  neodsekla bych ti tak, 
jak ti teď odseknu. A už jsem se připra-
vovala, že mu to vrátím, jenže pak mě 
napadlo, že schválně řeknu JINá SLO-
VA. Jiná než ta, co chci vyslovit. A udě-
lala jsem to. Viděla jsem na něm, když 
udiveně zvedl hlavu, že tohle nečekal, 
tohle teda rozhodně ne, byl připrave-
ný na jinou odpověď a už měl odpověď 
pro mě taky připravenou. Teď musel 
odpovědět jinak. Na  jiná slova se od-
povídá jinými slovy. Zkusila jsem to 
ten den ještě párkrát. Když jsem chtěla 
něco říct zostra tchýni, neřekla jsem jí 
to způsobem, jakým jsem to dělávala 
vždycky, řekla jsem to samé – ale jiný-
mi slovy. A ona se usmála a odpověděla 
mi taky jinými slovy, než by mi odpo-
věděla, kdybych jiná slova já nepoužila. 
Je to tak jednoduché. A  výsledky jsou 
úžasné. Třeba… V  krámě mě okrádají, 
vracejí každou chvíli méně. Jindy bych 
řekla: Koukejte, dala jste mi špatně zpát-

ky, nemyslete si, že vám to projde – nebo 
něco takového. Teď řeknu: „ZDá SE MI, 
ŽE JSTE SE SPLETLA, NERADA ByCH 
VáS OŠIDILA.“ A  přepočítám peníze. 
Je to stejný výsledek, tak i tak mi peníze 
vrátí, jenže při tom druhém se nerozčí-
lím a ještě pobavím. Zkouším hledat jiná 
slova v naší rodině, v zaměstnání a kam-
koliv přijdu. Je to snadné. Člověk si pros-
tě vybere slova, která neublíží, nerozezlí. 
Není těžké je najít, každá nepříjemná věta 
má svého dvojníka. A  jak záleží na  ka-
denci! Psychologové prý zjistili, že záleží 
jenom z šesti procent na tom, co říkáme. 
Z devadesáti čtyř procent záleží na tom, 
jak to říkáme, na přízvuku, na pohledu, 
jaký při tom máme. Pokud tahle jiná slo-
va doprovázím ještě JINÝM přízvukem, 
je prostě výsledek zaručený. Člověk není 
na  jiná slova zvyklý, zvlášť v  rodinách, 
kde nebylo obvyklé je používat. Já ta jiná 
slova užívám už dva roky a musím říct, 
že za tu dobu se mi podařilo dosáhnout 
spousty věcí, o kterých se mi ani nesni-
lo. Lidé jsou za jiná slova vděční. Já také, 
dostane-li se mi jich. Jednu věc lze pově-
dět dvojím způsobem. Jednak pichlavým 
a  jednak hladivým způsobem, při tom 
prvním si možná ulevíme, jenomže při 
tom druhém docílíme víc, prosadíme, co 
chceme. Je možné říct: Jsi hroznej. Čeka-
la jsem na  tebe hodinu a  pak jsem to 
vzdala. Je ale také možné říct: Takový 
strach jsem o tebe měla. To jsem ráda, 
že se ti nic nestalo. Chápete? Jsou to 
jiná slova. Je to ale i  něco víc, vytvoří 
to jinou atmosféru, náladu. Lidé z po-
hodlnosti jiná slova nehledají: ta nejiná 
jsou připravená, a tak po nich sáhnou. 
Jenže ta jiná slova jsou kouzelná, ote-
vírající uzamknuté brány. Nevymýšlím 
si, přesvědčila jsem se o  tom mnoho-
krát. Stačí si dát pozor a  přeříkat si 
v  duchu, co chcete vyslovit. A  hned 
víte, jestli tím toho druhého potěšíte. 
Hned víte, že asi ne… A tehdy se nabí-

zejí jiná slova, formulace, která nesou 
stejný obsah, ale nesou ho vlídně. Vlíd-
né ruce dosáhnou nejdál, podaná ruka 
vám může přinést, co chcete, do zaťaté 

pěsti nenaberete ani doušek vody, nic, 
nic. Není třeba uvádět další příklady, při-
jde na ně každý, kdo se trochu zamyslí. 
Stojí to za to, vždyť kolikrát stačilo použít 
o  trochu jiné slovo a  náš život vypadal 
úplně jinak. Řeknu jen tohle: Jiná slova 
znamenají jiný život.“ 

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 O velikOnOčnícH SvátcícH: 
 bošovice  Otnice  lovčičky  Milešovice 
18. dubna (Zelený čtvrtek)  17.00  18.30 
19. dubna (Velký pátek)  17,00 18.30 
20. dubna (Bílá sobota) 18.00 20.00 
21. dubna 
(Boží hod velikonoční)   8.00  9.30  11.00 
22. dubna 
(Velikonoční Pondělí)  8.00  9.30    11.00
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Otnická kinokavárna přivítala rekordní počet diváků
Ano, je to tak. Od  doby, kdy bylo naše kino digitalizováno, byl počet návštěvníků nejvyšší právě v  březnu letošního roku. 

Zasloužil se o to životopisný film Bohemian Rhapsody. Film vypráví příběh rockové skupiny Queen, jejich hudby a především 
Freddieho Mercuryho, kterého skvěle ztvárnil Rami Malek. Zaslouženě získal za tuto roli Oskara.

Je pro nás velkým potěšením, že filmy, které uvádíme, jsou kvalitní a získávají řadu ocenění. Příkladem je i film Všechno bude, 
který jsme promítali na podzim, a teď se stal nejlepším oceněným snímkem na udělování Českých lvů. 

Protože víme, že české filmy jsou pro diváky naší kinokavárny stále nejoblíbenější, můžete se těšit v  dubnu na nový český film 
Léto s gentlemanem. Ne každý film musí mít skvělé hodnocení, ale jako oddychovka po pracovním týdnu se sklenkou vína či piva 
potěší každého diváka. 

Nesmíme zapomínat na děti, pro které jsme na konec dubna tematicky vybrali pohádku Malá čarodějnice z německo-švýcarské 
produkce. 

V květnu možná „poběžíte“ do kina, ale protože je vše zatím v jednání necháme se překvapit, jak to dopadne. Kdyby to náhodou 
nevyšlo, tak se potkáme v letním kině na hřišti, které bude promítat začátkem srpna.

