
OTNICKÝ
ZPRAVODAJ

ČÍSLO 53
18. ročník • 8. října 2013

ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH

Dobrovolní hasiči z Otnic v období mezi světovými válkami...

... a otničtí hasiči v současnosti.



červnové akce

Soutěžící Gulášfestu s pořadatelem Ivo Krausem  

Aloiské hody

Svěcení dřevořezby sv. Huberta



	 otnický	zpravodaj	 	3

o b s a h

zpráva	o	činnosti	zastupitelstva	 4-7

obecní	úřad	informuje	 8

starostovy	starosti	 9

duchovní	okénko	 10

rybářské	závody	pro	děti	 11

pivní	slavnosti	 12-13

ochutnávka	ukrajinské	kuchyně	 14

aloiské	hody	 15

sv.	hubert	 16-17

Mateřská	a	základní	škola	 18-21

130.	výročí	založení	sdh	otnice	 22-23

kynologický	den	 24

zahrádkáři	 25

indiánské	odpoledne	 26

setkání	na	téčku	 27

sportovní	okénko	 28-29

pozvánky	 30

ú v o d n í 	 s l o v o

Autoři fotografií z obálky:
archiv	sdh	otnice
zdeňka	křivánková
petr	pospíšil
dagmar	kovaříková
zdena	Fialová
andrea	Malá
věra	neužilová
hynek	zavřel

Redakční rada:
dagmar	kovaříková
dana	sekaninová
zdeňka	křivánková

Redakce nezodpovídá 
za obsahovou	stránku	textů.

Vaše příspěvky do dalšího čísla
zasílejte e-mailem na adresu:

otnicky.zpravodaj@seznam.cz
Uzávěrka příštího čísla: 

20. listopadu 2013

Za hasiče okrsku 10 chci moc a moc 
poděkovat z  Milešovic, že nám tam 
všem dobře bylo, líbilo se, nemu-
sel bych psáti víc. Kamarádi hasiči 
z  dědin kolem vás, sešli jsme se, po-
zdravili, radějc budu psáti poklo-
nit, historii vaši dlouhou nemůžeme 
dohonit. Za  vše, co jsme užili a  to 
mnoho krásných věcí, psáti o  všem 
není možné, bylo by to mnoho řečí. 
Že vám v  ten den   všechno vyšlo i  to 
jsme též přáli, krásná mše i  věnce 
klásti důstojnost to samá byla a o slav-
nostní schůzi, ta nás také překvapila. 
Proč se asi každý zamyslí, co ten Tůma 
v mysli má, vždyť jsme ani netušili, že se 
v  obci Otnicích, až tak krásně zazpívá. 
Začali vše kamarádi, to jsou vskutku 
chlapáci, že si nesou hrdý titul, říka-
jí jim BLONĎÁCI. Ladí jim to, jak se 
patří, škoda že nejsou všichni hasi-
či, nazval bych je, jsou to vskutku naši 
bratří. Kdo vedoucí sboru je, toho pě-
veckého ti to jméno tají Frantin, Josef, 
Jenda, Štěpán, Pavel jsou tam také jmé-
na dvě, jsou to Arnoštové, asi všech-
ny neznám, ale chci je pochválet, 
umí krásně zaválet. Jara, když měch 
natáhne a  ten sbor to spustí, je to la-
hodička, pohodička pro uši co slyší. 
Jak se zmínit o sboru žen, to si asi ne-
troufnu, neboť tam již   chybí dáma, 

co by hrála na  loutnu. Milé dámy dě-
kujeme za  to krásné zpívání, pohled 
na  vás jednu, druhou slzu v  oku na-
hání. Večer vše jste potvrdily, že Vám 
písně žádné nedělají potíže, zasedly 
jste z blonďáky zpívali jste dál krásně. 
Jak již jsem psal, počasíčko přá-
lo, posezení, pobavení, všem nám 
trochu vnímavým u  srdíčka hřálo. 
Co se týká občerstvení, tam tu partu 
dobře znám: Lenka, Jitka, Dáša, Jana 
to jsou dámy, jak se říká, do  ohně tu 
ruku dám.Chtěl bych také děkova-
ti, milé Dámy, odvážím se za  ně, ať 
si myslí, kdo co, chce, jste mé dobré 
kamarádky, to vám píši od  srdce. Že 
vás Dámy rád vždy vidím, to vám jas-
né musí býti, těším se já na  okamžik, 
kdy se s vámi potkám zas, věřit budu, 
jak jste řekly nebude to dlouhý čas. 
Co ukázky od kolegů, nám všem v mysl 
daly, viděli jsme, že hrůza co by nastat 
mohla z nás každému, až snad dech utají. 
Ještě tedy jedenkráte: všem co se na tak 
krásné akci podíleli, srdíčka nám všem 
potěšili, musím napsat, ač neradi od vás, 
jsme odjížděli. Vzpomínky nám zůsta-
nou, ať se vám všem daří, budem dále 
kamarádit, jak mladí tak staří.

Toto jsem si dovolil napsat za mile-
šovské kamarády hasiče.

 Karel Tůma   

Vzpomínka a poděkování za krásné oslavy 
130 let hasičů v Otnicích

Zářijový zpravodaj rekapituluje události od  počátku června do  začátku 
září. Rozhodně se nedá hovořit o prázdninové okurkové sezoně. Díky aktivitě 
a  nadšení několika lidiček jsme se mohli zúčastnit spousty zajímavých akcí: 
od  tradičních hodů, setkání přátel v  Hořké Vodě přes premiérové akce pod 
plechem, v Otnapu až po ojedinělé akce jako svěcení sochy sv. Huberta. Jistě 
právem zpravodaji vévodí významné jubileum otnických dobrovolných hasi-
čů. Úvodní slovo tentokráte přenecháme příspěvku, který do redakční pošty 
dorazil začátkem prázdnin a  je poetickým ohlédnutím právě za oslavou 130 
let SDH v Otnicích.

Otničtí hasiči 30. léta minulého století
Gajda Fr., Novák Rich., Marek Fr., Lattenberg Fr., Witta, Mezuláníková M., 
Placher, Marek, Večeřa Lad., Valný Fr., Sajtl Ant.
p. Lukášková, Lukášek J., Kosík F., Matoušek V., Najman, Jurásek, Svoboda, 
Kelča Fr., Hrdlička Jan, Dubský Jar., Zalabová A.
Mezulánek Jan, Novák Jar., Odehnal, Mazal, Matoušek Ferd., Kraus, Jurásek, 
Vágner
Vojáček Josef, Dřína St., Šebesta Fr.

Texty k fotografiím na 1. straně obálky

Zásahová jednotka v roce 2013
Zleva: Petr Matoušek, Zdeněk Hudeček, Aleš Holoubek, Jan Pavlovec, Radek Švá-
benský, Josef Muric ml., Miroslav Kalouda, Roman Kalvoda, Patrich Wunsch, Petr 
Dřinovský, Pavel Čermák, Marian Wunsch, Pavel Václavek
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Z p r á v a  o   č i n n o s t i  Z a s t u p i t e l s t v a
ČERVENEC - 8. 7. 2013 

2. Kontrola minulého zápisu: 
Bod 6) – Povodně, finanční příspěvek vybrané obci postižené 

povodněmi bude řešen přes DSO Politaví. 
3. Schválení přijatých faktur: 
a) Respono Vyškov – Fa: 2313350020, likvidace odpadů 

na SD Otnice 
b) Ing.  Němec Brno – Fa: 262013, projekt. dokument. 

zpevněných ploch u MŠ 
Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 3, 

zápisu. 
4. Výběrové řízení na adm. pracovnici OÚ: 
K  1. 9. 2013 se uvolní místo administrativní pracovnice 

na  OÚ. Starosta vypsal výběrové řízení s  termínem podání 
žádosti do 19. 7. 2013. 

5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor ŽP: 
a) J. Bělík Modřice – souhlasné stanovisko na  umístění 

kondenz. kotle RD1 
b) J. Bělík Modřice – souhlasné stanovisko na  umístění 

kondenz. kotle RD2 
6. Sociální fond: 
Zastupitelé projednali „Směrnici č. 1/2009“ o  čerpání 

sociálního fondu obce Otnice. Bylo doporučeno podmínky 
neměnit a prodloužit její platnost. 

Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje „Směrnici č. 1/2009“, o  čerpání 

sociálního fondu obce a prodlužuje její platnost do 31. 12. 2014. 
7. TJ Sokol – žádost o finanční příspěvek: 
Zastupitelé projednali žádost TJ Sokol Otnice o  finanční 

příspěvek na hudbu při konání tradičních hodů dne 22. - 23. 
6. 2013. 

Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro TJ Sokol 

Otnice ve výši 33 500 Kč. 
8. Dělnický dům – zajištění TDI: 
Starosta informoval zastupitele o  zajištění TDI na  akci 

„Zlepšení energetických vlastností Dělnického domu 
v Otnicích“, který bude vykonávat p. Nedoma Vl. 

9. Trasig Vyškov – povolení objížďky: 
Zastupitelstvo projednalo žádost f. Trasig Vyškov o souhlas 

obce k objízdné trase dne 10. 8. 2013, od 12,00 – 13,30 hod. 
Vzhledem ke konání Svatováclavského běhu bude v uvedenou 
dobu uzavřena silnice III/4166 a  II/416. K  materiálu nebyly 
vzneseny připomínky. 

10. Výsadba nových stromů: 
Starosta seznámil zastupitele s  možností čerpání dotace 

na výsadbu nových stromů z fondu nadace Partnerství. Obec 
nyní nemá volné pozemky k výsadbě. 

Bylo doporučeno posečkat na pozemkové úpravy. 
11. Ekokom - informace: 
Dle sdělení a.s. Ekokom, obec Otnice v  r. 2012 vytřídila 

celkem 48,197 tun odpadu. Za  to obdržela od  společnosti 
Ekokom celkem 101 809 Kč. Čím více dokážeme třídit odpad, 
tím větší obdrží obec odměnu. 

12. Revenge Praha - informace: 

Dle sdělení f. Revenge a.s. Praha naši občané uložili 
do kontejneru na textil v měsíci červnu celkem 359 kg textilu. 

13. Výstavba RD – Pod Vodárnou I: 
Zastupitelé řešili zajištění rozhlasu do  nové ulice Pod 

Vodárnou I. Zřízení bezdrátového hnízda je finančně náročné. 
Nadzemní vedení bylo zamítnuto. Optimální variantou by 
byl společný přívod pro rozhlas a  kabelovou televizi z  ulice 
Milešovská zemním vedením do  pozemku č. 876, 1000/1 
a 1000/2. 

Obec zajistí výkop, převodníkový sloup a kabel pro rozhlas. 
Pan Fryc J. vedení pro kabelovou televizi. 

Ing. Bubla oznámil podjatost k uvedenému bodu, hlasování 
se nezúčastnil. 

Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje zabezpečení přípojky pro rozhlas 

a TKR dle výše uvedeného návrhu. 
14. MŠ – úpravy chodníku okolo budovy: 
Starosta předložil projektovou dokumentaci a  rozpočet 

od Ing. M. Němce na opravu zpevněných ploch okolo MŠ. Dále 
předložil nabídku f. Prostavby Brno, podanou na základě výzvy 
obce na  zajištění těchto prací. V  nabídce jsou zakalkulovány 
i vícepráce na odstranění závad ze zápisu KHS Brno. Nabídková 
cena činí 614 284 Kč s DPH. 

Ing. Bubla oznámil podjatost k uvedenému bodu, hlasování 
se nezúčastnil. 

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

na opravu zpevněných ploch u Mateřské školy Otnice. 
15. Digitalizace starých fotografií: 
Starosta informoval o návštěvě Ratíškovic, kde obec zajišťuje 

digitalizaci a  archiv starých (historických) fotografií. Pro 
zabezpečení této činnosti bude nutné zakoupit počítač, scaner, 
fotoshop a program excel. Obec osloví f. Netic na zpracování 
nabídky na dodávku výše uvedené techniky. 

16. Úplatné nabytí pozemků č. 3511 a 3512: 
Zastupitelé projednali nabídku na  úplatné nabytí pozemků 

p. č. 3511 a 3512 v k. ú. Otnice. Pozemky se nacházejí v zóně 
pro občanskou vybavenost. 

Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 

3511 o výměře 562 m2 a 3512 o výměře 42 m2 v k. ú. Otnice, 
od p. Ludmily Švejnohové, Rousínov a Ing. Františka Havlíčka, 
Lipenská 42, České Budějovice, za cenu 33,- Kč/m2. 

17. Odvodnění komunikace u stavebnin Prima: 
Zastupitelé projednali nabídku f. Prostavby a.s. Brno 

na úpravu a odvodnění místní komunikace u stavebnin Prima 
v  Chaloupkách. Celkové náklady cca 99 tis. Kč. Ing.  Bubla 
oznámil podjatost k  projednávanému bodu. Hlasování se 
nezúčastnil. 

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

na  úpravu a  odvodnění místní komunikace v  Chaloupkách, 
u stavebnin Prima. 
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Různé, interpelace: 
* Zastupitelé vyslovily uznání Mysliveckému sdružení 

Hubert Otnice za  vybudování sakrální stavby, sochy sv. 
Huberta v Poltni. 

29. 7. 2013 

2. Kontrola minulého zápisu: 
Bod 4) – Výběrové řízení na administrativní pracovnici – je 

přihlášeno celkem 13 uchazečů. Budou pozváni na  písemný 
test a ústní zkoušky. 

Bod 15) Digitalizace starých fotografií. Zastupitelé projednali 
nabídku f. Netic Brno na technické vybavení „studia“. Celkové 
náklady cca 43 tis. Kč. 

Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje nabídku f. Netic Brno na technické 

vybavení studia pro skenování a  úschovu historických 
i současných fotografií. 

