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Teče voda, teče …..
Pramenitá voda ve studánce v Poltni bývala od pradávna symbolem této lo-

kality. Voda je přírodní bohatství, kterého si musíme všichni vážit a které den-
nodenně potřebujeme k blahobytu dnešní doby. Pouhé 2,5% sladkovodní vody 
musí stačit zásobovat naši celou zeměkouli, oproti 97,5% zbytku vody slané.

O studánku v Poltni dlouhé roky pečoval Leopold Kundera, který ji asi před 
třinácti lety zrenovoval s Františkem Horáčkem. Vlivem přírodních podmínek 
bylo nutno studánku opět zrenovovat. O renovaci se v říjnu a listopadu v letoš-
ním roce postarali zaměstnanci obce, Štěpán Strapina, který se postaral o kame-
nické práce, a stolařské práce provedl Jan Heřmanský, za což všem patří podě-
kování. Poděkování náleží též Pavlu Kaloudovi za zdarma dodaný kámen, firmě 
Beton Brož za beton, firmě Prostavby za potrubí, MS „Hubert“ Otnice za dřevo 
na střechu a Leopoldu Kunderovi za malbu ve studánce. Ať studánka slouží na-
dále nám i dalším generacím.

Při procházce okolím neváhejte navštívit studánku a ochutnat pitnou přírodní 
pramenitou vodu, která je řádně zkontrolována. 

  Text i foto: Pavel Muric, místostarosta

A pak 
že nerostou!

Oldřich Nehyba 
a Ivan Kuchta 
každoročně pořádají 
4. listopadu loučení 
s lesem. V letošním 
roce se jeli rozloučit 
do lesa v okolí 
Zbraslavi u Brna. 
A tady se chlubí 
svým nálezem. 
Váha tohoto úlovku 
byla 2,30 kg a míra 
klobouku 33 cm.
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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
ZÁŘÍ - 16. 9. 2013

 
2. Kontrola minulého zápisu:
Bod 12) Termínované vklady – vzhledem k obdrženým faktu-
rám a  jejich úhradě za  investiční akce, není v  současné době 
reálné uložení volných zdrojů na termínovaný účet. 
 
3. MěÚ Slavkov u Brna – stavební úřad:
a) Ing. M. Heřmanský 264 – Územní souhlas č. 215/2013, STL 
přípojka k RD  
 
4. MěÚ Slavkov u Brna – odbor ŽP:
a) Povodí Moravy s.p. – „Rozhodnutí“ k manipulačnímu řádu 
průtočné nádrže
 
5. MŽP ČR – CHLÚ Borkovany:
Ministerstvo životního prostředí:  Borkovany - změna chráně-
ného ložiskového území (CHLÚ) – zahájení správního řízení 
na základě návrhu Moravských naftových dolů Hodonín. Říze-
ní se koná dne 26. 9. v Hodoníně. Za obec se zúčastní starosta 
i místostarosta.  
 
6. KPÚ Otnice:
Na  základě výběrového řízení k  provedení komplexních po-
zemkových úprav v k. ú. Otnice byla vybrána f. Ageris. Je před-
poklad, že k zahájení KPÚ by mohlo dojít ještě v letošním roce. 
Zastupitelé vedli diskuzi, zda oslovit odborníky, se kterými by-
chom konzultovali návrhy na řešení krajiny.
 
7. Schválení přijatých faktur:
a) Netic Brno – Fa: 130100598, vybavení skenovacího studia
b) Netic Brno – Fa: 130100599, dodání monitoru k PC
c) Prima stavebniny Brno – Fa: 13110582, dlažba + obrubníky 

na hřbitov
d) Prostavby Brno – Fa: 20132102, zateplení Mateřské školy 

Otnice
e) Prostavby Brno – Fa: 20132101, zpevněné plochy okolo MŠ
f) Energy Benefit Brno – Fa: 23330358, technický dozor na ZŠ
g) Energy Benefit Brno – Fa: 23340619, dotační management 

na ZŠ
h) Teplo T Tišnov – Fa: 130101134, výměna zdroje vytápění 

na ZŠ
i) Teplo T Tišnov – Fa: 130101154, kotelna + okna na Dělnic-

kém domě
j) V. Nedoma Újezd – Fa: 2, TDI na MŠ Otnice
k) V. Bláha Otnice – Fa: 16/2013, rekonstrukce topení na KD
l) V. Bláha Otnice – Fa: 17/2013, rekonstrukce topení na KD 

– vícepráce
m) ing. Němec Brno – Fa: 332013, autorský dozor na MŠ Ot-

nice
n) EEIKA Sokolnice – Fa: 14010083, oprava VO 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 7, zápi-
su.        
 