Filmový klub

Pro koho je určeno a kdy vlastně začíná 
seniorský věk? Nemá smysl se bavit o zá-
konem stanovené hranici, která se stále 
mění, tedy zvedá. Není žádné datum, kdy 
si člověk může říct, už jsem starý, protože 
každý to má v sobě nastaveno jinak. Žádná 
startovací čára neexistuje. Čas samozřejmě 
nikdo nezastaví, ale prodloužit si aktivní 
život dokážeme. Představa stařenky v šát-
ku a  shrbeného pána s  hůlkou už dávno 
neplatí. Dnešní senioři jsou čím dál aktiv-
nější. Nejen že hlídají vnoučata a  pracují 
na zahrádkách tak, že mnozí mladí lidé by 
jim ani nestačili, ale cestují, jezdí po výle-
tech, pracují na počítačích, umějí s interne-
tem, i s chytrými telefony. A také chtějí žít 
kulturně. Chodí do divadla, někteří si rádi 
zazpívají, nebo jen tak posedí a popovídají 
si s přáteli. 

Jako poděkování za  jejich celoživotní 
práci i proto, aby měli tuto příležitost, po-
řádá náš obecní úřad každoročně Poseze-
ní pro seniory. Letos proběhlo 16. března 
2019 již pošesté. Na  přípravě programu 
se podíleli zaměstnanci obecního úřadu 
a  ženy z  kulturního Otnického Spolku 
(KOSu). Program měl stejnou osnovu jako 
v předchozích letech. Na úvod zahrála ně-
kolik skladeb děvčata ze Základní umělec-
ké školy Fr. France, pokračoval kroužek 

flétniček, který pod vedením paní učitelky 
Dany Matyášové nacvičil krásné pohádko-
vé melodie. Od  hudby jsme se přesunuli 
k pohybu, kde nám žáci z 5. B předvedli ta-
neční vystoupení, proložené téměř artistic-
kými prvky, které nacvičili s paní učitelkou 
Hanou Veselou. Další krásné gymnastic-
ké vystoupení dvou malých děvčat, které 
s nimi natrénovala paní Kubíčková, mno-
hým bralo dech. 

Další část už patřila dospělým. Ženy 
z KOSu si v prvním vstupu připravily pís-
ničky yvety Simonové, Milana Chladila, 
Jiřiny Salačové a Inky Zemánkové. Zdeněk 
Martinásek a Pavel Muric pobavili diváky 
svým vtipným tanečním doprovodem. Ná-
sledovaly dva vstupy našich Blonďáků, kte-
ří zazpívali v lidovém tónu s doprovodem 

pana Vacka na  harmoniku. Mezi jejich 
písničkami jsme mohli vidět krátkou, ale 
velmi úsměvnou scénku našich ochotníků. 
Divadelní soubor OchOtnice reprezen-
tovali dva členové: Zdenička Křivánková 
a  Pavel Mezuláník, ale dokázali rozesmát 
celý sál, až nám slzy tekly. Kulturní pro-
gram ukončil blok písniček, které zazpívaly 
opět ženy z KOSu a zamávaly všem při pís-
ničce na rozloučenou Koukám, jak ten čas 
letí… Lence Kurdíkové patří poděkování 
za hudební doprovod i skladbu programu. 

Uběhlo to odpoledne rychle, ale nebyl 
to konec. Pokračovala zábava s  tanečky, 
kdy k tanci i poslechu hrál pan Sekanina. 
Mezi tím se zpívalo a losovala tombola. Pro 
všechny bylo připraveno malé občerstvení. 
Na závěr nezbývá než poděkovat všem or-
ganizátorům, i těm, co se starali o občerst-
vení, techniku a mnohé další. 

V obci se koná celá řada kulturních akcí 
a  je dobře, že obecní úřad věnuje pozor-
nost i našim seniorům. Tímto se obracíme 
i  na  vás, naši milí senioři, pokud budete 
mít nějaké náměty, co bychom do progra-
mu pro vás mohli zařadit, co byste chtěli vi-
dět a slyšet, s potěšením si je vyslechneme 
a bude-li to v našich možnostech, rádi vám 
vyjdeme vstříc.  Naďa Fojtů

Posezení pro seniory 
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Pssst, jste v  knihovně! Tohle naštěstí 
v Obecní knihovně v Otnicích tak úplně 
neplatí. Samo sebou je tu plno starších 
čtenářů, kteří si sem pravidelně chodí 
pro romantické čtení, nějakou tu detek-
tivku nebo thriller, ale v  dnešní době je 
velmi žádoucí nalákat do knihovny také 
malé čtenáře, aby jim jejich láska k hustě 
popsaným stránkám nevšedních příběhů 
zůstala nejlépe po celý život. Knihovna se 
rovněž stává nejen místem pro půjčová-
ní knih: tady u nás knížky také sdílíme, 
např. díky předsunutému pultíku u vstu-
pu do knihovny samotné.

Díky nadšení naší knihovnice se zde 
pořádají akce pro děti. Během provozní 
doby tak měly děti možnost si knihov-
nu nejen prohlédnout, ale strávit v  ní 
i  nějaký čas a  zabavit se. Konkrétně 
v prosinci si sem mohly děti přijít vyro-
bit vánoční přání, a že bylo z čeho vy-
bírat. Vzorů a nápadů byla celá spous-
ta. V  knihovně se to odpoledne dveře 
netrhly. Bylo příjemné pozorovat malé 
výtvarníky, jak si navzájem pomáhali, 
radili a pro nikoho nebyl problém půjčit 
kamarádovi třeba velmi žádané metalic-
ké fixy.

Knihovna a škola, toto spojení by mělo 

fungovat vždycky. 
Proto se v  knihov-
ně v  únoru zastavili 
návštěvníci z  naší  
základní školy. Jed-
nalo se o  žáky dvou 
tříd v  doprovodu 
paní učitelky Dag-
mar Kovaříkové. 
Žáci 8. A se dokonce 
zapojili do velké sou-
těže s  Albatrosem 
k  70. výročí vzniku 
tohoto nakladatel-
ství. Otnická knihov-
na jim poskytla 
dostatek knih a  in-
spirace k odpovědím 
kvízových otázek. 
A  co se v mládí na-
učíš..., i  proto se do  knihovny vypravily 
děti z  mateřské školy. A  protože březen 
je měsícem čtenářů, kdy jindy by bylo 
vhodné uvítat v  knihovně ty nejmenší. 
Děti přišly se svými učitelkami a dozvě-
děly se něco o tom, jak taková knihovna 
vlastně vypadá a jaké jsou možnosti její-
ho využití. Navíc pro ně měla knihovnice 
Zuzka připraveno několik úkolů a za od-
měnu jim přečetla pohádku. A  jako po-
děkování za  připravené zážitky jí děti 
namalovaly obrázky, inspirované právě 
přečtenou pohádkou. 

Doufám, že i do budoucna bude naše 
knihovna nejen místem pro knihy, ale 
také prostorem pro mnohé povedené zá-
žitky a neotřelé nápady.