3. MěÚ Slavkov u Brna – stavební úřad: 
a) Rostěnice a.s. – Územní souhlas č. 167/2013, venkovní 

mycí plocha 
b) Obec Otnice – Rozhodnutí č. 31/2013, výměna zdroje 

vytápění na ZŠ 
c) Mgr. J. Plšek Brno – Územní souhlas na stavební úpravy 

RD 230 
d) Manželé Pavlovcovi 231 – stavební úpravy RD 231 
4. MěÚ Slavkov u Brna – odbor ŽP: 
a) S. Makovská 154 – souhlasné stanovisko, krbová vložka 

pro vytápění 
b) J. Bělík Modřice – souhlas k  odnětí půdy ze ZPF, 

novostavba RD 
5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor dopravy a SH: 
- Společnost „VÉVODA“ Blažovice – úplná uzavírka sil. 

II/416 dne 10. 8. 2013 
6. Krajský úřad JMK – odbor dopravy: 
- MěÚ Újezd u Brna – Rozhodnutí, kterým se zamítá odvolání 

k uzavírce silnice II/380 Těšany průtah. 
7. Krajský úřad JMK – odbor ŽP: 
- Upozornění na změnu právní ochrany dřevin dle vyhlášky 

Ministerstva životního prostředí č.189/2013 Sb., o  ochraně 
dřevin a povolování jejich kácení. 

8. Krajský úřad JMK – odbor kancelář hejtmana: 
- Rozhodnutí hejtmana JMK č. j. JMK 86924/2013 o vyhlášení 

doby zvýšeného vzniku požáru. 
9. Schválení přijatých faktur: 
a) Renards – Fa: 1130087, MŠ – dotační management 
b) REEX Modřice – Fa: 213053, tisk zpravodaje č. 52 
c) Stavební stroje Slavkov – Fa: 1300096, nové pneu + přezutí 

na Zetor 
d) DH Blučiňáci – Fa: 2012/004, hudeb. produkce při 

oslavách 130. výročí SDH 
e) R. Matla Brno – Fa: 20130717, MŠ – instalace vnitřních 

rozvodů 
f) BSP consulting Brno – Fa: 2013821, školení BOZP 
g) Tiskárna AFEL Česká – Fa: 601/13, tisk brožurky k 130. 

výročí SDH 
h) J. Cahel Újezd – Fa: 03/2013, grafické práce na zpravodaji 

č. 52 a brožurce 

i) Respono Vyškov – Fa: 2313350021, likvidace odpadů na SD 
j) Respono Vyškov – Fa: 313110193, likvidace odpadů za II. 

Q. 2013 
k) J. Sokol Bošovice – Fa: 13229, tonery do kopírky 

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

zápisu. 
10. JMK – dotace na zateplení MŠ: 
Obec Otnice obdržela investiční dotaci od Jihomoravského 

kraje ve  výši 100 tis. Kč, na  akci „Zlepšení energetických 
vlastností mateřské školy Otnice“. Zastupitelé projednali návrh 
smlouvy o dotaci. 

Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy o  přijetí dotace 

ve výši 100 tis. Kč od Jihomoravského kraje, na výše uvedenou 
akci. 

11. SFŽP ČR – smlouva, zateplení MŠ: 
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy se SFŽP ČR 

o poskytnutí dotace na akci „Zlepšení energetických vlastností 
mateřské školy v obci Otnice“ a vzalo 

na vědomí Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR 
o poskytnutí dotace. Celkové náklady 3 574 440,- Kč. Dotace 
celkem 1 869 041,70 Kč. 

Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č.12120473 o  poskytnutí 

podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na „Zlepšení 
energetických vlastností mateřské školy v obci Otnice“. 

12. MMR ČR – dotace na Dělnický dům: 
Zastupitelé vzali na  vědomí „Rozhodnutí“ Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR o poskytnutí dotace ve výši 600 tis. Kč. 
Dotace je účelová na  akci „Zlepšení energetických vlastností 
Dělnického domu v Otnicích“. 

Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace od MMR ČR ve výši 

600 tis. Kč, za  podmínek uvedených v  Rozhodnutí, na  výše 
uvedenou akci. 

13. Výběrové řízení na úpravy středu obce: 
Starosta předložil Zastupitelům návrh na zahájení výběrového 

řízení dodavatele úprav středu obce. Doporučil oslovit f. 
Renards Protender Brno, se kterou má obec zkušenosti. 

Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje zahájení výběrového řízení 

na  dodavatele úprav středu obce dle proj. dokumentace 
Ing. Waltra a souhlasí s oslovením f. Renards Protender Brno, 
na zajištění výběrového řízení. 

14. OSI o.p.s. – smlouva, výběr dodavatele energií: 
Starosta předložil návrh smlouvy s  Organizačně správním 

institutem, o.p.s. Brno, na  zajištění výběrového řízení 
dodavatelů el. energie a plynu. 

Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s  Organizačně správním 

institutem, o.p.s. Brno, na  provedení výběrového řízení 
na dodavatele energií (el. energie + plyn). 
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15. ZŠ – dodatek odpisového plánu 2013: 
Zastupitelé projednali žádost Základní a  Mateřské školy 

Otnice o  schválení dodatku odpisového plánu na  rok 2013. 
Jedná se o roční odpis za nákup nové interaktivní tabule ve výši 
15 788 Kč. 

Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje dodatek k  odpisovému plánu 

Základní a Mateřské školy Otnice na rok 2013. 
16. Výsledky hospodaření za 6/2013: 
Předseda Finančního výboru Ing.  Bubla informoval 

zastupitele o vývoji rozpočtu obce za I. pololetí roku 2013. 
Příjmy: 9 561 345,49 Kč (44,87 %) 
Výdaje: 5 178 904,94 Kč (21,69 %) 
17. Postup prací na investicích – MŠ, ZŠ, DD, KD: 
Starosta podal informaci o  zabezpečení a  postupu prací 

na jednotlivých investičních akcích (mateřská škola - zateplení, 
základní škola – kotelna, dělnický dům – kotelna, okna, 
katolický dům – kotelna). 

Práce postupují v souladu s harmonogramem. Nevyskytly se 
žádné závažné problémy. 

18. Finanční dar obci Putim: 
Na základě doporučení předsedy DSO Politaví byl finanční 

dar obce Otnice ve výši 30 tis. Kč, zaslán povodněmi postižené 
obci Putim. Zastupitelé vzali na  vědomí poděkování zaslané 
starostou obce Putim Mgr. Petrem Matoušem. 

19. J. Bělík – smlouva o právu provést stavbu: 
Zastupitelé projednali žádost p.  Josefa Bělíka Modřice 

o  schválení Smlouvy o  právu provést stavbu na  obecním 
pozemku p.  č. 729. Jedná se o  uložení inženýrských sítí 
a  příjezdu k  rodinným domům stavěným na  p.  č. 725/1 
a 725/2. 

Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu s J. 

Bělíkem Modřice na pozemku p. č. 729. 
20. J. Kulhánek – žádost o souhlas s položením dlažby: 
Zastupitelé projednali žádost p.  Jaroslava Kulhánka Otnice 

31, o povolení vybudování zpevněného stání pro osobní vozidla 
před RD č. 31 a přístupového chodníku k RD. 

Usnesení: 
Zastupitelstvo souhlasí s  vybudováním zpevněného 

parkovacího stání před RD č. 31 a  přístupového chodníku, 
za podmínek: 

* veškeré náklady půjdou na vrub žadatele 
* v  případě poruchy IS pod stavbou zajistí žadatel přístup 

včetně de + montáže stavby na vlastní náklady 
* technické záležitosti projednat se starostou obce 
21. Kotelna na Katolickém domě – výběr dodavatele: 
Starosta seznámil zastupitele s  průběhem soutěže 

na  dodavatele stavby „Rekonstrukce topení v  budově 
Katolického domu“. 

I  když byla výzva zveřejněna na  úřední desce a  obesláno 
5 firem, podány byly pouze tři nabídky, všechny splnily 
podmínky a postoupily do hodnocení. Jediným kriteriem byla 
nabídková cena. 

Pořadí dle ceny: 
1. Bláha Vladimír Otnice cena: 254 100 Kč 

2. Topolář Petr Lovčičky cena: 270 514 Kč 
3. Přerovský Jan Borkovany cena: 273 846 Kč 

Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje pořadí firem dle nabídkové ceny. 
Různé, interpelace: 
* Starosta kladně vyhodnotil průběh oslav 130. výročí 

založení SDH Otnice 
* Proběhla krátká diskuze o  dopadech těžby břidlicového 

plynu na ŽP 
* 

SRPEN - 26. 8. 2013 

2. Kontrola minulého zápisu: 
Bod 2/4) Na místo administrativní pracovnice nastoupí od 2. 

9. 2013 Bc. Petra Jedličková DiS, ze Šaratic. 
Bod 2/15) Zařízení na  digitalizaci starých fotografií je 

připraveno k provozu. 
Bod 13) Dne 23. 8. 2013 se uskutečnilo otevírání obálek 

s nabídkami na dodavatele úprav středu obce. Nabídky se nyní 
vyhodnocují. 

Bod 14) Smlouva s OSI Brno na zajištění výběrového řízení 
na  dodavatele energií, byla podepsána za  obec i  za  Základní 
školu. 

3. MěÚ Slavkov u Brna – stavební úřad: 
a) J. Bělík Modřice – Územní souhlas č. 67/2013, novostavba 

RD 
b) Manželé Kulhánkovi 31 – Územní souhlas č. 68/2013, 

úpravy RD 
c) Manželé Matouškovi 8 – Územní souhlas č. 189/2013, 

zděná zeď 
d) Beton Brož 484 – Kolaudační souhlas č. 87/2013, přístřešek 

haly 
4. MěÚ Slavkov u Brna – odbor ŽP: 
a) Povodí Moravy s.p. – zah. řízení k manipulačnímu řádu 

průtočné nádrže 
b) VaK Vyškov – zah. řízení ke změně povolení k vypouštění 

odpadních vod 
c) L. Kulhánková 31 – souhlasné stanovisko k rekonstrukci 

rodinného domu 
5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor dopravy a SH: 
a) Společnost „VÉVODA“ Blažovice – povolení uzavírky sil. 

II/416 
b) Obec Otnice – Stavební povolení na chodník + lávka 
6. Krajský úřad JMK – kancelář hejtmana: 
Rozhodnutí hejtmana JMK č. j. JMK 95956/2013, o odvolání 

doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. 
7. MěÚ Židlochovice – odbor dopravy: 
BS Morava Brno - Rozhodnutí o  povolení uzavírky silnice 

v k. ú. Těšany 
8. Schválení přijatých faktur: 
a) Gordic Blansko – Fa: 2013501216, roční udržovací 

poplatek 
b) Mgr. L. Kavřík Brno – Fa: 20130054, zajištění výběrového 

řízení – střed obce 
c) V. Nedoma Újezd – Fa: 1, TDI na  akci „Zateplení MŠ 

Otnice“ 
d) Prostavby Brno – Fa: 20132089, zateplení Mateřské školy 

Otnice 
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e) Moravia Gas Projekt Brno – Fa: 08/2013, projekt. 
dokumentace kotelny KD 

f) Prima stavebniny Brno – Fa: 13110519, dlažba + obrubníky 
na hřbitov 

g) Respono Vyškov – Fa: 2313350026, likvidace odpadu 
na SD Otnice 

Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 8, zápisu. 
9. JMK – dotace na SDH: 
Obec Otnice obdržela neinvestiční dotaci od Jihomoravského 

kraje ve výši 20 tis. Kč., na výzbroj a výstroj pro jednotku Sboru 
dobrovolných hasičů. Zastupitelé projednali návrh smlouvy 
o dotaci. 

Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy o přijetí dotace ve výši 

20 tis. Kč od  JMK, na financování výzbroje a výstroje jednotky 
SDH. 

10. SFŽP ČR – smlouva, kotelna ZŠ: 
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy se SFŽP ČR 

o poskytnutí dotace na akci „Výměna zdroje vytápění v objektu 
Základní školy v  obci Otnice“ a  vzalo na  vědomí Rozhodnutí 
Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí dotace. Celkové 
náklady 5 720 056 Kč. Dotace celkem 3 678 858 Kč. 

Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č. 11101943 o  poskytnutí 

podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na „Výměnu 
zdroje vytápění v objektu Základní školy v obci Otnice“. 

11. Rozpočtové opatření č. 2/2013: 
Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření č. 2/2013. 
Příjmy i výdaje se navyšují o částku 381 000 Kč. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2013. 
12. Termínované vklady: 
Koncem srpna končí doba termínovaných vkladů u spořitelních 

družstev, kam obec uložila celkem 7,5 mil. Kč. Z  toho vklad 
u Metropolitního spořitelního 

družstva je zatím blokován rozhodnutím Vrchního státního 
zastupitelství v  Praze. Bylo diskutováno, jak naložit s  volnými 
prostředky. 

Usnesení: 
Zastupitelstvo ukládá starostovi zajistit převedení fin. prostředků 

ze spořitelních družstev na účet obce a zjistit do příštího zasedání 
výši úrokových sazeb, které nabízí banky. 

13. E.ON – oprava trafostanice na Pančavě: 
Starosta předložil zastupitelům žádost stavebníka E.ON 

Distribuce České Budějovice o  vyjádření k  záměru výměny 
trafostanice na  ul. Pančava. Dotčen bude obecní pozemek 
p. č.586/1. 

Usnesení: 
Obec k  uvedenému záměru f. E.ON Distribuce nemá 

připomínky. 
14. Manželé Blechovi – pronájem sálu DD: 
Zastupitelé projednali žádost manželů Blechových Lovčičky 

134, o  pronájem sálu Dělnického domu na  kulturní akci se 

vstupem od 18 let. Bylo poukázáno na nové vymalování a nové 
koberce v boxech. Předání a převzetí sálu bude proto věnována 
zvýšená pozornost. 

Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje pronájem sálu Dělnického domu 

manželům Blechovým na den 9. 11. 2013, za těchto podmínek: 
a) Výše pronájmu 5 tis. Kč (včetně služeb) 
b) Bude dodržena kapacita návštěvníků dle požárního řádu 
c) Bude zajištěna pořadatelská služba, přítomnost hasiče 

a zabezpečen únikový východ. 
15. Úplatné nabytí pozemku č. 1335/7: 
Zastupitelé projednali návrh kupní smlouvy na úplatné nabytí 

pozemku p.  č. 1335/7 o  výměře 9 m2 od  Mgr.  Cardové Marty 
bytem Brno, Olomoucká 604/100 

Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p.  č. 1335/7 

o výměře 9 m2 v k. ú. Otnice od Mgr. Marty Cardové 618 00 Brno, 
Olomoucká 604/100, za cenu 33 Kč/m2. 