8. Výbor ŽP:
A. Zimin Brno – žádost o povolení vykácení stř. smrku před 
nemovitostí č. p. 65. 

9. Rozpočtové opatření č.3/2013:
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového opatření č. 
3/2013.
Příjmy:  + 140 000,- Kč Výdaje: + 140 000,- Kč 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013.

 10. ZŠ Otnice – navýšení kapacity kuchyně:
Zastupitelstvo projednalo žádost ředitele ZŠ Otnice o souhlas 
s navýšením kapacity školní kuchyně z 270 obědů na 320 obě-
dů. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o zápis změny v úda-
jích vedených v rejstříku škol a školských zařízení o navýšení 
kapacity školní kuchyně na 320 obědů. Pověřuje ředitele ško-
ly Mgr.  Zavřela podáním žádosti na  Krajský úřad JMK, od-
bor školství.      
  
11. OSI Brno -  dodatek č. 1, smlouvy:
Zastupitelé projednali návrh dodatku č. 1 uzavřené smlouvy 
s Organizačně správním institutem o.p.s. Brno, na zajištění do-
davatele energií. Dodatek se týká ceny za plyn z původních  689 
Kč/MWh na 725,- Kč/MWh. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 1 smlouvy s  OSI 
Brno. 
 
12. Renards – smlouva, zateplení radnice:
Zastupitelé projednali návrh smlouvy s  f. Renards, dotační 
s.r.o. Brno na zpracování a podání žádosti o dotaci na akci „Za-
teplení budovy radnice“.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s  f. Renards, dotační s.r.o. 
Brno na zpracování a podání žádosti o dotaci na zateplení bu-
dovy radnice na SFŽP ČR.   
           
13.  E.ON – smlouva na p. č. 729:
Zastupitelé projednali návrh “Smlouvy o  budoucí smlouvě 
o  zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu“ s  f. E.ON 
Distribuce, a.s. České Budějovice, na pozemek p. č. 729 na akci 
„Otnice, kabel NN Bělík“. Vzhledem k  tomu, že návrh výše 
úplaty za věcné břemeno se u každé smlouvy různí, rozhodlo 
zastupitelstvo sjednotit výši odměny na částku 5 tis. Kč za kaž-
dou jednu smlouvu. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č.1030014458/001 s  E.ON 
Distribuce České Budějovice o budoucí smlouvě o zřízení prá-
va odpovídajícího věcnému břemenu na  akci „Otnice, kabel 
NN Bělík“ za částku 5 tis. Kč.               
 
14. Narovnání vlastnických vztahů u p. č. 697, 698, 699 a 700:
Obec Otnice vlastní pozemky p.  č. 697, 698, 699, 700. Jedná 
se o pozemky pod garážemi u stavebnin Prima. Tyto pozemky 
však obce odprodala vlastníkům garáží již v r. 1992. Smlouvy 
byly registrovány Státním notářstvím Vyškov, ale změna vlast-
níka nebyla zapsána do  KN. Narovnání vlastnických vztahů 
bude provedeno záznamem do KN.  
 
15. Úplatný převod pozemků č. 1405/4 a 1403/6:
Zastupitelé projednali návrh na odprodej pozemků p. č. 1405/4 
o výměře 566 m2 a p.  č. 1403/6 o výměře 309 m2 Pavlu Pro-
kopovi Otnice 431. Starosta ohlásil podjatost k  tomuto bodu 
a hlasování se nezúčastnil.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatný převod pozemků p. č. 1405/4 
o výměře 566m2 a p. č. 1403/6 o výměře 309 m2 v k. ú. Otnice 
Pavlu Prokopovi Otnice 431, za cenu 55,- Kč/m2.         
                  