Martina Zlatníčková

 KNIHOVNA 
 ŽIJE

Poděkování za účast v soutěži 
k 70. výročí založení 
nakladatelství Albatros

Vážená paní učitelko,
zúčastnila jste se spolu se svými žáky 

soutěže vypsané u příležitosti 70. výročí 
založení nakladatelství Albatros.

Plnění jednotlivých úkolů vás jis-
tě stálo mnoho času i úsilí. Je to vidět 
i z přiložených fotografií.  Bylo těžké 
vybrat výherce.

 Do soutěže se zapojilo bezmála 250 
školních kolektivů – a bohužel vyhrát 
mohl pouze jeden.

Velmi si Vašeho úsilí vážíme a děku-
jeme Vám, že vedete své žáky k zájmu 
o čtení a dětskou literaturu.

Renata Löwingerová, 
Albatros Media a.s. 
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Žák 7. A Martin Freiberg byl vybrán třídní učitelkou Šárkou 
Hanákovou do školního kola zeměpisné olympiády. Zde byl úspěš-
ný a nominován školou do okresního kola zeměpisné olympiády, 
které se uskutečnilo 19. února 2019 ve vyškovském Majáku (dříve 
Dům dětí a mládeže Vyškov). Z více než 30 účastníků se umístil 
na krásném 2. místě a tím se kvalifikoval do krajského kola země-
pisné olympiády, které se konalo na Pedagogické fakultě Masary-
kovy univerzity v Brně dne 20. března 2019. Zde byl jeden z mála 
žáků základní školy, protože většina žáků byla z gymnázií celého 

Jihomoravského kraje. Obsadil velmi pěkné 11. místo a výborně 
reprezentoval naši školu i obec Milešovice. Práce, kterou psal, se 
skládala ze tří částí: práce s atlasem, práce bez atlasu, praktická 
část (ta se týkala různých migračních tras afrického obyvatelstva 
do Evropy). V části bez atlasu byl jeden z nejúspěšnějších, neb má 
obdivuhodný rozsah vědomostí o dění ve světě. 

Za vedení školy přejeme Martinovi hodně úspěchů v dalších 
soutěžích a věřím, že tento úspěch nebude jeho poslední. 

Hynek Zavřel 

Někteří naši žáci se zúčastnili výtvarné i literární soutěže Cestování s prarodiči
Soutěž vyhlásila Policie České re-

publiky  ve  spolupráci s  Jihomoravským 
krajem.  Motivací bylo zamyšlení nad 
cestováním, jenž je dennodenně běžnou 
součástí našeho života. „Velmi často děti 
cestují s rodiči do školky, školy, na krouž-
ky či tréninky, anebo o víkendech na výlet. 
Letní prázdniny byly pro spoustu dětí ur-
čitě také plné cestování. Mnohdy jsou děti 
hlídané prarodiči a  cestují právě s  nimi. 
Ale jak už tomu tak bývá, některé babič-
ky či dědečkové už jsou zasloužilého věku 
a může se jim stát, že na něco zapomenou. 
Všichni doufají, že nezapomínají na pra-
vidla bezpečného chování při cestování, 
ať už automobilem, tramvají, autobusem, 
metrem nebo vlakem. V takovém případě 
by na cestování nebyly příjemné vzpomín-
ky. Kdo komu je vzorem? Prarodič svému 
vnoučeti, nebo je tomu naopak?“  Děti 
měly vyjádřit, jak by to vypadalo, kdyby 
se na výlet nějakým dopravním prostřed-
kem vydaly právě a  pouze s  babičkou 
a dědečkem. 

Cestování dopravními prostředky 
s  babičkou a  dědečkem bylo zajímavé 
téma, a tak jsme se s chutí zapojili. Zasla-
li jsme krásné výkresy i zajímavé příběhy. 

Čekali netrpělivě na  výsledky. Na  slav-
nostní vyhlášení výsledků byli pozváni 
dva žáci naší školy: Kateřina Pavlovcová 
z   8. B získala 1. místo ve výtvarné čás-
ti za  kolorovanou kresbu Babička mo-

torkářka a  Jakub Šebeček byl 1. místem 
oceněn v  literární části za  vypravovaný 
příběh Celou cestu připoután aneb Výlet 
s prarodiči. V aule Jihomoravského kraje 
v  Brně jim předaly ocenění zástupkyně 
Policie Brno vrchní komisařka kapitán-

ka Zdeňka Procházková i  zástupkyně 
Krajského úřadu Brno. Obě díla postu-
pují do  celostátního kola v  Praze. Obě-
ma žákům blahopřeji za krásné umístění. 
Z velkého množství obdržených dárečků 

vybrali Kačka i Kuba drobnosti, které vě-
novali mladším spolužákům, kteří nebyli 
mezi oceněnými. Děkuji jim také za  je-
jich skromnost a přeji, aby byli stále po-
korní bez ohledu na tyto i další úspěchy. 

 Dagmar Kovaříková

Úspěch na zeměpisné olympiádě 

Turnaj v pexesu
Máme za sebou již 6. ročník turnaje ve stolních hrách - PEXESOTNICE. Tak jako před 

léty, hráli jsme opět PEXESO. Padesát hráčů se sešlo na sále školy a utkali se v soubojích 
jeden – na jednoho. Aby bylo všechno spravedlivé, rozdělili jsme děti do dvou kategorií. 
S – naši nejmenší z 1. a 2. třídy a kategorie XL – žáci od 3. do 5. třídy. 

Po  hodině pamatování si správných obrázků na  správném místě a  ve  správném 
pořadí jsme turnaj ukončili a pustili se do počítání získaných bodů. Pro první čtyři 
hráče jsme měli připravené diplomy a odměny, které ruku v ruce pořídily naše škola 
a maminky z otnické burzy. Tradičně pak ti nejlepší získali svítící čepici od Zdeňka 
Martináska. 

Jistě si všichni všimli, že mezi rozhodčími byly i učitelky Lenka Vojáčková a Hana 
Veselá. U stolů a v pexoBARU pak pomáhali žáci napříč celým druhým stupněm. Moc 
všem děkuji za velkou pomoc, bez které bychom nebyli schopni turnaj uspořádat. 

No, a jestli se vám turnaj líbil, přijďte zase za rok. Něco pro vás vymyslíme. 
Luboš Kleis 
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Běžecký talent z Otnic 
pokud v ulicích Otnic potkáte štíhlé-

ho běžícího chlapce v černé kukle, není 
to lupič ani zloděj. Je to náš kamarád 
tadeáš. běhá za každého počasí a černá 
lyžařská kukla jej chrání před mrazem. 
běh je jeho velkým koníčkem. Studu-
je  první ročník Gymnázia ludvíka 

Daňka v brně se zaměřením na atletiku. 
Má za sebou drobné, ale i větší sportov-
ní úspěchy. Jak se kluk z vesnice dostal 
na vrchol mládežnické atletiky a komu, 
čemu za to vděčí? vyzvídaly jsme:

Jak tě napadlo věnovat se právě at-
letice?