16. Záměr prodeje p. č.1407/1, 1407/3, 1403/6 a 1405/4: 
Starosta předložil zastupitelstvu žádosti o  odprodej pozemků 

p. č. 1407/1 o výměře 50 m2, p. č. 1407/3 o výměře 31 m2, p. č. 
1403/6 o výměře 309 m2 a p. č. 1405/4 o výměře 566 m2, vše v k. 
ú. Otnice. 

Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje výše uvedených 

pozemků. 
17. Zateplení budovy radnice: 
Starosta předložil návrh na zpracování a podání žádosti o dotaci 

ze SFŽP na  výměnu oken a  zateplení budovy radnice. Bylo 
doporučeno zjistit, zda lze čerpat dotaci i na obecní bytovku (6BJ), 
příp. z dotace Zelená úsporám. Termín podání žádosti je listopad 
2013. 

Usnesení: 
Zastupitelstvo souhlasí se záměrem zpracování a podání žádosti 

o dotaci ze SFŽP na výměnu oken a zateplení budovy radnice. 
18. Postup prací na investicích ZŠ, MŠ, DD, KD: 
Starosta podal informaci o  zabezpečení a  postupu prací 

na  jednotlivých investičních akcích (mateřská škola - zateplení, 
základní škola – kotelna, dělnický dům – kotelna, okna, katolický 
dům – kotelna). 

Práce postupují v  souladu s  harmonogramem. Nevyskytly se 
žádné závažné problémy. Zateplení MŠ je dokončeno. 

19. TJ Sokol Otnice - smlouva o výpůjčce: 
Z důvodu podávání žádosti o dotace požádala TJ Sokol Otnice 

o změnu smlouvy o výpůjčce, uzavřenou dne 3. 9. 2012. Doba 
výpůjčky (čl. III) by se prodloužila do  31. 12. 2024. Ostatní 
podmínky Smlouvy se nemění. 

Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje změnu smlouvy o  výpůjčce s  TJ 

Sokol Otnice, takto: 
Doba trvání Smlouvy o  výpůjčce s  TJ Sokol Otnice se 

prodlužuje do 31. 12. 2024. Ostatní ujednání se nemění. 
Různé, interpelace: 
* Dle sdělení f. Revenge Praha, občané odložili do kontejneru 

u hřbitova v měsíci červenci celkem 165 kg oděvů, textilu a bot. 
* Dle sdělení f. E.ON nepůjde dne 18. 9. 2013 elektrická 

energie v celé obci.
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obecní úř ad informuje

Občanské sdružení Diakonie Broumov 
je nezisková organizace, která poskytu-
je sociální služby pro občany z okraje 
společnosti – materiální pomoc sociál-
ně potřebným, azylové ubytování i pra-
covní příležitost. 
Více na www: diakoniebroumov.org 

VYHLAŠUJE SBÍRKU 
POUŽITÉHO OŠACENÍ 
• Letního a zimního oblečení 
 (dámské, pánské,dětské) 
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, 
 utěrek, záclon, 
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, 
 nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 
• Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, 
 skleničky – vše nepoškozené 
• Vatované a péřové přikrývky, 
 polštáře a deky 
• Obuv – veškerou nepoškozenou 
• Hračky – nepoškozené a kompletní 

VĚCI, KTERÉ VZÍT 
NEMŮŽEME: 
• ledničky, televize, počítače a jinou 
 elektroniku
• matrace, koberce – z ekologických 
 důvodů 
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky 
 - ty se transportem znehodnotí 
• znečištěný a vlhký textil 

Sbírka se uskuteční : 
dne: 2. 11. 2013 
čas: 9–11 hodin 
místo: Dělnický dům 
Věci prosíme zabalené 
do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem 

Děkujeme za Vaši pomoc. 
Bližší informace Vám rádi sdělíme: 
tel. : 224 316 800, 224 317 203 

• Ve středu 9. října 2013 proběhne
po  obci SBĚR PAPÍRU. Nachys-
tejte prosím svázaný papír před 
rodinné domy a  zaměstnanci obce 
ho odvezou. Výtěžek bude věnován 
dětem do základní a mateřské školy.

Za řadu let se dochovaly staré fotografie ze 
života obce. Fotografie budov a míst, časem 
změněné často k nepoznání. 

Rozhodla jsem se podpořit myšlenku sta-
rosty Pavla Prokopa založit fotoarchiv obce 
Otnice. S panem starostou a místostarostou 
Pavlem Muricem jsme navštívili obec Ratíš-
kovice, kde obecní fotoarchiv vedou již 10 let. 
Načerpali jsme potřebné informace a  rady 
zkušenějších. Obecní úřad zakoupil vyhovu-
jící počítačové vybavení, s jehož pomocí jsem 
mohla fotoarchiv založit. 

Fotografie v šuplících našich rodičů nebo 
prarodičů jsou pro archiv pokladem. Foto-
grafie budov, míst a událostí. Obchody, o kte-
rých už nevíme, domy které už nestojí a nao-
pak prázdná místa dnes již zastavěná. 

Tímto vás prosím o  zapůjčení fotografií 
pořízených přibližně do  70. let 20. století. 
Fotografie se pak mohou s vaším svolením 
umístit do  Otnického zpravodaje, nebo se 
mohou používat při jiných příležitostech. 

K digitální kopii každé fotografie v archivu 
přiřadíme popis, kde je uvedeno vše, co o ní 

víme a kdo jí vlastní. Originál vám vrátíme. 
Do  archivu se chystáme zařadit i  doku-

menty, dnes již historické hodnoty. Nalezen 
byl např. dokument Propuštění z  obrany 
zemské z  roku 1879 nebo Tovaryšský list 
z roku 1928. I takové dokumenty by neměly 
být zapomenuty. 

Fotografie či dokumenty můžete nosit 
na obecní úřad nebo přímo mně. 

Věřím, že nově založený fotoarchiv se bude 
hojně rozrůstat.  za Otnický fotoarchiv 

Jana Štěpánková 

Fotoarchiv – Kronika v obrazech 

Obchod s kůží Františka Pospíšila č. p. 22. 

Upozorňujeme občany, 
že řidičské průkazy 
vydané 
před 1. květnem 2004 
podléhají výměně 
ve lhůtě do 31. 12. 2013

K výměně řidičského průkazu je 
potřeba přinést:
• platný doklad totožnosti 
 (OP nebo cestovní pas)
• jednu fotografii o rozměrech
  3,5x4,5 cm
• řidičský průkaz, 
 kterému končí platnost

Výměna těchto řidičských prů-
kazů je osvobozena od správní-
ho poplatku.

Více informací naleznete 
na stránkách 
Ministerstva dopravy www.
mdcr.cz

OZNÁMENÍ 
o době a místu konání voleb 
do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR

25. října 2013 
od 14 do 22 hodin

26. října 2013 
od 8 do 14 hodin

v budově Obecního úřadu 
Otnice, ul. Dědina č. 479 
v místní knihovně
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••	starostovy	starosti	••

Vážení spoluobčané,
léto se chýlí ke konci a nastává podzim.  

Letní měsíce byly náročné na  investiční 
akce, které navazovaly na  dobu školních 
prázdnin. Objemově největší po  finanční 
stránce byla instalace teplených plynových 
čerpadel, rekonstrukce kotelny, výměna 
rozvodů tepla a  montáž regulačních ven-
tilů na všechny radiátory v základní škole. 
Celá akce se podařila časově zvládnout, od-
straňují se drobné chybičky zjištěné naběh-
nutím provozu tepelných čerpadel. Nyní 
bude na panu školníkovi, aby se co nejdří-
ve naučil ovládat a  nastavovat jednotlivé 
režimy provozu. V tomto směru bude ne-
postradatelná osoba. Věřím, že tato nemalá 
investice v celkovém  objemu 5,7 mil. Kč, 
spolufinancována ze zdrojů Evropské unie, 
naplní předpokládané úspory vypočtené 
energetickým auditem. Poděkování patří 
všem, kteří se na akci podíleli, nejvíce pak 
dodavatelské firmě Teplo T, s.r.o.  Tišnov 
a  zaměstnancům školy, když se úklidové 
práce prováděly těsně před zahájením škol-
ního roku.

Zateplení budovy mateřské školy bylo 
taktéž vázáno na dobu školních prázdnin. 
I tato akce byla dokončena v plánovaném 
termínu a vysoké kvalitě. Barevné sladění 
fasády navazuje na  budovu školy i  hasič-
ské zbrojnice. Chodníkové úpravy okolo 
školky byly dokončeny v  termínu a  za-
jišťují bezbariérový přístup s  pohodlným 
přístupem i  s kočárky. Zde patří poděko-
vání všem zaměstnancům f. Prostavby a.s. 
Otnice a  zaměstnancům mateřské školy, 
zvláště Renatě Jeřábkové. 

Výměna oken, rekonstrukce kotelny 
a zateplení stropu půdy na budově dělnic-
kého domu je dokončeno. Nyní se prová-
dí další práce, které po výměně oken bylo 
nutné objednat a které zastupitelstvo obce 
odsouhlasilo. Jedná se o  nové čalounění 

sedacích boxů, nové koberce pod boxy, 
vymalování celého dělnického domu. Sál 
a  přísálí vymalovala odborná firma, vše 
ostatní pak zaměstnanci obce. Do kuchyň-
ky a v prostoru baru je položena nová pod-
lahová krytina. Poděkování patří zaměst-
nancům obce, kteří se zasloužili o  nový 
vzhled sálu dělnického domu, dodavatel-
ské f. Teplo T, s.r.o. Tišnov, dále pak Luboši 
Brtníkovi – stolařské práce, Jirkovi Kalou-
dovi – čalounění boxů, Mirkovi Kaloudovi 
– položení koberců a  podlahové krytiny, 
firmě pana Kulínka ze Šlapanic za výmalbu 
sálu, Zdeňkovi Rafajovi za opravu a naleš-
tění parketu. Na barevném sladění malby, 
čalounění a koberců se podílela Ing. arch. 
Velechovská z Brna, se kterou obec dlou-
hodobě spolupracuje. Přijďte se dne 12. říj-
na, kdy budou babské hody, podívat, jak se 
oprava dělnického domu podařila.  

Poslední větší akcí byla rekonstruk-
ce vytápění na  katolickém domě, kterou 
v termínu dokončil Ladislav Bláha z Otnic. 
Jsou vyměněny rozvody topení, rozdělené 
na tři okruhy, každý má samostatné měře-
ní spotřeby plynu. Instalován je další kotel. 
Veškeré práce byly provedeny velmi kva-
litně. Zimní provoz pak prověří, zda dojde 
k předpokládaným úsporám. Vyvložková-
ní komínu, které nebylo bez komplikací, 
provedl kominický mistr Luděk Matoušek.

Na srpnovém zasedání zastupitelstva obce 
bylo rozhodnuto o  vypracování projektové 
dokumentace na  zateplení budovy radni-
ce a podání žádosti o dotaci na Státní fond 
životního prostředí. Vzhledem k  tomu, že 
se jedná o  jednu z  posledních výzev (ne-li 
poslední), hodláme toho využít a  zateplit 
budovu a vyměnit okna, která již dosluhují. 
Čeká nás vypracování energetického auditu 
(firma DEA Brno), projektové dokumentace 
s kompletním rozpočtem (Ing. arch. Walter) 
a zpracování žádosti o dotaci (Renards Brno). 
Termín podání žádosti je listopad 2013. Ne-
zbývá doufat, že se vše v  termínu zvládne 
a dotaci obdržíme, aby vynaložené úsilí i pe-
níze nepřišly nazmar.

Ke svému konci se také blíží výběrové 
řízení na  dodavatele úprav středu obce, 
které bychom chtěli realizovat v příštím 
roce. Uzavřením smlouvy již letos nám 
bude známa potřebná částka do rozpočtu 
k  financování této nemalé investice v  ce-
nách roku 2013. Zde se nepodařilo zajistit 
žádné dotace, vše bude financováno z roz-
počtu obce.   

Zastupitelstvu je známo, že jsou v  obci 
místa, která by zasluhovala opravit (např. 
chodník v  ulici Na  Konci, B. Němcové, 
Milešovská, příp. další), dáváme však před-
nost těm akcím, na které je možné získat 
dotaci a zajistit nemalé energetické úspory, 
nebo mají vyšší prioritu z pohledu většino-
vého užívání. Pevně však věřím, že i na tyto 
úpravy v nejbližším možném čase také do-
jde. Pavel Prokop

   starosta

Ještě bych vás chtěl pozvat k  volbám 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 
které se uskuteční ve dnech 25. - 26. října 
letošního roku. Nenechme se odradit vším, 
co se ve vysoké politice děje. Nyní máme 
jedinou možnost v tom něco udělat, něco 
změnit. Nevolme ty, co nás zklamali, ale 
dejme šanci slušným, kteří neslibují, co 
nemohou splnit, jak jsme tomu byli v mi-
nulosti svědky, jen aby získali náš hlas. Při-
jměme odpovědnost za to, kdo bude řídit 
naši krásnou zemi, rozhodovat o budouc-
nosti našich dětí, vnoučat tak, jak to dělá-
me při komunálních volbách, když rozho-
dujeme o rozvoji naší obce. 
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Foto: Zdeňka Křivánková

10 OTNICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 46 - prosinec 2011

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.