16. Úplatný převod pozemků č. 1407/1 a 1407/3:
Zastupitelé projednali návrh na odprodej pozemků p. č. 1407/3 
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o  výměře 21 m2 a  p.  č. 1407/1 o  výměře 50 m2 Ing.  Bořivoji 
Hložkovi Otnice 430. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatný převod pozemků p.  č. 
1407/3 o výměře 21m2 a p. č. 1407/1 o výměře 50 m2 v k. ú. 
Otnice ing.  Bořivoji Hložkovi Otnice 430, za  cenu 33,- Kč/
m2. 
 
17. ZZS JMK - informace:
Starosta informoval zastupitele o  jednání starostů na  MěÚ 
Slavkov u Brna s  ředitelem a náměstkem Zdravotní záchran-
né služby Jihomoravského kraje (ZZS JMK). Na  setkání byla 
ukázka zásahu Rychlé zdravotní pomoci (RZP). Ředitel ZZS 
JMK garantoval odborný zásah RZP, i když posádka vyjíždí bez 
lékaře – rychlá lékařská pomoc (RLP). 
Taktéž garantoval dojezd RZP do 15 min od ohlášení. 
 
18. Charita Hodonín – žádost o příspěvek:
Starosta předložil zastupitelům žádost Charity Hodonín o  fi-
nanční příspěvek pro Centrum denních služeb Slavkov u Brna. 
Služba je využívána i občanem z Otnic.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek 5 tis. Kč pro Cent-
rum denních služeb Slavkov u Brna.    
                   
19.  Postup prací na investicích – MŠ, ZŠ, DD, KD:
Starosta podal informaci o stavu prací na  jednotlivých inves-
tičních akcích (mateřská škola - zateplení, základní škola – ko-
telna, dělnický dům – kotelna, okna, katolický dům – kotelna). 
Práce na všech akcích jsou dokončeny. Nevyskytly se žádné zá-
važné problémy. Na dělnickém domě pokračuje malování, ča-
lounění sedacích boxů, pokládání koberce a podlahové krytiny. 
 
20. Střed obce – jmenování komise:
Starosta jmenoval zástupce obce do komise na hodnocení na-
bídek pro výběr dodavatele úprav středu obce. Do  komise 
byli jmenováni Pavel Muric, Josef Nedoma a  Otto Drabá-
lek. Zbývající dva budou za  f. Renards, a  to Mgr.  Kavřík 
a Mgr. Ševčíková.
 
21. Žádost ČS Zahrádkářů o výpůjčku sálu DD:
Zastupitelé projednali žádost ČS Zahrádkářů Otnice o výpůjč-
ku sálu dělnického domu na den 16. 11. 2013 za účelem konání 
akce „Ukázka řemesel“.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku sálu DD pro ČS Za-
hrádkářů Otnice na den 16. 11. 2013.   
  
22. Žádost TJ Sokol o výpůjčku sálu DD:
Zastupitelé projednali žádost TJ Sokol Otnice o výpůjčku sálu 
dělnického domu na den 12. 10. 2013, za účelem konání akce 
„Babské hody“. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku sálu DD pro TJ Sokol 
Otnice na den 12. 10. 2013.    
  
23. Žádost o.s. Otnický SAD o výpůjčku sálu DD:
Zastupitelé projednali žádost o.s. Otnický SAD o výpůjčku sálu 
dělnického domu na den 18. – 19. 10. 2013 za účelem konání 
burzy dětského oblečení.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku sálu dělnického domu 
pro o.s. Otnický SAD na den 18. – 19. 10.2013.  
  
Různé, interpelace:  

- Dne 2. 9. 2013 nastoupila do pracovního poměru na Obec-
ní úřad Petra Jedličková.

- Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteč-
ní ve dnech 25. –26. 10. 2013.

- Česká pojišťovna hledá kandidáta na pozici „správce obce“. 
-  Nabídka fotopastí za  přijatelnou cenu – diskuze k  jejich 

možné instalaci. 
 