Odmalička jsem rád sportoval. Jez-
dil jsem rád na kole, hrál na hřišti 
fotbal, jezdil na hory lyžovat. Začínal 
jsem v TJ Sokol Otnice a hrál za mlad-
ší přípravku fotbal. Když jsem chodil 
do druhé třídy otnické základní školy, 
byla možnost navštěvovat kroužek at-
letiky. Přihlásil jsem se, začal s atletic-
kým oddílem trénovat. V té době jsem 
již znal Usaina Bolta, olympijského 

vítěze v  běžeckých disciplínách. Jeho 
úspěchy mě inspirovaly, proto jsem si 
nakonec vybral atletiku. Atletika zvítě-
zila nad fotbalem.

Běžeckých disciplín je celá řada, vě-
nuješ se jedné, anebo všem? 

V  atletickém oddíle v  Otnicích a 
později v  Brně jsem zkusil všechny. 
Nejvíc mi vyhovovaly kratší běhy. 

Nevyhýbám se ani štafetě. V  součas-
nosti se zaměřuji spíše na střední tra-
tě od 400 do 800 metrů. 

Medailí máš za těch devět let, co se 
běhání věnuješ, asi hodně. Kterého 
úspěchu si ceníš nejvíce?

Všechny mají svůj příběh. Každá 
je takovou vzpomínkou na běžecké 
začátky. Jsem za ně rád. Za největší 
úspěch považuji překonání českého 
rekordu na 300 metrů v hale a 1. mís-
to na mezinárodních hrách v Jeruza-
lémě.

Rodiče na tebe musí být pyšní…
Rodiče mě velmi podporují. Bez 

nich bych nebyl tam, kde teď jsem. 
Vozí mě na závody a z  tréninků, ku-
pují mi sportovní oblečení, obuv, 
vybavení. Z  jejich strany je podpora 
maximální. 

Když se ohlédneš zpět, co ti atleti-
ka dala a co naopak vzala?

Tento sport mě naučil na sobě pra-
covat. Přesvědčil mě, že když chce 
člověk něčeho dosáhnout, musí pře-
devším pracovat na sobě. Nevzdávat 
se, rozvíjet se, zkrátka jít dál. Atletika 
mi dala mnoho skvělých zážitků a ka-
marádů. A vzala mi volný čas, které-
ho moc nemám. 

A sportovní přání do budoucna?
Můj dlouhodobý cíl je dostat se na 

olympiádu a bojovat o stupně vítězů.

Děkujeme za rozhovor, přejeme 
hodně zdraví a sil do dalšího zdolá-
vání vysněných cílů. 

Eliška Fojtíková a Simona Topolářová
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Zápis na školní rok 2019/20 do Mateřské školy v Otnicích proběhne 9. května od 10 hodin. 
Žádáme rodiče, aby si s sebou přinesli rodný list dítěte, občanský průkaz a kartičku pojišťovny. 
Zápis mohou rodiče s dětmi využít i jako „Den otevřených dveří“ v MŠ Otnice.

Hala ZŠ Purkyňova ve  Vyškově. Šest 
týmů. Dvě skupiny. Devět hráčů ze ZŠ Ot-
nice. 

Velká výzva pro naše kluky, kteří se 

na podzim probojovali do okresu. Hned 
v úvodu jsme se v naší skupině „popra-
li“ se ZŠ Purkyňova. Papírově silnější 

soupeř potvrdil své kvality a  přes naši 
velkou bojovnost bylo skóre nakloněno 
soupeři 0:5. Tradičně nám první zápasy 
nesvědčí, neb nastartování do maximál-

ního výkonu otnickým klukům trvá del-
ší dobu, než by se hodilo. Oporou nejen 
v tomto zápase byl náš gólman Bohdan 

Tišer. Vychytal nám tento „uspokojivý“ 
výsledek. 

Druhý zápas skupiny s týmem z Bučovic 
už naši proměnili ve vítězství. Zezadu nás 
podržel skvělým výkonem brankář a také 
jsme začali více ohrožovat branku. Čtyři 
trefy rozhodly o  našem vítězství a  mohli 
jsme se těšit na zápas o třetí místo. 

Poslední představení našich chlapců už 
mělo maximální úroveň s hromadou šan-
cí, krásných kombinací a  tím správným 
fotbalovým napětím. Zaslouženě skončilo 
utkání s Drnovicemi remízou. To nejlep-
ší následovalo. Penaltový rozstřel. A  byl 
dlouhý. V prvních třech kopech se neroz-
hodlo. A  tak následovaly další a  další, až 
konečně v deváté sérii jsme obrátili vítěz-
ství na svou stranu. 

Máme třetí místo. Třetí místo v okrese. 
Moc děkujeme za vynikající výkon a na-

sazení. Děkujeme za reprezentaci naší ško-
ly: Marku Menouškovi, Jaroslavu Stejskalo-
vi, Bohdanu Tišerovi, Martinu Pavlovcovi, 
Martinu Matyášovi, Jiřímu Andrysíkovi, 
Tadeáši Jelínkovi, Janu a Luboši Vikturno-
vým.  Luboš Kleis

Letošní florbalový turnaj na ZŠ Janouškova 
v Brně byl plný „KDyBy“. Takovéto sportovní 
„kdyby“, které nás letos překvapilo. 

Kdyby naše první zápasy nebyly plné roz-
paků. Plné ruce, „hokejky“ práce jsme měli 
opět s prostorem. Než zjistíme, že tělocvična 
je o pár desítek metrů větší než náš školní sál, 
tak zápas končí. Jako bychom nechtěli běhat. 

Kdyby další naše zápasy byly stejně kvalitní 
a mohli bychom zapomenout na ten první. Klu-
ci se pak rozjeli ve velkém stylu a bojovnost, kva-
lita, nadšení překonalo všechny úvodní rozpaky. 
A začali jsme vyhrávat i dávat branky. 

Kdyby při nás stálo i to malé sportovní štěs-
tí, mohli jsme jít se zlatými medailemi na pr-
sou. 

Kdyby. I  přes všechna „kdyby“ chci kluky 
pochválit za  heroický výkon. Sport spojuje 
velké sportovní duše. Spojili jsme síly a vybo-
jovali třetí místo. 