V útlé knížce „O dětech a výchově“ – 
nakladatelství Portál, r. 2009 – můžeme 
najít jakousi prosbu danou do úst mla-
dého člověka:

„Přál bych si, aby mě neopravovali, 
když mluvím, jako se neodváží opravovat 
televizního hlasatele. Rád bych mluvil jako 
moderátor. Když má slovo on, celá rodi-
na zmlkne. Pozorně ho poslouchají a ne-
přerušují ho, zatímco když něco řeknu já, 
okamžitě mě okřiknou: „Buď přece zticha, 
prosím tě …“ Rád bych na  sobě pocítil 
stejnou starost rodičů, jako když dojde 
k  závadě na  televizním přijímači a  oni 
okamžitě volají opraváře.“

A o nějakou stránku dál autor pokra-
čuje:

Strávil jsem spousty hodin rozhovo-
rem s  rodinami, které se mořily s údaj-
ným problémovým dítětem. Trpělivě 
jsem se jim snažil vysvětlit: „Ono tady 
není kvůli sobě! Tím, že ho srážíte, mu 
spíš pomáháte, aby se jednou dostalo 
na šikmou plochu. Změňte svůj pohled, 
podívejte se na něj jinak a bude vás těšit, 
jak se mění.“

Důležité je, abyste ho ubezpečovali: 
„V mých očích existuješ. Naučím tě chtít 
a moct. S tím, co máš v sobě, nic není ne-
možné.“

Je velmi důležité, když mladému člo-
věku dokážeme povědět: „Věřím ti.“ 
Samozřejmě nebude dodržovat všech-
ny zákazy a  rady, často aniž by si to 
uvědomoval, ale pomůže mu to změnit 
se k lepšímu. Nebojte se svým mladým 
říct, že máte důvěru v  budoucnost, 
když se v  téhle podivné době cítí tro-
chu ztracení.

Rád bych tyto řádky nabídl nejen 
do měsíců školního roku. Přeji ten „jiný 
pohled“, nebo nový – nám všem. Třeba 
i na toho, koho ještě dnes potkáme.

 P. Pavel Buchta, farář

Bezplatně se poradit o  svém životě a  profesním směřování 
- přesně takovou službu nabízí JMK svým občanům v brněn-
ském Centru vzdělávání všem. Jak takové kariérní poradenství 
vypadá a k čemu je dobré, jsme se zeptali kariérní poradkyně 
Martiny Ježkové. 

1. Co kariérní poradenství je a komu je určeno? 
Kariérní poradenství je určeno všem. Nechápeme kariéru je-

nom ve smyslu „ten ale udělal kariéru“. Kariérou rozumíme pro-
fesní život a  snahu každého z  nás o  dobré uplatnění, díky kte-
rému něco vytváříme a vyděláváme peníze. Někdy je ale člověk 
spíše ve vleku událostí, necítíme se šťastni, práce nás nebaví nebo 
chceme změnu. V takovém je potřeba se zastavit a zmapovat si, co 
vlastně chceme v životě dělat. A s tím vám mohou pomoci naši 
školení konzultanti. Na rovinu - poradit si sám nebo mít k ruce 
odbornou pomoc je pořádný rozdíl... 

2. Proč bych ho měl potřebovat zrovna já? 
Radit se k nám chodí lidé různých oborů – od maminek po ma-

teřské dovolené, přes řemeslníky až po úředníky. Pocit, že se chci 

pracovně někam posunout může mít zkrátka každý. Lidé k nám 
chodí konzultovat nejrůznější pracovní otázky – když nemohou 
dlouho najít práci, když neví, zda práci změnit nebo raději zůstat. 
Stává se, že potřebují jenom poradit, jak být lepší u  pohovorů, 
nebo zvednout sebevědomí..   

3. Jak kariérní poradenství probíhá?
Stačí nás jednoduše kontaktovat a domluvit si termín. Na první 

schůzce vlastně zmapujeme, čeho chcete dosáhnout, jaká je vaše 
představa o profesním životě. Pak si stanovujeme jednotlivé kroky, 
které se klient snaží s naší pomocí uskutečňovat – ať už během 
jednoho setkání nebo dlouhodobého poradenství. 

4. Dokážete lidem pomoci i s praktickou stránkou věci? Tře-
ba hledáním zaměstnání?

Databázi volných pracovních míst u  nás v  Centru vzdělávání 
všem nenajdete, nesuplujeme práci Úřadu práce, i když s jednot-
livými úřady spolupracujeme. S každým člověkem si ale v klidu 
sedneme a pátráme, jaká oblast kariéry ho oslovuje a co je potřeba 
udělat, aby se mohl profesně posunout. Můžeme samozřejmě po-
moci se sepsáním životopisu, motivačním dopisem nebo s prak-
tickou přípravou na pohovor.

5. Co byste vzkázala lidem, kteří váhají, zda k vám do CVV 
přijít?

Není na co čekat! Za zkoušku nic nedáte, naše služby jsou zce-
la zdarma. Můžete u nás získat jiný pohled na věc, mnoho pod-
nětných myšlenek. Podpoříme vás v hledání nových věcí v životě 
a pomůžeme tu změnu v praxi rozvinout. Zkrátka - nejenom o ní 
mluvit, ale také ji uskutečnit.

 
Služby Centra vzdělávání všem (zdarma)
· Kariérní poradenství
· Informace o celoživotním vzdělávání v JMK
· Zprostředkování zahraničních stáží pro absolventy SOU   

Centrum vzdělávání všem: 
Pražská 38b, Brno-Bosonohy
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
Email: info@vzdelavanivsem.cz

kariérní	poradenství	bezplatně	pomáhá	
občanům	jihomoravského	kraje
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Č E R V N O V É  A K C E
S  velkým potěšením se ohlédneme za  měsícem červnem. Každý červnový víkend jsme měli možnost se zúčastnit nějaké 

zajímavé akce, kterou pro nás připravili místní organizace a spoluobčané. Všem organizátorům patří velké uznání a poděkování, 
protože věnovali svůj volný čas, aby vše připravili a většinou se i během akcí o nás starali. Doufám, že odměnou pro ně všechny 
byla spousta spokojených návštěvníků. 

Tak jako každý rok uspořádal spolek 
Otnických rybářů dětské rybářské zá-
vody na novém rybníku Pod Polt-ňou. 
Hodně dlouho to vypadalo, že se kvů-
li dešti nebudou závody vůbec konat, 
i přesto se ale sešlo poměrně dost závo-
dících dětí s jejich rodinami a známými. 
Celý den poprchalo a  jako zázrakem 
se počasí v  15 hodin, v  čas zahájení, 
umoudřilo, a  déšť ustal. Rozpršelo se 
až po ukončení závodů a vyhlášení vý-
sledků v  19 hodin, takže se celá akce 
nakonec vydařila. Absolutní vítězkou se 
stala Majdalenka Makovská, která získala 
i cenu za největší chycenou rybu. Někomu 
se dařilo více, někomu méně, ale důležité 
je, že všechny děti vydržely u svých udic až 
do konce. Během odpoledne si děti mohly 
opéct špekáček a nejen pro ně bylo zajiš-
těno občerstvení. Doufáme, že 1. červen 
- Mezinárodní den dětí si všechny děti, 
které přišly k rybníku, užily.

Za spolek Otnických rybářů 
Martin Procházka

Foto: Zdena Fialová

Rybářské závody pro děti 
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7. – 9. června 2013 se pořádaly pivní 
slavnosti spojené s gulášfestem. K ochut-
nání bylo 16 druhů piv.

Byla to akce 1. ročníku a  doufám, že 
v  příštím roce budeme moci tuto akci 
opět uskutečnit.

Zahájení této akce bylo ve formě roc-
ku. Myslím si, že ti, kteří přišli, nelitovali.

Touto cestou se omlouvám všem spo-
luobčanům, kteří tento žánr nemusí, 
za hluk.

V sobotu od brzkého rána se připra-
vovaly kotle na guláše. Bylo nahlášeno 
7 soutěžních družstev. Odborná porota 
ve  složení – Tamara Valiánová, Anna 
Navrátilová a  Ivo Kraus hodnotili vše 
kolem přípravy gulášů. Byly uděleny 
ceny za  pořádek na  pracovišti, cena 
za  kuchařský oblek a  hlavně za  chuť 
guláše.

Na hodnocení se podíleli i sami diváci, 
kteří přišli ochutnat soutěžní guláše a to 
třeba zvěřinový, vepřový nebo hovězí. 
Cenu za pořádek na pracovišti a  za ku-
chařský oblek získal Kylián Martin 
a jeho syn Nikolas. Cenu odborné poroty 
a cenu diváků získali Jaroslav Hložek, Jiří 
Urban a Libor Dřínovský.

K poslechu nám zahrála skupina Prakl.
Večer proběhla taneční zábava, k  po-

slechu i tanci hrálo Rio Křenovice.
V  neděli nám přišli zazpívat Otničtí 

P I V N Í  S L AV N O S T I
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blonďáci vedení Josefem Muricem. Bylo 
to zároveň ukončení pivních slavností.

Rád bych poděkoval všem za  pomoc 
na  této velké akci, zvlášť Zdeňkovi Lat-
tenbergovi a  Tomáši Sadílkovi a  samo-
zřejmě Sokolu Otnice, oddílu kopané.

Rádi uvítáme přihlášky na další ročník 
gulášfestu, nejen místních.

 Ivo Kraus 
Foto: Petr Pospíšil
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Nápad na  uspořádání akce padl při 
posezení v  OTNAPU (Otnický národní 
park). Opékali jsme špekáčky, popíjeli 
pivečko a přemýšleli, co v Otnicích ještě 
nebylo a  mohlo by lidi přilákat na  be-
sedu do  parku. Mirek Tichý s  Vasilem 
z Ukrajiny (donedávna pracoval i bydlel 
ve  firmě JASS v  blízkosti parku) na-
vrhli boršč. Byla to výzva a slovo dalo 
slovo a  šli jsme do  toho. Termín jsme 
stanovili na 15. června, protože ostatní 
víkendy už byly obsazené nabitým kul-
turním otnickým programem. Rozděli-
li jsme si úkoly, aby vše klaplo, jak jsme 
si naplánovali , a na nic se nezapomně-
lo. Brzy ráno jsme začali doma vařit, 
smažit a péct pirožky z bramborového 
těsta, plněné masovou směsí, sýrem, 
slaninou, uzeninou, zelím a  houbami. 
Boršč se připravoval už od 10 hodin do-
poledne, aby byl k podávání kolem třetí 
odpolední. Vše potřebné jsme postupně 
nanosili do parku, aby bylo vše připrave-
no, kdyby náhodou opravdu někdo při-
šel. Kolem třetí hodiny se začali scházet 
lidé z Otnic a také přespolní. Účast byla 
opravdu veliká a nečekaná, což nám udě-
lalo obrovskou radost. Příprava boršče je 
dost náročná, a protože mistr kuchař Va-
sil trval na tom, že polévku musí uvařit 
sám, tak se podávání boršče trošku po-
zdrželo, a proto jsme nejdříve na ochut-
návku nabízeli pirožky. Boršče byl plný 
kotel, který se postupně celý vyprázdnil 
a nezbylo vůbec nic. Vasil ještě připravil 
obložené talíře, které zdobila růže z čer-
vené řepy. Vynikající česnekové „Častuš-
ky od bábušky“ přinesla Tamara Valiáno-
vá. Při kytaře se zpívalo i po setmění až 
do ranních hodin. 

Velký dík patří všem, kteří si udělali 
čas a přišli posedět, zazpívat si, nebo si jen 
tak poklábosit. Vždyť v dnešní uspěchané 
době je potřeba se občas zastavit a popo-
vídat si s  lidmi, které sice občas míjíme, 

ale nevíme o nich vůbec nic, ani to, že žijí 
v Otnicích. 

Všem účastníkům i pomocníkům moc 
děkujeme a těšíme se na viděnou při dal-
ší akci.  Foto i text: manželé Fialovi 

ochutnávka	ukrajinské	kuchyně	
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Parta mladých, veselých lidí se 
od  května začala scházet, aby připra-
vila Aloiské hody 2013. Každou středu 
a  sobotu jsme pilně nacvičovali zpěv 
lidových písniček, tančili polčík a  vy-
mýšleli, čím překvapíme publikum 
tentokrát. Funkci hlavních stárků jsme 
s Peťem Matouškem s nadšením přijali. 

Objevily se nám i  menší překážky. 
Důležité fotbalové utkání bylo naplá-
nováno na stejný čas jako nedělní prů-
vod stárků, čímž byl průvod ohrožen. 
Naštěstí fotbalové mužstvo vyhrálo zá-
pas předchozí, a tudíž další body nepo-
třebovali a stárci mohli hodovat v plné 
sestavě. Týden před hodami přípravy 
vrcholily, scházeli jsme se každý den. 
Pár dní před akcí byl ale Míša Špunar 
málo opatrný a bohužel si zlomil nohu, 
takže jsme na  poslední chvíli hledali 
jiného stárka. Míšu pohotově zastoupil 
Dominik Levák. V  pozměněné a  opět 

kompletní sestavě jsme přípravy do-
končili. Výborné vínko jsme pečlivě vy-
brali ve sklípku v Čejkovicích. Dovozem 
vína pro nás začal veselý hodový čas. 

Mája zdárně postavena, pisoáry čisté 
a hody mohly začít i oficiálně. V sobo-
tu se děvčata ukázala v krásných šatech 
barevně sladěných s  kravatami kluků. 
Zábava se vydařila, i  přes malý počet 
návštěvníků, a  půlnoční překvapení 
sklidilo velký úspěch. Když se daří, tak 
se daří. 

V neděli jsme ve 14 hodin dostali po-
žehnání od  pana faráře, následně ho-
dové právo od pana starosty, a tím byla 
zahájena krojovaná část hodů. Sluníčko 
se na nás smálo celý den, čímž umocni-
lo dobrou náladu. Víno teklo proudem, 
s radostí jsme tančili a zpívali. Vyhoze-
ním máje ze sálu nedělní veselí skonči-
lo. Ale protože jsme h***** (zasvěcení 
jistě pochopí) a děláme si, co chceme, 
pokračovali jsme i celé pondělí. Nutno 
poděkovat i Kubovi Fialovi za pohoště-
ní i taneční parket. 

Nejlepším oceněním pro stárky by 
byl plný sál, bohužel je každým rokem 
prázdnější. Chybu udělali všichni, kte-
ří na  hody nepřišli. My už se těšíme 
na příští rok a hlavně nos na stůl! 

Hlavní stárci děkují super partě 
a všem, kteří nám pomáhali. 