ŘÍJEN - 7. 10. 2013
                            
2. Kontrola minulého zápisu:
Bod 10) ZŠ – navýšení kapacity kuchyně. Dle sdělení OHS 
Vyškov bude souhlasné stanovisko podmíněno navýšením 
objemu konvektomatu a  posudkem gastrotechnologa. Řeší 
ředitel školy.  
 
3. MěÚ Slavkov u Brna – stavební úřad:
a)  Ing. Z. Závodný Vyškov – Potvrzení o odstranění stavby č. 

p. 24
b)  Obec Otnice – kolaudace zateplení MŠ
c)  Obec Otnice – kolaudace výměna zdroje vytápění na ZŠ

4. MěÚ Slavkov u Brna – odbor ŽP:
a) MND Hodonín – „Rozhodnutí č. 8/2013“, dočasné vynětí 

půdy ze ZPF
b) VaK Vyškov – Rozhodnutí o změně povolení k vypouštění 

odp.vod na ČOV
 
5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor dopravy a SH:
Prostavby Real Brno – závěrečná kontrolní prohlídka, SO 17 
komunikace, ulice Pod Vodárnou. 
 
6. MŽP ČR – opatření obecné povahy:
Ministerstvo životního prostředí ČR – veřejná vyhláška for-
mou opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný po-
stup pro usmrcování kormorána velkého.
 
7. Schválení přijatých faktur:
a)  Renards Brno – Fa: 1130122, dotační management na za-

teplení MŠ
b)  DEA Brno – Fa: 21300206, energetický audit na  budovu 

radnice
c)  M. Kalouda Otnice – Fa: 40/13, podlahářské práce na Děl-

nickém domě
d)  Prostavby Brno – Fa: 20132113, odvodnění komunikace 

u stavebnin
e)  V. Nedoma Újezd u B. – Fa: 3, TDI na opravě Dělnického 

domu
f)  J. Sokol Bošovice – Fa: 13312, tonery do tiskárny

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 7, zápisu.              
 
8. Výbor ŽP:
J. Holeček Brno – žádost o povolení vykácení stř. smrku před 
nemovitostí č. p. 149.
 
9. Metropolitní spořitelní družstvo:
Zastupitelstvo vzalo na  vědomí „Prohlášení“  Metropolitního 
spořitelního družstva Praha ze dne 3. 10. 2013 a žádost obce 
o navrácení částky 2,5 mil. Kč + příslušné úroky.
 
10. ZŠ Otnice – žádost o navýšení příspěvku (PC):
Zastupitelstvo projednalo žádost ředitele ZŠ Otnice o navýšení 
finančního příspěvku o 83 tis. Kč. Škola obdržela darem 15 ks 
kompletních PC, do kterých je nutno zakoupit softwarové vy-
bavení. Obdržené PC nahradí v učebně již staré a dosluhující 
PC z r. 2001.
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Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje navýšení finančního příspěvku pro 
Základní a Mateřskou školu Otnice o 83 tis. Kč.                                                         
 
11. Smlouva s Ing. arch. Waltrem – zateplení radnice:
Zastupitelé projednali návrh smlouvy s  Ing.  arch. Waltrem, 
na  zpracování projektové dokumentace na  zateplení budovy 
radnice. Projekt včetně rozpočtu bude použit pro zpracování 
žádosti o dotaci na SFŽP.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s  Ing.  arch. Waltrem Brno 
na  zpracování projektové dokumentace na  zateplení budovy 
radnice.                            
 
12. Střed obce – výběrové řízení:
Ing. Bubla ohlásil podjatost, hlasování se nezúčastnil.
Zastupitelé projednali výsledky výběrového řízení na dodava-
tele úprav středu obce, které zajišťovala f. Renards Protender 
Brno. Vyhodnocení nabídek:
 
1. Prostavby a.s. Otnice bodů: 99,80  nab. cena: 10 711 203,- Kč
2. Strabag a.s. Brno 97,18 10 881 990,-
3. Porr a.s. Praha 95,66 11 287 509,-
4. IMOS Brno a.s. 94,93 11 267 711,-
5. Přemysl Veselý s.r.o. Brno 92,85 11 620 176,-
6. Eurovia a.s. Brno 91,70  11 793 622,- 
 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výše uvedené pořadí soutěže na doda-
vatele úprav středu obce.       
                                                                                         