Kdyby se někdo ptal: Byli jsme třetí.
 Luboš Kleis

Florbalový turnaj

Okresní finále ve futsalu
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Lyžařský kurz na Kohútce je za námi. Umíme lyžovat! I ti co neuměli. A ti, kteří 
uměli, jsou zase o něco lepší. Dokonce i snowborďáci ukázali své schopnosti při zdo-
lávání kopce. Zkrátka lyžák jak má být. 

I když v neděli po našem příjezdu byla velká obleva, a dokonce pršelo, druhý den ráno 
nás přivítalo pět centimetrů nového prašanu. Pondělní mlha se hned v úterý vystřídala 
s krásnou, sluncem zalitou oblohou. To se nám to lyžovalo! A tak to bylo celý týden. 

Ve čtvrtek se všichni lyžaři i snowborďáci poprali se slalomem a večer se rozdávaly 
připravené sady medailí a diplomy. 

Gratulujeme všem, kteří překonali obavy z kopců, přivoněli k horským radován-
kám a zkusili si, že na horách může být krásně a veselo. 

Fotografie alespoň trochu přiblíží zimní atmosféru Javorníků. 
Tým instruktorů LVK Otnice

Hurá do Beskyd
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Čím budu, až vyrostu
Leden a únor, to jsou měsíce zasvěcené mimo jiné i karnevalům, kostýmům a maškarním 

zábavám. A nesmíme při tom zapomínat ani na děti. Proto se první únorovou sobotu konal 
v dělnickém domě tradiční Maškarní dětský ples. Odpoledne 2. února se tak v rámci tématu 
POVOLáNÍ sešlo na „dělňáku“ plno vojáků, kominíků, tanečnic, sestřiček, opravářů, poli-
cistů a dalších. A to vše pod záštitou obce Otnice a pod dozorem zdravotnického personálu 
v podání otnických maminek, které se na organizaci podílely.  

Odpoledne bylo plné her, tance a zábavy. Kromě toho byl pro všechny k dispozici tema-
ticky vybavený fotokoutek. Otnické maminky měly na starosti kromě samotné organizace 
i výzdobu sálu. Takže všude byly kulisy s tematikou různých povolání, které vznikly hlavně 
díky výtvarnému talentu a nadšení Šárky Fialové, která namalovala i pozadí fotokoutku. K 
dispozici bylo také občerstvení pro žíznivé a hladové tanečníky, podávané s úsměvem Leo-
nou Levákovou a jejími pomocnicemi. Mimo pití a pamlsků si děti mohly na baru koupit 
štěstíčka hned ve dvou velikostech. O hudbu se v roli DJ postaral Luděk Levák.

Děti si po úvodní promenádě masek vyzkoušely v rámci hry, jak náročný může být pra-
covní týden a v další výzvě na ně čekala cesta do práce na koloběžkách a odrážedlech. Drob-
nostmi byly děti odměněny za absolvování opičí dráhy. Příjemným zpestřením odpolední-
ho programu bylo vystoupení dětí z Bučovic z taneční skupiny N-JOy. Malí tanečníci byli 
odměněni bouřlivým potleskem. Všechny také potěšily hry určené pro rodiče a děti. Kdo by 
si taky nechtěl zahrát na doktora, že? Takže se vesele obvazovalo a ošetřovalo, místo obvazů 
posloužil toaletní papír. A aby dospělí nebyli jen doprovodem, tak i pro ně měly organizá-
torky připravené dvě soutěže s náležitou odměnou. Poslední hrou se stala balónková bitva, 
kterou s přehledem vyhrály děti.

Co by to bylo za maškarní ples bez tomboly? V malé tombole došlo na všechny malé 
účastníky, kdy si děti odnesly drobné hračky, pexeso či omalovánky. A potom přišlo na řadu 
losování velké tomboly. Veliké díky patří všem sponzorům, díky jejichž štědrosti se mohly 
děti těšit na opravdu krásné a hodnotné ceny, jako byly deskové hry, krásný dort nebo veliký 
medvěd.

Všechno jednou skončí, a tak se nachýlil ke konci i letošní karneval. Děti si posedaly k zá-
věrečné pohádce … a pak zazněly fanfáry. Přišel mezi nás pan Klaun, kterému bychom tím-
to rádi poděkovali za úžasné překvapení, které pro děti vymyslel a zajistil. Pan Klaun přivezl 
dětem výborný dort, na kterém si všichni pochutnali. Na závěr bych ráda poděkovala všem 
aktivním maminkám, které se na přípravách podílely, za jejich nadšení a volný čas, který 
věnovaly organizaci, a také za to, jak mě přijaly mezi sebe a umožnily mi tím poznat báječ-
nou skupinu lidí. Doufám, že i v příštích letech navážeme podobně povedenými projekty.
 Martina Zlatníčková
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Naši   zahrádkáři začali svoji činnost 
v  letošním roce besedou o  Titaniku. 
Vsadili jsme na  oblíbenou a  vynikající 
přednášející Danu Šimkovou, která opět 
nezklamala. Beseda se konala 31. ledna 
v pohostinství U Marků. Měli jsme velké 
obavy z  účasti občanů, protože ten den 
děti dostaly pololetní vysvědčení a na ho-
rách byly ideální podmínky na  lyžová-
ní, většina mladých   asi odjede na hory. 
Konalo se překvapení, sál restaurace byl 
naplněn k prasknutí, pořadatelé nestačili 
nosit a hledat další židle na sezení, napo-
čítali jsme kolem 100 přítomných. 

Paní Šimková v  obleku kapitána lodi 
opravdu perfektně a podrobně vyprávěla 
tři hodiny poutavě do všech podrobností 
smutný příběh známého Titaniku. Od-
cházeli jsme smutni, jaká to musela být 
hrůza, ale nadšeni z přednesu a znalostí 
paní Šimkové. Už se na  ni zase těšíme, 
protože jsme ji pozvali na  její nově na-
studovanou besedu o Napoleonovi, která 
určitě připomene i naše okolí. 

Věříme, že naši občané nezklamou 
a  zase v  plném počtu přijdou se poučit 
a  pobavit, jak to Dana Šimková svými 
doplňky určitě umí.

Všem občanům za  zahrádkáře děkují 
Havelkovi a zveme na Velikonoční neděli 
21. dubna na posezení u cimbálu. Pose-
díme u příjemné hudby a oslavíme svátky 
jara.

Povedený 
Titanic
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myslivecký ples
Myslivecký ples se tradičně koná za-

čátkem roku. Ten letošní uspořádali 
členové MS Hubert Otnice v sobotu 19. 
ledna 2019. Atmosféru plesu podtrhu-
je i  výzdoba sálu a  bohatá tombola, je-
jíž součástí je kromě darů od  sponzorů 
i zvěřina, která je jistě atraktivní zejména 
pro ty, kteří nejsou myslivci. 