Aneta Bublová 
Foto: Zdeňka Křivánková

Aloiské 
hody
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Dodržování mysliveckých zvyků a  tradic, též uctívání patrona myslivosti sv. 
Huberta a bohyně lovu Diany by mělo být povinností každého myslivce. 

Myšlenka zbudovat tuto Sakrální stavbu vznikla na  loňské výborové schůzi 
v pohostinství U Marků. Na doporučení výboru členské základny bylo odhlaso-
váno tuto stavbu zrealizovat, ale hledalo se vhodné místo, do které lokality sv.Hu-
berta umístit. Jelikož pozemek patřil do soukromého vlastnictví, tak po dohodě 
s panem Janem Baráčkem a jeho sestrou Ludmilou Halátovou byl odprodán obci 
Otnice. Myslivci by budovali, ale vzhledem k dlouhému zimnímu období a ještě 
horšímu deštivému jarnímu období, nebylo takřka možné začít, natož navozit 
do tohoto těžko přístupného terénu materiál k výstavbě. Červen se pomalu, ale 
jistě blížil, čas nás neúprosně tlačil a nám se za pomocí našich šikovných kama-
rádů důchodců a obecních zaměstnanců podařila tato památka zdárně dokončit. 
Veliká pomoc přišla i od místních živnostníků a  firem, kteří nám pomohli for-
mou zdarma dodaného potřebného materiálu. 

Mnoho času a  hodin strávil na  krásné dřevořezbě a  opravdu o  mistrovským 
umu sv.Huberta nás přesvědčil pan Jiří Matoušek, který už delší dobu bydlí v Ot-
nicích a jeho velkým koníčkem je řezbářství. 

Dřevořezba byla zapracována do  66letého kmenu lípy srdčité, která pochází 
od otnického kostela a musela byt odstraněna z důvodů napadení hnilobou a pro-
sychání. Myslím si, že alespoň byla vhodně využita k tomu účelu a bude i nadále 
sloužil alespoň takovou dobu, jako sloužila do teď.  Pavel Muric

Uctění	sv.	huberta

Letošní letní prázdniny začaly v Ot-
nicích kromě vysvědčení také slavnost-
ním žehnáním dřevořezby sv. Huber-
ta. Slavnostnímu žehnání sv. Huberta 
předcházely společně odpracované 
hodiny členů mysliveckého sdružení 
Hubert Otnice za  vydatného přispě-
ní občanů Otnic. Díky této spolupráci 
a sponzorským darům bylo pro dřevo-
řezbu zhotoveno důstojné místo nad 
rybníkem v Poltni. 

Dne 29. 6. 2013 od  11 h se u  ryb-
níka v  Poltni sešli nejen příslušníci 
cechu sv. Huberta, ale účast byla hoj-
ná i z řad ostatní veřejnosti. Kdokoliv 
přišel, snad nelitoval výstupu k  altá-
nu, který dřevořezbu chrání. Odmě-
nou mu byl nejen slavnostní zvuk 

nástrojů trubačů, uvítání, historie 
legendy o  sv. Hubertovi a  modlitba 
k  sv. Hubertovi z  úst zástupců MS 
Hubert Otnice, ale také výhled, jaký 
toto krásné místo k rozjímání nabízí. 
Místu věnovanému patronu mysli-
vost sv. Hubertovi požehnal pan farář 
Pavel Buchta. 

Požehnáním celá akce neskončila. 
Všechny přítomné myslivci pozvali 
na zvěřinový guláš, občerstvení a přá-
telské posezení u  rybníka. Děkujeme 
všem, kteří přišli a  uctili tak našeho 
patrona s námi. 

Budete-li mít cestu do Poltni, vyjdě-
te cestičkou k altánku se sv. Hubertem. 
Pohled, který se vám z tohoto místa na-
bízí, stojí za to.  MS Hubert Otnice

Svatý Hubert se dívá na Otnice 
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Když termín žehnání sv. Hubertovi 
byl stanoven na  29. 6. 2013, nevá-
hala jsem a  zkrátila si o  jeden den 
dovolenou u  moře. Přece nemůžu 
jako člen nečlen MS Hubert Otnice 
u  tak významné události chybět. Jde 
přeci o  patrona myslivosti, o  příleži-
tost ukázat něco z mysliveckých tradic 
a  toho, že myslivost není jen o  lovu, 
příležitost vytáhnout sváteční unifor-
mu a  setkat se s  přáteli. Mám velkou 
úctu k  tradicím a  věřím, že je potře-
ba udržet je živé a  v  povědomí. Den, 
který jsem v Poltni strávila, byl mimo-

řádný a povedl se nad očekávání. Jako 
bychom snad i objednali počasí – krás-
ně slunečno po  několika chladnějších 
dnech. Potěšilo mě, že přišlo hodně lidí 
a  mezi nimi spousta mně milých tváří. 
Lovecké rohy rozezněly okolní krajinu 
a  já si představovala slávu honů z  feu-
dálních dob. Dostalo se mi té cti přečíst 
modlitbu sv. Hubertovi, byla to pro mě 
pocta a popravdě mě to i dojalo. Stejně 
jako pochvalná slova na adresu celé akce 
od jejích účastníků z řad nemyslivců.

 Hana Dufková

Foto: Zdeňka Křivánková
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S P O R T O V N Í  K u K á T K O

V pátek 7. června se naši žáci a žákyně 
zúčastnili ve Vyškově na ZŠ Letní pole sou-
těže nazvané Atletický trojboj. Podstatou 
soutěže je vytvoření čtyřčlenného družstva 
chlapců a čtyřčlenného družstva dívek z 3. 
až 5. ročníku základní školy, kdy každý člen 
družstva závodí ve třech disciplínách: běhu 
na 60 m, skoku do dálky a hodu kriketo-
vým míčkem. Výkony se převedou podle 

bodovacích tabulek na body, jejichž součet 
stanoví pořadí družstev nebo jednotlivců. 

Moc jsem stála o  to, aby se děti letos 
soutěže mohly zúčastnit. Už v  loňském 
roce se nám termín této soutěže pře-
krýval s finálovým turnajem ve vybíjené 
O pohár DSO Ždánického lesa a Polita-
ví a věřím tomu, že o výborné výsledky 
a  medaile v  atletice přišli například Ni-
kolas Bulva, Radim Kovář nebo Pavlína 
Menoušková ze současných 6. tříd. 

Letos to termínově vyšlo lépe, a tak jsme 
mohli slavit velký úspěch v podobě dvou 
stříbrných medailí za  soutěže družstev 
a  hned pět medailí získaly děti v  soutěži 
jednotlivců. Sára Sadílková z 5. A zkomple-
tovala celou sbírku medailí. Vyhrála sou-
těž v hodu kriketovým míčkem výkonem 
43,0 m, v soutěži ve skoku do dálky skonči-
la na druhém místě a v běhu na 60 m byla 
třetí. Vynikajícího úspěchu dosáhl Tadeáš 
Žilka ze 4. třídy, když vyhrál suverénně běh 
na 60m v čase 8,86 s a do dálky skočil 4, 
01 m a pátou, tentokrát bronzovou medaili 
přidal Barnabáš Lacík v běhu na 60 m. 

Ani ostatní naši závodníci se v  soutěži 
neztratili. Velká pochvala tedy kromě již 
zmiňovaných patří také Viktoru Bohdál-
kovi z 5. B, Marku Menouškovi z 3. třídy 
a z dívek jako vždycky byla výborná Eliška 
Fojtíková z 3. třídy a také čtvrťačka Denisa 
Kolaříková a z 5. A Lea Bělehrádková. 

Za  výborné výkony a  výborné výsledky 
je potřeba našim malým atletům poděkovat 
a popřát, ať jim ta výkonnost a hlavně chuť 
do sportování vydrží co nejdéle. 

Atletický trojboj 

V  loňském školním roce se žáci za-
pojovali do  řady výtvarných soutěží. 
Poslední úspěch v  celostátní ilustrá-
torské soutěži si vychutnali Adéla Ško-
dová a  Jan Polák. Jejich ilustrace byly 
z celkového počtu 1280 spolu z dalšími 
66 vybrány a  otištěny v  knize Pohád-
ky po  telefonu od  Giannia Rodariho. 
Adélka doplnila malbami pohádku 
O Alence, která spadla do moře, Hon-
za pak monotypem s černobílou koláží 
pohádku Válka zvonů. Soutěž vyhlásilo 
a  zaštítilo Celé Česko čte dětem. Tato 
nezisková organizace, jejíž stejnojmen-

ná mediální kampaň, největší svého 
druhu v  České republice, se zaměřuje 
na podporu čtenářské gramotnosti dětí 
a mládeže, na propagaci hodnotné lite-
ratury a budování pevných vazeb v ro-
dině prostřednictvím společného čtení.

Adélka s  Honzou byli pozváni 
do Prahy na slavnostní zahájení 3. týd-
ne čtení dětem. 

Celý následující týden od  1. do  7. 
června 2013 byl svátkem dětí a  lite-
ratury. Výlet do  Prahy se i  přes deš-
tivé počasí vydařil: Adélka i  Honza 
spolu s  dalšími několika dětmi četli 
na  jevišti báseň Jiřího Žáčka Nema-
lujte čerta na  zeď. Na  jednom pódiu 
v  Městské knihovně v  Praze si tak 
užili chvilku slávy po boku Jiřího Lá-
buse, Yvetty Blanarovičové, spisova-
telky Aleny Ježkové, zpěváka skupiny 
Chinaski - Michala Malátného a dal-
ších, kteří se na slavnostním  zahajo-
vání podíleli. Program vtipně uváděl 
Lukáš Hejlík.

Přidělené vstupenky v  hledišti nás 
potěšily:skýtaly nejen krásný výhled 
na jeviště, ale před námi v řadě dokon-
ce usedli spisovatelé Michal Viewegh 
s rodinou a Miloš Kratochvíl. Oba ilu-

strátoři otnické základní školy si na zá-
věr kulturního odpoledne odvezli vy-
branou knihu z nakladatelství Albatros 
a úžasné dojmy, které jim deštivá Praha 
rozhodně nepřekazila.

 Text i foto: Dagmar Kovaříková

NEMALUJTE ČERTA NA ZEď
Jiří Žáček

Nemalujte čerta na zeď-
co když třeba ožije?
Pamatujte, kamarádi,
čert je strašná bestie!

S čerty nejsou žádné žerty,
však to známe z pohádek:
kde se lidi začnou čertit,
hned se pustí do hádek.

Vrčí, bručí, vyhrožují,
pak se vrhnou do pranic:
kde se lidé začnou čertit,
nepomůže zhola nic.

Není lepší mít se rádi,
hledět na svět zvesela?
Nemalujte čerta na zeď-
namalujte anděla.

Výtvarný úspěch  aneb 
Vstupenka na pódium mezi celebrity
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Ve středu 15. 5. mladší žáci a žáky-
ně, kteří navštěvují 6. a  7. ročník naší 
školy, vyrazili na  zkušenou na  atletic-
ký stadion ve  Vyškově. Některé slibné 
školní výkony, hlavně mezi chlapci, dá-
valy tušit, že by se mohlo v této atletic-
ké soutěži zase začít dařit. 

Počasí atletice přálo, ráno nás při-
vítalo sluníčko nad atletickým stadio-
nem, děti se převlékly a začaly se roz-
cvičovat. Už při jejich vykulených ob-
ličejích nad různými atletickými „vy-
moženostmi“ jako jsou startovní bloky, 
tretry atd. jsem začala tušit, že školní 
výkony nebudou všechno. Při sprintu 
na  60m se Nikolas Bulva lekl startov-
ního výstřelu a zůstal v blocích „sedět“. 
Jedno želízko na  pěkné umístění vy-
chladlo. Tady nás zachránil velmi dob-
rý běh Radima Cupáka, který výkonem 
8,4s skončil na pěkném osmém místě. 

Skákat do výšky na sále naší základ-
ní školy a  venku je veliký rozdíl, ale 
na  konec se s  tímto problémem Vojta 
Daňhel popasoval docela dobře a  vý-
konem 140cm obsadil také osmé mís-
to. Docela jsem věřila naším chlap-

cům v  hodu kriketovým míčkem, ale 
i  tu zůstali za  mým očekáváním, když 
Nikolas Bulva hodil 51,11m a  skončil 
na 11. místě a Radim Kovář byl výko-
nem 48,70m patnáctý. 

Nejlepšího umístění mezi jednotlivci 
tedy dosáhl Jan Šebeček, který ve sko-
ku do dálky skočil úctyhodných 451cm 
a to stačilo na krásné šesté místo. Nej-
více se chlapcům podařila ve složení J. 
Šebeček, R. Cupák, R. Kovář a N. Bulva 
zaběhnout štafeta na 4x60m, kde výko-
nem 33,00s obsadili 4. místo. 

Celkově výkony našich chlapců sta-

čily na  8. místo mezi 11 závodícími 
školami. 

O  poznání hůř dopadla naše děvča-
ta. Ale tady jsme si žádné velké ambice 
nedělali. Zatím nejsou zvyklá vyjíždět 
na  soutěže mimo naši školu. Jedinou 
zkušenost většinou zažila s  Turnajem 
ve vybíjené DSO Ždánického lesa a Po-
litaví a to hrála společně s chlapci, kte-
ří je v případě nouze podrželi. Teď už 
bojovala sama za sebe a hlavně sbírala 
zkušenosti do  dalších mimoškolních 
soutěží. 

V Poháru rozhlasu v soutěži družstev 
obsadila poslední 10. příčku. V  sou-
těži jednotlivkyň se neztratila Pavlína 
Menoušková, která skočila do  dálky 
388cm a skončila na pěkném 11. místě 
a stejně dobře zabojovaly Sára Sadílko-
vá v  hodu kriketovým míčkem, když 
výkonem 37,61m obsadila 12. místo 
a  stejně se umístila Adéla Hrbáčová 
ve skoku do výšky výkonem 120cm. 

Zkušenosti jsme nasbírali, teď už to 
jen chce pořádně potrénovat, maximál-
ně se snažit a mít i trošku toho sportov-
ního štěstíčka. Příští rok uvidíme. 