13. Přijetí pozemků darem:
Zastupitelé projednali nabídku na darování 20 ks pozemků ve-
dených na  LV 608 darem obci od  Lattenberga F. z  Moravské 
Třebové. Seznam pozemků je součástí zápisu.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí 20 ks pozemků (dle přílohy 
zápisu) darem, od  p.  Františka Lattenberga, Dukelská 14b č. 
p. 1156, 571 01 Moravská Třebová.                                                                                                            
Různé, interpelace:  
- Starosta informoval o  jednání na  Moravských naftových 

dolech Hodonín ve věci: Borkovany – změna chráněného 
ložiskového území.

- Sběr papíru se uskuteční dne 9. 10. 2013.
- Vzhledem k tomu, že oslovený uchazeč doposud ani po ur-

genci nepředložil nabídku na zhotovení retarderu na ulici 
Severní, byla oslovena f. Prostavby na zpracování nabídky.

- Starosta bude od 14. 10. – 17. 10. 2013 čerpat řádnou dovo-
lenou.

 
 

LISTOPAD  - 4. 11. 2013
                            
2. Kontrola minulého zápisu:
Bod 12) Metropolitní spořitelní družstvo Praha – zaslána žá-
dost o vrácení jistiny a úroků, včetně převodního příkazu. Za-
tím žádná reakce.
 
3. MěÚ Slavkov u Brna – stavební úřad:
a) Prostavby Real Brno – záv. kontr. prohlídka, infrastr. Pod 

Vodárnou
b) Prostavby Real Brno – záv. kontr. prohlídka, novostavba 

RD, SO 03A
c) Manželé Pavlovcovi 231 – změna užívání části RD
 
4. MěÚ Slavkov u Brna – odbor ŽP:
a)  Obec Otnice – souhlasné stanovisko k výměně zdrojů vytá-

pění na ZŠ

b)  Prostavby Real Brno – záv. kontr. prohl., voda + kanalizace 
Pod Vodárnou

 
5. Schválení přijatých faktur:
a)  J. Kalouda 418 – Fa: 10/13, čalounění boxů na DD
b)  L. Brtník – Fa: 201308, stolařské práce na DD
c)  Z. Rafaj 52 – Fa: 36/2013, podlahářské práce na DD
d)  M. Kuklinek Šlapanice – Fa: 2013/42, výmalba na DD
e)  Energy Benefit Brno – Fa: 23330426, TDI na výměnu zdroje 

vytápění ZŠ
f)  M. Prosová 323 – Fa: 28/13, posypová sůl na zimní období
g) Respono Vyškov – Fa: 313110258, likvidace odpadů 

za III.Q.2013
h)  Respono Vyškov – Fa: 2313350037, likvidace odpadů na SD 

Otnice
i)  Renards Brno – Fa: 1130126, dotační management na za-

teplení MŠ
j)  M. Tichý 223 – Fa: 213/058, zámečnické práce
k)  OSI Brno – Fa: 130900144, burzovní poplatek za  aukci 

energií
l)  REEX Brno – Fa: 213072, tisk zpravodaje č. 53

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

6. Materiály ZŠ:
a) Dle posudku gastrologa je možné navýšit kapacitu kuchy-
ně na 340 jídel. Ředitel školy zaslal žádost o schválení kapa-
city kuchyně z 320 na 340 obědů. Současně předložil i rozpis 
nákladů na  rozšíření kapacity, jejichž celkové náklady činí 
200 tis. Kč.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje navýšení kapacity školní kuchyně 
na 340 obědů a mimořádný finanční příspěvek pro p.o. Zá-
kladní a mateřská škola Otnice ve výši 200 tis. Kč, na vyba-
vení kuchyně.                                                              
b) Zastupitelstvo vzalo na vědomí „Výroční zprávu o činnos-
tech základní školy ve školním roce 2012/2013“. 
 