Během zálomkového sóla téměř nikdo 
neseděl, a tak věříme, že se všichni nejen 
dobře bavili, ale že si také dobře zatančili 
za doprovodu skupiny Relax. 

Děkujeme za  vaši přízeň a  těšíme se 
na vás zase za rok. 

MS Hubert Otnice

2. února se u nás v Otnicích po dlou-
hé době uskutečnila „Obecní zabijačka“, 
psáno v  uvozovkách, protože obecní 
zabijačka jako taková se již delší dobu 
z  nařízení Evropské unie nesmí prová-
dět. 

Pojali jsme ji tedy trochu jinak a pod 
názvem Zabijačkové hody jsme lidem 
nabídli předem připravené vařené zabi-
jačkové pochutiny, které jsme připravili, 
jak jen nejlépe umíme. 

Samotná akce se zrodila v  hlavě na-
šeho člena Peti Matouška, který má již 
pár desítek zabijaček za sebou a Tomáše 
Brtníka, který nám při této akci velice 
pomohl. Peťa navíc přišel s  nápadem, 
že by celou naši akci mohla doprovázet 
Mistříňanka, která nejednou v Otnicích 
hrála a je u občanů v naší obci v oblibě. 
Celá organizace této akce nám zabrala 
asi čtrnáct dnů, samotná příprava a vý-
roba produktů tři dny. Jelikož to byl 
náš první ročník, vůbec jsme nevěděli, 
do čeho jdeme, kolik toho vlastně máme 

Zabijačkové hody s mistříňankou 
vyrobit a  jak to celé dopadne. Nakonec 
jsme počty produktů navýšili a vyplatilo 
se. 

Ve  středu se nakoupilo vše potřeb-
né na  výrobu produktů a  občerstvení. 
Ve čtvrtek tři dny před samotnou akcí se 
nakrájelo a vyškvařilo sádlo, našpejlovala 
se střívka. 

V  pátek se hned od  rána převezly kotle 
a začala samotná výroba. Roztopit kotle, uva-
řit maso a kroupy, ochutit jelita, jitrnice, tla-
čenku, uvařit guláš. To je jen z mála věcí, které 
jsme museli připravit na sobotní akci. Páteční 
přípravy trvaly až do pozdních nočních ho-
din, nebo spíše brzkého sobotního rána. Po-
slední vytrvalci odcházeli o půl čtvrté ráno. 

V sobotu se o půl sedmé zatápělo pod kot-
lem, bylo nachystáno občerstvení a zdarma 
menší pozornost pro příchozí v podobě tru-
biček a věnečků, které napekla Marcelka. 

Netrpěliví, co se nemohli dočkat našich 
pochutin, se už před jedenáctou hodinou 
scházeli s konvičkami, aby si mohli zakou-
pit černou polévku, škvarky, sádlo, jitrnice, 
jelita, ovar a na oběd si dát Brťasův výbor-
ný guláš. I když jsme počet našich produktů 
navýšili, půl hodiny po poledni došly škvar-
ky, hodinu na  to jitrnice, tlačenka a ovar. 

K celé této zabijačkové atmosféře a dobré 
chuti hrála kapela z Mistřína, která k této 
akci určitě patří, a  dodala tu třešničku 
na  dortu. Tato kapela nám hrála, i  když 
v  menším počtu, až do  večerních hodin 
a dodala takovou atmosféru, že se tancovalo 
až do pozdních nočních hodin. 

Milé překvapení bylo i to, že se už v neděli 
objevil o naší akci pozitivní článek na inter-
netu a v týdnu ve Vyškovských novinách. 

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, 
kteří se na akci podíleli, za to, že vše klaplo, 
jak mělo. 

Myslím, že se naše premiéra „Zabijačkový 
hodů“ vydařila a za Sbor dobrovolných hasi-
čů v Otnicích děkuji místním i přespolním, 
že nás přišli podpořit. Věřím, že si všichni 
pochutnali a skvěle se bavili jako my. 
V hlavách se nám rodí další plány na podob-
né akce, na které jste všichni srdečně zváni. 
Už teď vás můžeme pozvat na  HASIČSKÉ 
PIVNÍ SLAVNOSTI, které se konají 15. červ-
na 2019 a HASIČSKOU FONTáNU pořá-
danou SDH Otnice, Bošovice, Milešovice, 
Lovčičky plánovanou na 13. července 2019 
na rybníku pod Poltňou. 
Všichni jste srdečně zváni. 
 Za SDH Otnice Josef Muric ml. 
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DIVADELNí TurNÉ 
Těšili jsme se na podzim. V této době totiž začínáme zkoušet vždy novou divadelní 

hru. Věděli jsme, že se chceme vrátit opět ke komediím, i když loňská Past na myši 
nás také velmi bavila. Oslovili jsme agenturu, která zastupuje autorská práva a ta nám 
poslala výčet asi dvaceti divadelních her, které v současné době v divadlech „frčí“. 
Vybírali jsme, četli, ale problém nastal vždy v okamžiku, kdy bylo od začátku zřejmé, 
že hra je obsazena především mužskými rolemi. Přes všechny možné nápady přišla 
záchrana ze strany režiséra Radka, a nikdo proti jeho výběru neprotestoval. 

Hra Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách je hra o velkém počtu 
rolí, jak jste většina z vás viděli. Naštěstí se podařilo najít herce převážně v soused-
ním Újezdě u Brna. Že jsme si na zkouškách užívali nesmírně srandy, to vám nemu-
síme jistě vůbec říkat. 

A ještě víc se bavíme, když se bavíte vy, naši diváci. 
Jsme rádi, že naše hra má takový úspěch a že o nás projevili zájem i v dalších ob-

cích. Když jsme naplánovali jedno představení na 9. března v Újezdě u Brna, nikoho 
by ani nenapadlo, že bude za chvilku vyprodané. Bylo nám líto, že lidé chodili stále 
pro vstupenky, ale odcházeli s prázdnou. Tak jsme rozhodli ještě další představení 
přidat, a to na pátek 8. března. A přesto, že vstupenky na páteční představení šly do 
předprodeje ve středu, čili dva dny před, i tentokrát byl sál téměř vyprodaný. V sobo-
tu 30. března jsme hráli v Šaraticích v prostorách velkého sálu za obecním úřadem, 
který byl opět plný diváků. 

Máme za sebou už pět představení a další minimálně dvě nás ještě čekají. 13. dubna 
v Praci a 5. května opět v našich mateřských Otnicích. Otnické květnové představení 
bude charitativní. A komu že chceme pomoci? Dozvíte se již brzy. 