V  úterý 18. 6. pořádala naše škola 
finálový turnaj ve  vybíjené O  pohár 
DSO Ždánického lesa a Politaví. Ze tří 
základních skupin, kde hrálo celkem 13 
týmů základních škol, postoupila vždy 
dvě družstva do  finálového turnaje. 
Z bučovické skupiny postoupili žáci ZŚ 
Bučovice 710 a 711, ze slavkovské sku-
piny na prvních dvou místech skončila 
ZŠ Komenského a ZŠ Tyršova a křeno-
vickou skupinu vyhráli žáci naší školy 
a druzí skončila ZŠ Křenovice. 

Na pořádání takového turnaje je po-
třeba se důkladně připravit a nepodce-
nit žádnou maličkost. Každý pořadatel 
si přeje, aby celá akce probíhala v klidu 
a bez zbytečných komplikací. A když se 
to podaří, výsledkem je radost z dobře 
vykonané práce a  především spokoje-
nost všech zúčastněných a hlavně dětí, 
že si dobře zahrály a podaly maximální 
výkon. 

A  přesně tohle se letošním organi-
zátorům podařilo. Skvěle pracovala 
děvčata z  9. třídy, která měla na  sta-
rosti shromažďování výsledků utkání, 
jejich zapisování na  nástěnku, starání 
se o jednotlivá družstva a jejich vedou-
cí a  na  závěr asistování při předávání 
cen. U  počítače byla zástupkyně ředi-
tele školy Iva Benušová. Všechny vý-
sledky musela zpracovat, aby na konec 
z  turnaje vzešel ten správný vítěz. Pan 
ředitel Hynek Zavřel se chopil mikro-

fonu a  ve  funkci moderátora vyhlašo-
val výsledky zápasů a vyzýval družstva 
k nástupu na další utkání. Zároveň měli 
s  paní zástupkyní milou povinnost se 
starat o hosty celého turnaje.  

No a jak celý turnaj dopadl? V úmor-
ném horku podaly všechny děti úžasný 
výkon. Každé družstvo na hřišti strávi-
lo asi dvě hodiny a maximálně se sna-
žilo být co nejlepší. Děti si na  vlastní 
kůži vyzkoušely, že sportovci nemají 
vždy na  růžích ustláno, ale že si musí 
pro úspěch, ale někdy i  pro neúspěch, 
sáhnout až na samé dno svých možnos-

tí. Všechna družstva si proto zaslouží 
velikou pochvalu a obdiv. 

Na pátém místě skončila ZŠ Bučovi-
ce, na čtvrtém ZŠ Slavkov Tyršova, třetí 
byli žáci a  žákyně ZŠ Otnice, na  dru-
hém místě děti ZŠ Křenovice a nejlepší 
byli sportovci ZŠ Slavkov Komenského. 

Ceny pro všechna družstva a  me-
daile pro nejlepší předávali Ing.  Ivan 
Charvát, starosta města Slavkov u Brna 
Jaroslav Šimandl, starosta Bošovic 
a  Ing.  Iva Stafová, starostka Ždánic.  
 Texty i foto: Drahomíra Floriánová

Pohár rozhlasu 

O pohár DSO Ždánického lesa a Politaví 
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V pondělí 2. září se uskutečnilo opět 
na sále Základní školy v Otnicích slav-
nostní zahájení ku příležitosti začátku 
nového školního roku 2013/14. Všech-
ny přítomné jsem velmi rád přivítal, 
zejména rodiče prvňáčků a především 
naše nově příchozí žáky do  první tří-
dy z  Otnic i  z  Lovčiček a  nové žáky 
pátých tříd z Bošovic a Milešovic. Těší 
nás, že se zahájení zúčastnili i starosta 
Otnic Pavel Prokop, starostka Lovčiček 
Ing. Jaroslava Hrozková a místostaros-
ta Otnic Pavel Muric. 

V letošním roce na jeviště nastoupilo 
22 prvňáčků, z toho 10 žáků z Otnic, 11 
žáků z Lovčiček a jedna žákyně ze Zbý-
šova.. Dětem jsme na přivítanou a při-

pomenutí tohoto velkého dne vytvořili 
„pamětní listy“, také dostaly nové sla-
bikáře a  malou kytičku.Třídní učitel-
ka Mgr. Kateřina Korcová, Ph.D všem 
dětem popřála úspěšné zahájení školní 
docházky a  mnoho úspěchů ve  školní 
práci. Po velkém fotografování prvňáč-
ků na  pódiu a  po  krátkém kulturním 
programu školního pěveckého sboru 
byli rodiče pozváni do třídy na úvodní 
informační setkání. 

Do  pátých tříd k  nám nastoupilo 8 
žáků z  Bošovic a  10 žáků z  Milešovic. 
I v letošním roce měli rodiče žáků pá-
tých tříd přislíbeno, že děti z  Bošovic 
zůstanou spolu ve  stejné třídě, stejně 
tak i Milešovští. Je to tak lepší i proto, 

že zde mají kamarády, a když jsou ně-
kdy nemocné, tak si mohou od spolu-
žáka vypůjčit sešit na dopsání učiva. 

Přes prázdniny se nám podařilo, 
i  díky podpoře obce, školu základní 
i  mateřskou opět vylepšit. Mateřská 
škola dostala nový kabát. Budova byla 
zateplena, byla vyměněna okna i  dve-
ře, na  chodnících byla položena nová 
dlažba. V základní škole došlo k úpravě 
rozvodů topení, na prvním stupni byla 
instalována interaktivní tabule a  byly 
položeny koberce do  tříd na  skupino-
vou práci dětí i do školní družiny. Pro 
kroužek gymnastiky máme na sále při-
praven nový koberec na  cvičení a  po-
dařilo se nám získat 15 počítačů, které 
jedna z  brněnských firem po  třech le-
tech chtěla zlikvidovat a našim žákům 
mohou ještě posloužit. 

V  současnosti již pro žáky připra-
vujeme řadu akcí na  tento školní rok. 
Žáci se mohou těšit na  tyto akce: Zá-
topkovu štafetu na  sportovním areálu 
v blízkosti školy, dopravní výchovu pro 
4. třídu na dopravním hřišti ve Vyško-
vě, návštěvu divadelního představení 
v  Mahenově divadle, plavecký výcvik 
ve  vyškovském „Aquaparku“ pro žáky 
2. a  3. tříd, návštěvu burzy středních 
škol pro žáky 9. třídy na  brněnském 
výstavišti a v neposlední řadě na zim-
ní školu v přírodě pro žáky 4. a 5. tříd 
spojenou s lyžováním. 

Na závěr mi dovolte za vedení školy 
i za učitele popřát všem žákům úspěšný 
start do nového školního roku a žákům 
prvních i pátých tříd přeji mnoho no-
vých zážitků i kamarádů. 
Foto i text: Mgr. Hynek Zavřel, ředitel školy 

Zahájení školního roku 2013/14

PRVňáČCI ZE ZáKLADNÍ ŠKOLY OTNICE V NOVINáCH 
Pokud si koupíte v pátek 11. 10. 2013 mimobrněnské vydání „MF Dnes“, najdete v něm i přílohu s fotografiemi dětí 
z kraje, včetně prvňáčků ze Základní školy Otnice. 
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zájmové	útvary	na naší	škole:
Vedené pod záštitou pedagogů základní školy  Vedené pod záštitou jiných organizací 
Výtvarný kroužek  Atletika pro mladší žáky 
Keramický kroužek  Atletika pro starší žáky 
Pěvecký kroužek pro mladší žáky  ZUŠ F. France – hudební nauka a hra na klavír 
Pěvecký kroužek pro starší žáky  Hudební škola Meluzín – hudební nauka a hra na kytaru, flétnu 
Gymnastika  Věda nás baví
Florbal 
Sportovní hry 
Volejbal pro mladší žáky 
Volejbal pro starší žáky 
v případě zájmu 
Zdravotnický kroužek 
Ruský jazyk 

Dovednost psaní na klávesnici je v dnešní době považová-
na za základní předpoklad správné práce s počítačem. Řada 
středních škol a  učilišť očekává, že se této dovednosti žáci 
naučí již na základní škole. Málokteré povolání se dnes obe-
jde bez práce s počítačem. Podnikatelé vystavují faktury, píší 
objednávky, dopisy, lidé spolu komunikují elektronicky, baví 
se na chatu. 

Administrativa a hospodářská korespondence jsou nepo-
stradatelnými prostředky komunikace mezi lidmi. Zabývají 
se psaním hmatovou metodou na počítači. Zvládnutí deseti-
prstové hmatové metody znamená mnoho výhod. Při výuce 
nejde jen o osvojení prstokladu. Patří sem správné sezení při 
psaní, držení rukou, psaní naslepo, technika stisku kláves. 

Tento předmět povede žáka k : 
* rychlému a  přesnému ovládání klávesnice psacího stroje 

a PC desetiprstovou hmatovou metodou 
* samostatné stylizaci standardních písemností 

* aplikaci požadavků normalizované úpravy písemností při 
zpracování dokumentů(ČSN 016910) 

* vytváření písemností na  dobré profesionální úrovni, tj. 
věcně, jazykově i formálně správně 

* ovládání pravidel normalizované úpravy adres na  obál-
kách a dopisních papírech 
Předmět Základy administrativy nemá za  cíl připravit 

odborné pracovníky v  oblasti administrativy, ale chce žá-
kům umožnit komplexní pohled na základy administrativy 
a zvládnutí těchto základů na uživatelské úrovni tak, jak to 
vyžaduje praktický život. Tento předmět nabízí prostor pro 
vytvoření individuálního programu pro žáky pokročilé i pro 
žáky s poruchami učení (na základě písemné žádosti rodičů 
a potřebných podkladů je možno obsah a cíl předmětu za-
měřit především na kompenzační možnosti psaní na kláves-
nici počítače).  Mgr. Hana Třetinová 

povinně	volitelný	předmět:	zÁklady	adMinistrativy	

Mezi nejnavštěvovanější patří gymnastika pod vedením Lenky Vojáčkové a florbal pod vedením Drahomíry Floriánové.
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Sbor dobrovolných hasičů je nejstarším 
spolkem založeným v  Otnicích. V  archiv-
ních materiálech se setkáváme s dvěma le-
topočty vzniku. Vzpomínková publikace 
„100 let požární ochrany v  Otnicích“, se-
psaná v  roce 1984 kronikářem Františkem 
Valným, klade počátek hasičského spolku 

do roku 1884, kdežto vyškovský archiv do-
kládá registraci spolku již v roce 1883. Ten-
to rok i my chápeme jako skutečný počátek 
hasičů v  naší obci (rok po  ničivé povodni 
1882), i  když k  aktivní činnosti došlo až 
ve výše uvedeném roce 1884.

„Není nic krásnějšího, jako kdy s prací naší 
jest spojeno blaho jiných“.

Svědectví o obětavých činech dobrovolní-
ků v zápase s živlem, který umí být dobrým 
sluhou, nikoliv však pánem, popisují zázna-
my z dávných dob podchycené kronikářem 
a výjimečným člověkem, plně oddaným této 
službě lidství, panem Jaroslavem Novákem.

Vyprávějí o  velkém požáru roku 1845, 
kdy shořelo 26 stavení a 9 stodol. O živelné 
pohromě roku 1861, kdy spousty vody valily 
se Otnicemi. Poté v roce 1866 shořel jeden 
s  větrných mlýnů, stojících nad Otnicemi 
v trati zvané Větřáky. A konečně v roce 1882 
hrůzná bouře a následná povodeň, kdy voda 
dosahovala 3 – 4 metry výšky po celé obci 

a unášela vše, co jí stálo v cestě. I domečky 
z  kotovic  v  dolních Chaloupkách. Tehdy 
byli občané svědky i utonulé ženy s dítětem 
v kolébce. A přidružil-li se až příliš často opa-
kující se zápas s bezmocností při požárech, 
zaviněných denní prací s otevřeným ohněm 
v hospodářských stavení, krytých doškovou 

střechou, bylo nutné přejít 
od  nářků k  činům. Vždyť 
vzniklý oheň se stával často 
nezvladatelným, poněvadž 
jediným nástrojem k  ha-
šení byly nádoby naplněné 
vodou v rukou nešťastníků. 
Zoufalí pocit bezmocnosti 
byl tím pádným důvodem 
k pochopení myšlenky o ne-
zbytnosti založení dobrovol-
ného sboru hasičského, což 
se stalo v roce 1883. Prvními 
obětavými dobrovolníky 
byli: Jan Odehnal, Josef Ku-
čera, Maxmilián Trávníček, 

Vincent Večeřa a  Leopold Halley, tehdejší 
správce velkostatku, jehož krédem bylo: 
„Bohatý buď bratrem toho, jemuž osudem 

méně bylo přisouzeno“. Začátky byli krušné 
a  vybavení velmi skromné. Obec darovala 
primitivní nefunkční stříkačku a jiné finanč-
ní podpory neposkytla. Do  začátků ještě 
věnoval našemu sboru císař František Josef 
I. 120 korun. Veškerá finanční podpora byla 
z  milodarů, později z  výtěžku pořádaných 
kulturních akcí. Při své dobrovolné obětavé 
práci se setkávali členové s lidmi ochotnými 
pomoci, ale i s těmi, kteří jakoukoli pomoc 
odmítali. Není se co divit, neboť tvrdý boj 
o žití podstupoval každý a zapřáhnout koně 
do stříkačky k ohni byl i velký risk. A neby-
lo ohňů málo. Od roku 1884 do roku 1938 
bylo nutno zasahovat o záchraně majetku 38 
krát. V roce 1924 a 1929 hořelo 4 krát. 5 krát 
v roce 1931 a 1932, téměř pravidelně hořelo 
dvakrát do roka. Jen výjimkou byl rok 1925, 
1927, 1933, kdy nehořelo.

Požár velkostatku v  roce 1892 přinesl 
sboru od knížete Lichtenštejna 50 zlatých 
odměny, od řadových občanů ničeho ne-
přibylo, poněvadž postiženým nezbývalo 
často vůbec nic.

Sbírkami a  milodary přispívali občané 
na činnost hasičstva.