7. Výměna svítidel v MŠ:
V  odděleních mateřské školy již dosluhují zářivková svíti-
dla, která jsou ještě původní. Často dochází ke zkratu a tím 
i vypnutí jističů. Odborná firma doporučila světla vyměnit. 
Náklady na jedno oddělení budou asi 69 tis. Kč.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výměnu zářivkového osvětlení v  I. 
oddělení MŠ. Finanční příspěvek pro p.o. Základní a Mateř-
ská škola Otnice bude navýšen o 70 000,- Kč.
 
8. Výsledky hospodaření za 1-9/2013:
Předseda finančního výboru seznámil zastupitele s výsledky 
hospodaření za III.Q.2013. Daňové příjmy jsou naplňovány 
velmi dobře. Hlavní výdaje, ale i dotace na invest. Akce, se 
promítnou do hospodaření až za měsíc říjen.
Příjmy: 14 279 320,71 Kč Výdaje: 10 081 261,30 Kč 
 
9. Uložení volných finančních prostředků:
Starosta informoval o výši úročení fin. prostředků u jednot-
livých bank a  spořitelních družstev. Úrokové sazby se po-
hybují od 0,7% (KB) do 3,2% (Artesa). Obec má nyní volné 
zdroje cca 4-5 mil. Kč. Ing. Bubla nabídl za f. Prostavby Real, 
a.s. v případě poskytnutí půjčky, úročení  5%, s výpovědní 
lhůtou 1 měsíc, zajištění vlastní směnkou s avalem společ-
nosti Prostavby a.s.
O nabídce se uskutečnila obsáhlá diskuze, ve které se hod-
notila pozitiva i  rizika takové půjčky. Firma Prostavby a.s. 
je dosud nepravomocným vítězem soutěže na rekonstrukci 
středu obce, o  finančním objemu 10,7 mil. Kč. V  případě 
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nesplacení půjčky společností Prostavby Real, a.s. v dohod-
nutém termínu, dává společnost Prostavby, a.s. souhlas, že 
obec Otnice bude svoje závazky vyplývající z  provedených 
prací na  rekonstrukci středu obce hradit postoupením ne-
splacené pohledávky za  společností Prostavby Real, a.s. 
Tímto je výrazně eliminováno riziko případného nesplacení 
půjčky. Pokud bude půjčka schválena, podmínkou bude, že 
nejprve musí být podepsána smlouva o dílo se společností 
Prostavby, a.s. na rekonstrukci středu obce a následně reali-
zovat smlouvu o půjčce.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zhodnocení volných finančních 
prostředků 5 mil. Kč, formou půjčky firmě Prostavby Real, 
a.s., Zengrova 2693/2, 615 00Brno, IČ: 27757056, roční úro-
ková sazba 5 %, výpovědní lhůta 1 měsíc.   Zajištění bude 
směnkou s  avalem společnosti Prostavby a.s., Dědina 447, 
683 54 Otnice, IČ 27713130. Smlouva může být podepsána 
až po  podpisu smlouvy s  firmou Prostavby a.s., na  rekon-
strukci středu obce.  
Proti hlasoval: Drabálek O., Ing. Špunar M., Nedoma V.
Zdržel se: Sekaninová D., Ing. Bubla J.

10. Změna provozovatele kabelové televize:
Zastupitelstvo projednalo žádost Jiřího Fryce Měnín, se kte-
rým má obec smlouvu na  provozování kabelové televize, 
o schválení změny provozovatele na společnost Cezava net 
s.r.o. Měnín, které je jediným vlastníkem. Veškerá smluv-
ní ujednání se nemění a přechází na společnost Cezava net 
s.r.o.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje převod smlouvy na provozování ka-
belové televize v Otnicích s Jiřím Frycem Měnín, na společ-
nost Cezava net s.r.o. Měnín 127, IČO: 02206188, jejímž je 
p. Fryc jednatelem i vlastníkem, s účinností od 1. 10. 2013.                                                                                             
 
11. OSI Brno - výsledek aukce na energie:
Zastupitelé vzali na  vědomí výsledky aukce na  dodavatele 
elektřiny a  plynu, kterou zajišťovala společnost OSI Brno. 
Dodavatelem plynu bude od  1. 1. 2014 společnost Prago-
plyn a.s. Praha. Dodavatelem elektřiny od 1. 12. 2013 bude 
společnost E.ON Energie a.s. České Budějovice. Nově vy-
soutěžené ceny jsou významně nižší než stávající. Aukce se 
zúčastnila i Základní a Mateřská škola Otnice.
 