Dovolte nám, abychom vám velmi poděkovali. Bez vás by divadlo nebylo divadlem 
a byli bychom smutní. Budeme se na vás těšit v květnu. 

Zdeňka Křivánková 
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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
Valná hromada Tj Sokol Otnice

30. března jsme dohráli poslední zápasy finálové skupiny žá-
kovské ligy a uzavřeli pingpongovou sezonu 2018/2019. To je 
čas provést krátkou rekapitulaci letošních výsledků. Začneme 

u těch nejmenších, u žáků. Je potěšitelné, že pokračuje výrazně 
větší zájem dětí navštěvovat tréninky stolního tenisu. Několi-
krát byla účast i 14 dětí, a to už začíná být malinko kompliko-
vané, poněvadž máme malou tělocvičnu, málo stolů a děti se 
musí střídat a čekat na volné stoly. 

I když ne všichni se stanou soutěžními hráči stolního tenisu, 
naučí se základy krásného sportu, hýbou se, snaží se prosadit a 
to je vynikající pro jejich osobní rozvoj. Těší mne, že se všichni 
snaží zlepšovat a je často vidět radost z povedených úderů, vy-
hraných zápasů a pohodová hravá atmosféra. 

Po celou sezonu předváděl výborné výkony Bolek Oplt, kte-
rý byl jednoznačnou oporou mužstva v žákovské lize. Výborně 
mu sekundoval Ondřej Fojtík, který se během letošní sezony 
výrazně zlepšil a je skutečným talentem pro otnický stolní te-
nis. Mužstvo úspěšně doplňovali Filip Nepomucký, Petra Ja-
drná a František Pavlovec. Po vynikajících podzimních výko-
nech, kdy dokázali naši hráči vyhrát svoji skupinu, postoupili 
do osmičlenné finálové skupiny. Zde podávali i nadále výbor-
né výkony. Postupně porazili silné týmy Bošovic, Vyškova B, 
Vyškova C, Vyškova D, Bučovic a Vážan nad Litavou. Prohráli 

pouze s Vyškovem A. Po informaci vedení okresního svazu, že 
musí vyloučit mužstvo Vyškova A pro porušení předpisů, to 
dlouho vypadalo, že se naše mužstvo stane celkovým vítězem 
okresní žákovské ligy. To se změnilo až na poslední chvíli, kdy 
vyloučení Vyškova A bylo zrušeno. I tak jsme získali krásné 
druhé místo v silné konkurenci. Bohužel příští rok už naše opo-
ra Bolek Oplt i neustále se zlepšující Filip Nepomucký budou 
nastupovat pouze za dospělé a naše žákovské družstvo bude  
značně oslabené. Ovšem podobně na tom budou všichni naši 
soupeři.

Velmi povedenou sezonu mělo naše A mužstvo dospělých, 
které v silné konkurenci krajské soutěže vybojovalo pěkné čtvr-
té místo. Hrálo ve složení Marek Šebeček, Jaromír Vojáček, Ja-
roslav Bubla a Jaroslav Salajka. Oporami byli především první 
dva jmenovaní. Standardní výkony podávalo naše B mužstvo, 
které obsadilo 9. místo v okresním přeboru. Hrálo ve složení – 

Rafaj Zdeněk, Heřmanský Martin, Heřmanský Josef a Cupák 
Radim. Také zde oporami byli první dva jmenovaní. 

Po obměně našeho C mužstva dospělých byla soutěž OS 2 
nad síly našeho mužstva. Bylo poslední a příští rok bude bojo-
vat v soutěži OS 3. Za mužstvo nastupovali Bolek Oplt, Jan Še-
beček, Petr a Dominik Jelínkovi, Martin Cikánek a Petr Špunar. 
Už se těšíme na další sezonu 2019/2020. 

Jaroslav Bubla, trenér žáků stolního tenisu

Ohlédnutí za stolně tenisovou sezonou 2018/2019Ohlédnutí za stolně tenisovou sezonou 2018/2019

1. března se v  Pohostinství U  Mar-
ků konala výroční schůze Tělovýchov-
né jednoty Sokol Otnice. Schůzi zahájil 
předseda Martin Heřmanský přivítáním 
členů, pana starosty a  speciálních hos-
tů. Po  zahájení výroční schůze zvolila 
členy návrhové komise a  zapisovatele. 
Zprávu za oddíl kopané přednesl Marek 
Matoušek, za  oddíl kulečníku Jaroslav 
Ocásek a  za  oddíl tenisu a  stolního te-
nisu Marek Šebeček. Martin Heřman-

ský následně přednesl zprávu za  celou 
organizaci, zhodnotil uplynulou sezonu 
a plány na rok 2019. Zároveň informoval 
přítomné o stavu dotace na nový povrch 
fotbalového hřiště. Po jednotlivých zprá-
vách následovala informace o  průběhu 
revizní, inventarizační komise a poklad-
níka ke  stavu hospodaření. Komise ne-
shledala žádné nedostatky a vše bylo dle 
pravidel organizace. V následné diskuzi 
se přítomní tázali členů výboru na téma-

ta, kterými by se organizace měla zabývat 
a co jednotlivé členy nejvíce trápí. 

Závěrem Martin Heřmanský poděko-
val všem přítomným za účast a podnět-
né dotazy. Bohužel celková účast členů 
na  výroční schůzi byla menší, než se  
očekávalo, což výkonný výbor mrzí, pro-
tože se jedná o  dobrou příležitost pre-
zentovat výsledky organizace a následné 
podání podnětů do práce v následujícím 
roce. 

úspěšné mužstvo žákovské ligy – zleva Filip Nepomucký, Bolek 
Oplt, Petra Jadrná, Ondřej Fojtík a František Pavlovec.
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Míša přidala   do své sportovní sbírky 
další dva tituly mistryně České republiky.  
V Jihlavě se konalo mistrovství České re-
publiky v  klasickém (raw) benchpressu. 
Míša na této soutěži startovala v katego-
rii žen do 84 kg.  Naše závodnice začínala 
na hmotnosti 90 kg, kterou bez problému 
zvládla. Další pokus byl na  hmotnosti 
95 kg. Tento výkon zajistil Míše 1. místo 
v  kategorii. Posledním třetím pokusem 
zkoušela 97,5 kg, ale bohužel neúspěšně.  
Výkon 95 kg zajistil otnické závodnici 
nejenom vítězství ve  váhové kategorii, 
ale vynesl ji na 2. místo v absolutním po-
řadí žen.