130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH OTNICE
Z   Č I N N O S T I  Z á j m O V Ý C H  S D R u Ž E N Í
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Po ukončení slavnostní valné hroma-
dy byly před školou prováděny ukázky 
hašení vozidel a vyprošťování osob při 
autohaváriích. Dále hašení za  pomoci 
pěnidla. Tam se děti pořádně vydo-
váděly. Zájemci mohli okusit výhled 
na  Otnice z  plošiny vysunuté do  výš-
ky 25 metrů. Po ukázkovém programu 
pokračovala volná zábava u  zbrojnice 
a v pěkném prostředí parku u školy až 
do pozdních večerních hodin. 

PODĚKOVÁNÍ
O  občerstvení se postarali manželé 

Levákovi a kamarádi ze Slavkova.
Děkuji všem, kteří se na  přípravách 

a  konání této velmi náročné akce po-
díleli. Obecnímu úřadu, všem spon-
zorům, kteří přispěli finančními dary. 
Obsluze u  občerstvení, partě žen 
od  „Modrých nosů“ za  výborné ko-
láče. Za  kulturní vložku pěveckému 
sboru žen a  Blonďákům. Paní Nadi 
Fojtů za přednes souhrnu vzniku SDH 
v  Otnicích. Fotografce Zdeničce Kři-
vánkové za  výtisk pozvánek a  brožur 
k  našemu výročí. A  především všem 
občanům, kteří se této akce zúčastnili. 

Josef Muric, starosta hasičů
Foto: Zdeňka Křivánková

HASIČSKá IDEA
Kráčíme ve stopách zakladatelů a snažíme 

se ze všech sil plnit poslání dobrovolného 
hasiče, který v této práci našel zalíbení. Do-
volte krátké citace, které nejlépe vystihují 
naše nadšení, přesvědčení, lásku a potře-
bu pomáhat bližnímu svému – dnes již 
po dobu 130 let.

Láska k bližnímu svému a nezištná po-
moc při zdolávání přírodních živlů vedly 
ušlechtilou myšlenku několika nadšenců 
k založení dobrovolného požárního sboru 
v Otnicích.

Chceme dát široké veřejnosti nahléd-
nout do života obětavců všech dob, kteří 
za obtížných podmínek vytvářeli ochran-
ný val proti ohni, vodě, na záchranu ma-
jetku i života bližních spoluobčanů.

Naší snahou bude pokračovat nastou-
pené cestě a se zvýšenou aktivitou za pod-
pory široké veřejnosti rozvíjet činnost po-
žárního sboru v Otnicích.

Chceme se ctí a vědomím dobré práce 
vyplnit další etapu požárnických tradic, 
vychovat schopné nástupce a  zajistit tak 
akceschopnost a  činnorodost sboru pro 
další století. Za  130 let hasičského sboru 
v  Otnicích došlo k  mnoha vývojovým 

přeměnám – převratnému zdokonalení 
požární techniky, podstatnému zlepšení 
výcvikových podmínek – avšak základní 
hasičská idea bližnímu ku pomoci zůstává.

Během oslav 130. výročí založení SDH 
Otnice byly předány věrnostní medaile 
a stuhy:

Medaile za 10 let činnosti ve sboru:
Václavek Pavel, Wunsch Patrik, Kalvoda Ro-
man, Struha Arnošt

Medaile za 20 let činnosti ve sboru:
Gajda Čeněk

Stuha za 20 let činnosti ve sboru:
Muric Josef ml., Ondrůj Robert, Matulová 
Ludmila

Stuha za 40 let činnosti ve sboru:
Matula Pavel, Muric Josef st.

Stuha za 50ti leté členství ve sboru:
Pešková Štěpánka

Medaile za příkladnou práci:
Kalouda Miroslav, Muric Josef ml., Hudeček 
Zdeněk 

Medaile sv. Floriána:
Muric Josef st.

KALOUDA MIROSLAV získal bron-
zovou medaili od  Jihomoravského kraje 
za obětavou práci na úseku požární ochrany 
v rámci Jihomoravského kraje.

PEŠKOVÁ ŠTĚPÁNKA získala bron-
zovou medaili od  Jihomoravského kraje 
za  dlouholeté členství a  věrnost požární 
ochraně v rámci Jihomoravského kraje.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
OTNICE získal čestné uznání od Jihomo-
ravského kraje při příležitosti 130. výročí 
založení SDH za dlouholetou a obětavou 
práci při zajišťování požární ochrany v Ji-
homoravském kraji.

V červenci jsme si připomněli 130. vý-
ročí založení hasičstva v  Otnicích. Podle 
stručného výtažku z kroniky otnických ha-
sičů si každý z nás představil obrázek, jak to 
asi začalo a jak pokračovalo dále. Byly ra-
dosti i starosti. Ani dvě světové války a jiné 
politické změny ty nejvěrnější neodradily 
od této dobrovolné hasičské činnosti. Pro-
to si s toho vezměme příklad, abychom si 
při vzpomínce na naše předchůdce mohli 
s čistým svědomím říct, že tu nejsme pro 
zábavu, ale pro to, abychom pomáhali těm, 
kteří naši pomoc potřebují.

Závěrem bych chtěl popřát nám všem, 
abychom se setkávali raději při oslavách 
a soutěžích a ne při různých pohromách. 
Voda a oheň ať jsou našimi dobrými po-
mocníky, a ne nezdolatelnými živly.
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Stalo se již tradicí, že myslivecké 
sdružení (MS) Hubert Otnice během 
letních prázdnin pořádá kynologickou 
akci, kdy jeho členové a  jejich přátelé 
poměřují připravenost svých čtyřno-
hých pomocníků. V  letošním roce se 
toto přátelské klání konalo 3. 8. 2013 
a jako dohled nad korektností provede-
ní disciplín byli přizváni rozhodčí pan 
František Navrátil a  pan Petr Zvonař. 
Na  zahájení se sešlo 13 vůdců se svě-
řenci. 

V  extrémních podmínkách letošní-
ho léta a  přímo i  dne, na  který kyno-
logická soutěž připadla, nebyla nouze 
o úsměvné i dramatické chvíle. Teplota 
přes 30 stupňů celsia a slunečno. Mezi 
úsměvné momenty patřily ty, kdy se 
pes vracel z  vlečky se zvěří v  mordě, 
obloukem prošel kolem svého vůdce 
a namířil si to pod stromy do stínu, lehl 
si a zůstal, kde byl i přes prosby svého 
pána. Dramatičtější byl moment, kdy 
se pes chtěl zchladit ve vodě, dostal se 
do šokového stavu a začal se topit, jeho 
majitel nezaváhal a  svého čtyřnohého 

kamaráda z  rybníka vytáhl a  zachrá-
nil ho. Cílem v tomto počasí již nebylo 
zkoušky vyhrát, ale co nejdříve a v po-
řádku je dokončit. 

Na  prvním místě se umístila fena 
německého krátkosrstého ohaře Aida 
spod Agátov vedená Hanou Dufko-
vou, druhá byla fena malého mün-
sterlandského ohaře Aida z Angeliky 
pana Petra Borovičky a  třetí místo 
obsadil pes rovněž německý krát-
kosrstý ohař Zero z  Bošovic vedený 
Pavlem Bulvou. 

Ceny pro vítěze i ostatní umístěné vě-
novali firmy JUKO petfood s.r.o., Rostě-
nice a.s. , Beton Brož s.r.o. a Robert Rafaj. 
Myslím, že mluvím za všechny, když tou-
to cestou kromě sponzorů poděkuji také 
kynologickému referentovi MS Hubert 
Otnice panu Petru Navrátilovi za organi-
zaci a skvělou přípravu celé akce. 

Doufám, že se za  rok opět sejdeme 
nejen s  kynology, ale také všemi příz-
nivci, kteří nás přišli podpořit. 

Text: Hana Dufková
Foto: Luděk Smetana

kynologický	„srandamač“	2013	
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Letošní „Dobrý jarmark“ – zelinářské trhy otnických zahrádkářů, byly pořádány pouze čtyřikrát. 
Přestože bylo suché období, co se týče sklizně úrody ze zahrádek, bylo na  trzích nabízeno poměrně 
hodně výpěstků: broskve, meruňky, ostružiny, nové brambory, cukety, okurky, cibule, česnek, hrách, 
fazolky, salát a další zboží. Zájemců o koupi nebylo tolik jako loni, a tak byly trhy ukončeny. Poděkování 
za ochotu uspořádání a zajišťování patří manželům Havelkovým, paní Luskačové z Dambořic a členům 
zahrádkářů panu Brtníkovi a panu Žbánkovi. Antonie Bočková

Víkendový výlet je odměnou snad 
pro každého po  náročném pracovním 
týdnu. I  otničtí zahrádkáři si alespoň 
jednou za  rok dopřávají jeden takový 
výlet. Je to odměna za  jejich obětavou 
práci a  starost v  této organizaci. Vy-
myslet, kam bychom mohli jet se podí-
vat, není po tolika letech existence této 
organizace příliš snadné, a  to i přesto, 
že na  jižní Moravě je tolik krásných 
míst. Lednicko-valtický areál je nejna-

vštěvovanějším v celé České republice. 
Po dohodě s Petrem a Jiřinou Havelko-
vými jsme zvolili pro 21. červencovou 
neděli právě tato krásná místa, která 
snad nemůžou nikdy zevšednět.

„Už jsme tam před lety se zahrádká-
ři byli, ale to se lednický zámek zrovna 
opravoval a  byl zavřený z  důvodu re-
konstrukce i skleník“, řekla paní Havel-
ková a od této chvíle již nebylo o čem 
přemýšlet. Vše krásně načasované 

„Dobrý jarmark“

n a p Ř í Č 	 l E d n i c ko - va lt i c k ý M 	 a r E Á l E M

Otničtí zahrádkáři pořádají 16. 
listopadu 2013 v  dělnickém domě 
3. ročník ukázky uměleckých ře-
mesel a  ručních prací. Vyzýváme 
občany z  Otnic i  jiných obcí, kte-
ří se zabývají zajímavými ručními 
pracemi nebo řemesly a  měli by 
zájem se na přehlídce prezentovat 
a  nabídnout svoje výrobky, mů-
žete se přihlásit u paní Havelkové 
na tel. čísle: 728 202 585.

a počasí jako na objednávku nás prová-
zelo po celý den. Jelikož řada z nás Led-
nicko-valtický areál zná, zvolili jsme 
v Lednici individuální program. Každý 
mohl navštívit místa, která chtěl. I když 
na zámku v Lednici byl snad už každý, 
je mnoho důvodů, proč jeho prohlíd-
ku nikdy nevynechat. Poté jsme pro-
cházkou vyrazili k  nedaleké rozhled-
ně Minaret, kam někteří zvolili cestu 
lodičkou. Vystoupali jsme na  nejvyšší 
ochoz, který nabízel překrásný výhled 
nejen na zámek, ale i do širokého okolí. 
Příjemnou procházkou jsme došli zpět 
k  zámku, kde nás zlákal skleník i  ne-
daleká prodejna květin, která nabízela 
druhy rostlin, které nabízí k pokochání 
právě skleník. Kolem poledne nás če-
kal oběd. Nebyl příliš vydařený, snad 
ale prohlídka zámku ve Valticích, která 
byla před námi, chmury z oběda trošku 
zažehnala. Na zámku ve Valticích jsme 
zvolili Knížecí okruh.

Před třemi lety byla na konci zámec-
ké zahrady ve Valticích otevřena bylin-
ková zahrádka. Ta byla po  prohlídce 
zámku naším společným a  posledním 
cílem. Mohli jsme obdivovat všechny 
druhy bylin, dozvědět se o  nich něco 
nového – co léčí, k  čemu jsou dobré, 
mohli jsme si je i  zakoupit. A  tak vě-
řím, že bylinky zaženou všechny naše 
bolesti a  budeme se za  rok zase moci 
vydat na  podobný celodenní výlet. 
A  kam pojedeme? Nápadů je spousta, 
krásných míst na naší jižní Moravě ješ-
tě více a zajímavá místa, o kterých ještě 
nemáme potuchy, určitě objevíme.

 Text i foto: Zdeňka Křivánková
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Jednoho letního dne, který jsme 
s maminkami a dětmi jako již mnoho-
krát trávili v parku, se zrodila myšlen-
ka uspořádat výjimečný den pro všech-
ny malé i větší dobrodruhy. Téma bylo 
jasné - indiáni! 

16. srpna 2013 v 16 hodin se hřiš-
tě proměnilo v  území Irokézů. Kaž-
dý účastník Indiánského odpoledne 
dostal od  krásné indiánky vítající 
své soukmenovce u  vstupu kartičku 
s  pěti disciplínami, za  jejichž splně-
ní získával razítka. Šikovní indiáni 
v  pestrých oblecích museli prokázat 
zdatnost v lukostřelbě, shazování ple-
chovek, skákání v pytlích, stezce od-
vahy a kamínkách. U každé disciplíny 
čekala indiánka, která dětem s rados-
tí pomáhala. Za pět razítek na kartič-
ce dostali všichni malí indiáni ruč-
ně malovanou medaili nebo sladkou 
odměnu. Pobavit se mohly děti také 
lovením rybiček, házením na  zajíce, 
malbou indiánských znaků na  tělo 
nebo v  opravdovém teepee. Velké 
nadšení vzbudil poník, na  kterém se 

díky ochotě chovatelů povozil každý 
odvážný indián, někteří i dvakrát. 

Výpravu na  medvěda vzaly děti 
s  nesmírnou zodpovědností, a  tak 
měl velký chlupáč co dělat, aby rych-
lým pronásledovatelům unikl. Marně. 
S  pochopitelným jásotem byl polapen 
a na důkaz i vyfotografován. 

Dokonalou atmosféru dokreslovala indi-
ánská hudba, v  jejímž rytmu jsme strávili 
celé odpoledne. Všem hladovým účastní-
kům byl k dispozici místní stánek a zdar-
ma se podávala vařená kukuřice. Poté, co 
si děti jako správní indiáni nanosily dřevo 
na  oheň (a  že ho byla velká hromada!), 
jsme akci zakončili táborákem. 