Koncem února pořádal oddíl silového 
trojboje TJ Kralupy nad Vltavou mistrov-
ství ČR v silovém trojboji. Michaela opět 

nastupovala v kategorii žen  do 84 kg. Již 
při příjezdu na  závodiště bylo jasné, že 
na  tento šampionát Míša bude dlouho 
vzpomínat. Pořadatel zvolil místo konání 
v bývalé hokejové hale a ani přes noc se 
tento prostor nepodařilo vytopit. Teplota 
byla asi 10 oC.

Míša i přes absenci jakékoliv přípravy 
potvrdila, že je opravdový talent. Ve dře-
pu zvládla 170 kg, v  benchpressu poda-
la vynikající výkon 127,5 kg a v mrtvém 
tahu dokázala vzepřít 160 kg. Celkový 
trojboj činil 457,5 kg. Tento výkon stačil 
nejenom na 1. místo v kategorii, ale Míša 
se mohla radovat i z absolutního vítězství 
mezi ženami.

Po  sečtení všech titulů na  mistrov-
stvích ČR, které Míša vybojovala v rámci 
soutěží silového trojboje a benchpressu, 
je úctyhodné číslo 14.  

Michal Sicha

Michaela Drabálková vybojovala další dva tituly mistryně

Během zimních měsíců mužstva oddílu kopané mnoho 
činnosti nevykazují. Po ukončení podzimní sezony přichází 
zimní odpočinek, který trvá minimálně do silvestrovského 
dopoledne, kdy hřiště pravidelně ožívá tradičním zápasem 
„Staří – Mladí“, kterého ze zúčastňují jak registrovaní, tak 
i neregistrovaní hráči. 

Tenhle prestižní zápas bývá obvykle docela vyhrocen, pro-
tože nikdo nechce poslední zápas v roce prohrát. 

Po jeho ukončení ale bojová nálada opadá, poražení při-
jmou svůj osud a na závěr roku si společně vypijeme přine-
sené vzorky různých domácích pálenek. 

Samozřejmě nechybí ani svařené víno, které v  klubovně 
připraví někdo z přihlížejících fanoušků. 

V takto uvolněné náladě se potom přesouváme k Markům, 
kde probíhá detailní rozbor utkání. Někdy se takový rozbor 
zápasu může protáhnout i do pozdních odpoledních hodin, 
a tak k nelibosti partnerek, neplánovaně předurčí další prů-
běh silvestrovského večera. 

Snad to naše drahé polovičky pochopí. Vždyť fotbal je pře-
ce kolektivní hra, že jo. 

Po silvestrovském fotbálku hřiště na nějaký čas zase osiří. 
Aspoň do  doby, než začnou probíhat první tréninky jarní 

sezony. Mezitím je ale využívaná tělocvična, kam chodí tré-
novat přípravky a mladší žáci. 

Oddíl kopané taky zajišťuje organizaci tradičních ostatků. 
Průvod masek po dědině za doprovodu harmoniky pana Vac-
ka obstarávají většinou hráči našeho oddílu. Samozřejmě jsou 
do  průvodu vítáni všichni, kteří se mají chuť zúčastnit a  po-
chůzkou po dědině se zocelit a nabýt bohaté zkušenosti v ob-
lasti konzumace různých druhů alkoholu. 

Masopustní průvod je zachování určité tradice, ale zároveň nám 
taky slouží jako finanční přínos do klubové pokladny, ze které si 
financujeme svoji činnost. Součástí masopustní tradice je i večerní 
karnevalová zábava s pochováním basy. Přítomné masky v růz-
ném provedení jsou vítaným zpestřením této tradiční zábavy. 

Prostřednictvím tohoto článku bych rád požádal mládež, 
která využívá prostory pod plechem k  večerním posezením, 
aby po svém odchodu po sobě zanechávali pořádek a rovněž 
nám neničili lavečky a  stoly různými vyrytými sděleními 
a vzkazy. Tento prostor jsme zbudovali pro využívání všech. 
Nemáme prostředky na jeho monitorování a ani toho nejsme 
příznivci. Doufáme, že rozumní lidé se domluví a do budouc-
na se tenhle neutěšený stav nepořádku pod plechem zlepší. 

Dušan Matoušek

Zimní činnost oddílu kopané
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26.	dubna	ve 20	hodin

Léto s gentlemanem
první	scénáristický	počin	jaromíra	Hanzlíka,	
který	si	ve filmu	zahrál	i jednu	z hlavních	rolí	

spolu	s alenou	antalovou	a igorem	Barešem.	

Česká	romantická	komedie	(2019/	98	min.)

28.	dubna	v 17	hodin

Malá čarodějnice
jen	několik	set	let	„mladá“	čarodějnice	

se	chce	podívat	na slavný	sabat,	
který	se	každoročně	koná	na vzdálené	hoře.	
její	společník,	starý	moudrý	havran	abraxas,	

jí	to	sice	vymlouvá,	ale	malá	čarodějnice	
ho	neposlouchá...	

německo	švýcarská	rodinná	pohádka	
(2018/103	min.)

17.	května	ve	20	hodin

Důvěrný nepřítel
andrej	(vojtěch	dyk)	pracuje	jako	programátor	

u nadnárodní	firmy,	která	se zabývá	vývojem	tzv.	
inteligentního	domu,	který	má	znamenat	revoluci	

v bydlení.	dům je ovládaný	pouhým	hlasem	
a má	obyvatelům	zajišťovat	maximální	luxus	

i stoprocentní	bezpečnost.	to,	co se	ze začátku	
jevilo	jako	pohádka,	se však	pomalu	

ale	jistě	mění	v noční	můru.

České	mysteriózní	drama	(2018/108	min.)
	nevhodný	mládeži	do	12	let

21.	dubna	
Velikonoční posezení u cimbálu

pořádají:	otničtí	zahrádkáři

24.	dubna
Den otevřených dveří v Dětském domově 

LILA

Pietní akt osvobození obce
pořádá:	obec	otnice

27.	dubna
Vítání jara se světluškami

pořádá:	obec	a rybářský	spolek	otnice

5.	května
Proč muži neposlouchají 

a ženy neumějí číst v mapách
divadelní	uskupení	ochotnice

11.	května
Férová snídaně 

od 10	hodin	na náměstí	před	radnicí
pořádá:	obec	otnice

11.	–	12.	května
Jarní prodejní výstava květin

pořádají:	otničtí	zahrádkáři

1	června	
Gulášfest

pořádá:	tj	sokol	otnice

8.	června
rybářské závody pro děti

pořádá:	rybářský	spolek	otnice

11.	června
Kulaté léto

pořádá:	zš	otnice	

15.	června
Pivní slavnosti

pořádá:	sdH	otnice

22.	-23.	června
Aloiské hody

pořádá:	tj	sokol	otnice



malÍ a velCÍ v KOsTÝmeCH I v masKáCH



OTNIČTÍ OCHOTNÍCI