Ráda bych poděkovala všem, kteří 
se jakkoli zapojili do organizace - Ot-
nickému SADu, maminkám, tatínkům 
a především zúčastněným dětem! 

Vzhledem k  překvapující účasti 
a nadšení všech se budeme snažit, aby 
se Indiánské odpoledne stalo tradicí. 
Takže příští rok se na vás budeme těšit! 

Text: Věra Neužilová
Foto: Věra Neužilová a Andrea Malá

indiÁnskÉ	odpolEdnE
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Letošní setkání připadlo na  posled-
ní prázdninovou sobotu. Od  pátku 
začaly velké přípravy. Připravovalo se 
maso na  guláš a  gril. Pekly se koláče 
a spousty dobrot na sladko i slano. Ve-
čer už stál hlavní stan s výčepem a ně-
kolik sousedů posedělo až do nočních 
hodin. Sobotní den byl sice oblačný, 
spadlo i  pár kapek, ale nakonec nepr-
šelo. Gulášek neměl chybu, uzené kýty, 
špízy, grilovaná masíčka voněly po celé 
ulici. Všichni si pochutnali a  zapili to 
výborným, chlazeným pivečkem. Děti 
se vyřádily na  skákacím hradě a  celé 
odpoledne se mohly projíždět na  ko-
ních. Tančili jsme při živé hudbě od tří 
odpoledne až do svítání. Byl to příjem-
ně strávený den, mnoho lidí se od mi-
nulého srazu nevidělo, takže bylo stále 
o  čem povídat. Těšíme se na  další se-
tkání, všem přejeme pevné zdraví, aby-
chom se v  tak hojném počtu na  příští 
rok zase sešli. 

Přátelé Hořké Vody

setkání	přátel	,,hořké	vody“	na téčku
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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

29. června 2013 jsme zorganizova-
li turnaj mladších a  starších fotbalo-
vých přípravek na počest dlouholeté-
ho předsedy fotbalu pana Františka 
Vašíka.

Mnozí se nás ptali: „Proč malé děti, 
proč ne muži?“

Odpověď je jednoduchá. Kdyko-
liv jsem se potkal s  panem Vašíkem, 
tak jeho závěrečná věta byla: „Borci, 
starejte se o  naši fotbalovou mládež, 
jako rybáři o svůj potěr a potom bu-
dete mít zdravé a silné ryby v rybní-
ce.“

Toto byla věta, nad kterou jsem se 
často zamýšlel, a musím říci, že je to 
pravda.

K  samotnému turnaji: mladší pří-
pravka nastoupila pod vedením Leo-
še Boudného a dopadla takto

Otnice : Šaratice 0 : 2
Otnice : Šitbořice 1 : 1
Otnice : St. Lískovec 0 : 4
Otnice : Těšany 2 : 0
Otnice : Křenovice 0 : 3
Takže se naši kluci utkali o 5. místo 

s družstvem Těšan a vyhráli 1 : 0.
Starší přípravka nastoupila pod ve-

dením Ivo Krause
Otnice : St. Lískovec 1 : 3
Otnice : Mokrá 2 : 0
Otnice : Šaratice 0 : 4
Otnice : Křenovice 2 : 1
Dvě výhry a dvě prohry nás posla-

ly na  3. místo ve  skupině. St. Lísko-
vec po odehrání skupiny musel odjet 
na  další turnaj, což nás moc mrzelo. 
Tím pádem jsme narazili v semifiná-
le na celek Mokré, který jsme porazili 
2 : 0. Ve  finále bylo našim soupeřem 
družstvo Šaratic.

Bylo jasné, že to nebude lehké. 
Po  poradě v  kabinách jsme sestavili 
úplně jiné „mužstvo“ než doposud. 
Kluci byli jako jeden tým. Navíc se 
nám rozstřílel spící kanonýr Tadeáš 
Jelínek a po dobrých zákrocích Tade-
áše Žilky a  krásným výkonem bran-
káře Honzy Krause naši zvítězili 3 : 1.

Po  sečtení vstřelených branek byl 
vyhlášen jako nejlepší střelec Tadeáš 
Jelínek, po  hlasování všech vedou-
cích mužstev byl vyhlášen jako nej-

lepší brankář turnaje Honza Kraus.
Jak řekl trenér Šaratic Ruda Raus: 

„Otnice jsou pro nás zakleté.“
Myslím si, že pan Vašík by z  nás 

měl radost, tak jako jeho rodina, kte-
rá nás přišla podpořit.

A za to jim děkujeme.
Ivo Kraus a Leoš Boudný

Memoriál	Františka	vašíka

15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00 19.00-20.00 20.00-21.00 21.00-22.00

PONDĚLÍ ATLETIKA ATLETIKA STOLNÍ TENIS STOLNÍ TENIS CVIČENÍ ŽENY VOLEJBAL 
ŽENY

VOLEJBAL 
ŽENY

ÚTERÝ VOLNO
CVIČENÍ
RODIČŮ 
S DĚTMI

FOTBAL
PŘÍPRAVKA FOTBAL FOTBAL SPORTOVNÍ

HRY
SPORTOVNÍ

HRY

STŘEDA ATLETIKA ATLETIKA STOLNÍ TENIS STOLNÍ TENIS STOLNÍ TENIS VOLEJBAL 
MUŽI

VOLEJBAL 
MUŽI

ČTVRTEK VOLNO FOTBAL
PŘÍPRAVKA

FOTBAL
PŘÍPRAVKA STOLNÍ TENIS STONÍ TENIS AEROBIC VOLNO

PÁTEK VOLNO VOLNO VOLNO STOLNÍ TENIS STOLNÍ TENIS STOLNÍ TENIS FLORBAL

SOBOTA
STOLNÍ 
TENIS -

SOUTĚŽE

STOLNÍ
TENIS -

SOUTĚŽE

STOLNÍ
TENIS -

SOUTĚŽE

STOLNÍ
TENIS -

SOUTĚŽE

STOLNÍ
TENIS 

SOUTĚŽE

STOLNÍ
TENIS 

SOUTĚŽE
VOLNO

NEDĚLE
9.00-15.00 

VOLNO FLORBAL FLORBAL AEROBIC VOLNO VOLNOSTOLNÍ TENIS
SOUTĚŽE

ČASOVÝ ROZVRH TěLOCVIČNy

Bližší informace na www.tj-sokol-otnice.cz
Pro členy TJ Sokol je využívání tělocvičny zdarma.
Pro ostatní je stanovena částka 20 Kč za hodinu.

Sběr železného šrotu 19. října 2013
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Rozhovor s místním šílencem, kte-
rého můžete vídat pravidelně pobíhat 
obcí při jeho přípravě na  triatlonové 
závody. 

Petře, jaký vztah jsi měl ke  sportu 
před tím, než jsi začal s triatlonem? 

Za mlada jsem dělal fotbal, asi jako 
každý kluk, ale dlouho mi to nevydr-
želo. Později jsem chodil po  horách, 
často i  v  zimě. Přespávali jsme tam, 
už tehdy jsem byl zvyklý na extrémní 
podmínky. 

Jak ses tedy dostal k triatlonu? 
Kamarádka mě pozvala na  krátký 

triatlonový závod na  Vysočinu, kde 
jsem si to zkusil poprvé. Plavat jsem 
se učil 14 dní před tím. Pro mě to 
bylo ale pořád málo extrémní, chtěl 
jsem zkusit víc a  poohlížel jsem se 
po  něčem náročnějším. Začal jsem 
tedy trénovat a  při plaveckých tré-
ninzích v Kohoutovicích jsem narazil 
na mého současného trenéra Tomáše 
Kozla. Cílem naší spolupráce bylo 
po  roce tréninku zajet prvního že-
lezného muže pod 12 hodin. Takový 
závod obnáší zvládnout v kuse 3,8km 
plavání, 180km na  kole a  42,2km 
běhu – maratón. 

Jaké byly začátky této těžké práce? 
Čím přibývalo tréninkových dá-

vek, tím víc jsem hubnul. Musel jsem 
trochu změnit režim, místo v  pátek 
do  hospody jsem šel spát, protože 
s kocovinou se těžko běhá. Postupně 
jsem svůj veškerý volný čas věnoval 
jenom triatlonu. Nejtěžší bylo asi 
plavání, kdy jsem ve  vodě doslova 

omdléval vyčerpáním. Navíc skloubit 
i dva tréninky denně s 10 hodinovou 
pracovní dobou taky žádná sranda 
není. 

Proč jsi to i  přes to všechno nikdy 
nevzdal? 

Ta výzva byla opravdu velká. Vzdát 
jsem to mohl, ale až bych absolvoval 
železňáka. 

Dostavily se výsledky? 
První sezóna dopadla nad očekává-

ní dobře, v Českém poháru dlouhého 
triatlonu jsem ve své kategorii skončil 
třetí. S trenérem jsme se domluvili, že 
prvního železného muže necháme až 
na druhou sezónu. 

Proč, když ti to tak šlo? 
Protože to trenér řekl. Nám už pak 

nešlo jen o  to, abych to vůbec zajel, 
ale abych to zajel s  co nejlepším ča-
sem a umístěním. 

Co rodina, přátelé? Co na to říka-
li? 

Všichni mě od začátku podporova-
li, i  když byli kamarádi sem tam na-
štvaní, že s nimi nejdu na pivo. Nej-
větší radost jsem udělal dědovi, který 
je fanoušek do  cyklistiky. Zmínil se 
ovšem, že železňák je šílenost a že si 
to mám rozmyslet, jestli mi to za  to 
stojí. 

Už máš svého železného muže - 
IRONMANA za sebou? 

Už dva. Zimní příprava byla zamě-
řena přímo na tento závod. Od listo-
padu do června jsem odtrénoval 650 
hodin čistého tréninku. Odplaval 
jsem 350km, na kole odjezdil 5500km 
a  odběhal 1200km. Plus doplňková 
cvičení jako posilování apod. 

Jak samotný závod probíhal? 
Plavalo se bez neoprenů v  otevře-

né vodě. Z vody jsem vylézal celkem 
čerstvý, ale se špatným časem. Plavá-
ní je stále moje nejslabší disciplína. 
Na kole jsem držel průměrnou rych-
lost 35,5km/h a  po  5:03 hod. cyk-
listické části jsem se vrátil do  depa. 
Udivilo mě, jak málo kol tam teprve 
je. Obul jsem běžecké boty a  vyrazil 
plným tempem. Potom vylezlo slunce 
a začalo nepříjemně pálit. Pravidelně 
jsem se občerstvoval, ale na  25. ki-
lometru mě chytly křeče a  já musel 
dost zpomalit. Posledních 10 km za-
čaly křeče už i v rukou. Do cíle jsem 
vběhl po 10 hodinách a 7 minutách 
závodu, suverénně první v  katego-
rii do  24 let, celkově na  23. místě. 
Nohy mě bolely, ale cestu na  bednu 
jsem si dost užil. 

Jaké jsou tvé další cíle, když sis ten 
svůj původní, zajet železného muže, 
už dvakrát splnil? 

Letos bych rád vyhrál Český pohár 
v  Dlouhém triatlonu do  24 let, kte-
rý zatím vedu. Příští rok bych chtěl 
doběhnout železného muže v  celko-
vé první desítce a  opět objet Český 
pohár. V  budoucnu si zkusím závod 
v zahraničí. 

Co bys chtěl říct závěrem? 
Že triatlon je tvrdá dřina, ale za ten 

pocit, který zažíváte v průběhu závo-
du a  především v  cíli, to určitě stojí. 
Taky bych rád poděkoval za podporu 
rodině, přátelům, masérce, trenérovi 
a  společnosti Cyklovape.cz, bez kte-
rých by to šlo hodně těžko… 

Mgr. Svatava Kyselová 

ŽElEzný	MUŽ	pEtr	dŘínovský	



	 otnický	zpravodaj	 	Číslo	53	–	říjen	201330

12. října 2013

BABSKÉ HODy
v dělnickém	domě

pořádá:	tj	sokol	otnice

18. – 19. října 2013

Burza dětského podzimního 
a zimního oblečení

v dělnickém	domě

pořádá:	otnický	sad

20. října 2013

Drakiáda
na prostranství	za hřbitovem

pořádá:	otnický	sad

9. listopadu 2013

Lampionový průvod obcí
pořádá:	otnický	sad

16. listopadu 2013 

3. ročník ukázky 
uměleckých řemesel 

a ručních prací 
v dělnickém	domě	

pořádají:	otničtí	zahrádkáři	

30. listopadu 2013

ANDěLSKá ŠOu
v dělnickém	domě

pořádá:	otnický	sad

8. prosince 2013

Vánoční koncert
Šohajka z Dolních Bojanovic

v dělnickém	domě

pořádá:	oú	otnice

14.  prosince 2013

Zpívání u vánočního stromu 
před radnicí

K I N O  O T N I C E

29. listopadu 2013

Rivalové 
nikiho	laudy

ron	hovaward	natočil	velkofilm		

z prostředí	Formuli	1	plný	napětí,	akce	a lásky.

 

20. prosince 2013

Riddick
riddick	je	nejnovějším	filmem	úspěšné	ságy,	

která	odstartovala	v roce	2000	akčními	filmy	

„Černočerná	tma“	a navázala	velmi	zdařilým	

riddick:	kronika	temna.

 

3. ledna 2014

mafianovi
napínavý	thriler	o	bývalém	gangsterovi	(robert	

de	niro),	který	je	zařazen	do programu	na ochranu	

svědků.	dále	hrají:	Michalleie	pfeiffer	a další.

 

10. ledna 2014

Příběh Kmotra
nový	český	film	petra	nikolaeva.	skutečný	příběh	

velké	lásky,	lásky	k penězům.	hrají:	ondřej	vetchý,	

lukáš	vaculík,	krištof	hádek	a další.



Fotbalová přípravka s trenéry

naše děti

Rybářské závody pro děti 1. června

Červnový vlastivědný zájezd žáků 7. třídy: Vranov nad Dyjí – Znojmo

Vydařené Indiánské odpoledne 16. srpna

Poprvé vě školních lavicích v doprovodu rodičů 2. září



130. výročí založení 
sboru dobrovolných hasičů