12. KD – rozvod vody ve sklepení:
Ve sklepení Katolického domu jsou staré, silně zkorodované 
rozvody vody. Vzhledem k tomu, že je nebezpečí prasknutí 
potrubí a úniku vody, oslovil starosta firmu na zpracování 
nabídky, na výměnu potrubí za plastové.
Předpokládané náklady, včetně instalace ohřívače vody pro 
p. uklízečku, jsou 17 tis. Kč.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výměnu rozvodů vody ve sklepení 
katolického domu, včetně instalace ohřívače teplé vody.                                                            
 
13. Vánoční koncert - smlouva:
Zastupitelé projednali návrh Smlouvy o hudební produkci s de-
chovou hudbou Šohajka na uspořádání vánočního koncertu.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu s  dechovou hudbou Šo-
hajka na  uspořádání vánočního koncertu dne 8. 12. 2013, 
v 15,00 hod na dělnickém domě.
      
14. Žádost p. Haška Otnice 238:
Zastupitelé projednali žádost p. Haška Otnice 238, o povo-
lení zřízení zpevněného parkovacího místa pro osobní auto-

mobil před RD 238, na obecním pozemku č. 480.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zřízení zpevněného parkovacího 
místa před RD 238, na obecním pozemku č. 480 za podmí-
nek:
- v  případě jakýchkoli zemních prací je žadatel povinen 
umožnit přístup, příp. zařízení na vlastní náklady odstranit.                                                        
 
15. Žádost TJ Sokol Otnice o fin. příspěvek:
Zastupitelé projednali žádost TJ Sokol na proplacení nákla-
dů na hudbu při konání „Babských hodů“ dne 12. 10. 2013 
ve výši 22 tis. Kč.
 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro TJ Sokol Ot-
nice ve výši 22 tis. Kč.                                                                                                            
 
16. Žádost p. Krause o pronájem DD:
Zastupitelé projednali žádost I. Krause Otnice 403 a D. Kři-
vánka Otnice 481, o pronájem sálu dělnického domu na akci 
„Silvestr v  Otnicích“. 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 
výše uvedeným žadatelům za těchto podmínek:
a) Výše pronájmu 5 tis. Kč (včetně služeb)
b) Zabezpečení pořadatelské služby                                                        
 
17. Žádost rod. Kaloudů o odprodej části pozemku:
Zastupitelé projednali žádost rod. Kaloudů ul. U Parku (ČP 
77 a 410) o odprodej části obecního pozemku p.č. 787, při-
lehlého k parcelám č. 760, 761, 757 a 754/3, v  jejich vlast-
nictví. Bylo konstatováno, že prodej části pozemků z obecní 
parcely č. 787 je možný. Je nutné vyhotovit oddělovací GP. 
Veškeré náklady půjdou na vrub žadatelů.
Usnesení:
Zastupitelstvo vydává předběžný souhlas se žádostí rod. Ka-
loudů o odprodej části obecního pozemku č. 787. Odděle-
ním dojde k zarovnání uliční linie. Veškeré náklady půjdou 
na vrub žadatelů.
 
18. Zateplení radnice:
Projektová dokumentace na zateplení budovy radnice je ho-
tova. Dokončuje se rozpočet. V návrhu projektu je odstraně-
ní 2 ks kulatých oken v čelním pohledu z náměstí a nahraze-
ní okny typického obdélníkového tvaru.       
Termín podání žádosti na SFŽP je do konce listopadu 2013.
Starosta prověří možnost instalace klimatizace (obřadní 
místnost a kanceláře z jižní strany).
 
19.  Žádost o.s. Otnický SAD o výpůjčku sálu DD:
Zastupitelé projednali žádost o.s. Otnický SAD o výpůjčku 
sálu dělnického domu na den 30. 11. 2013 za účelem konání 
akce pro děti. (Andělská šou).
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku sálu dělnického domu pro 
o.s. Otnický SAD na den 30. 11. 2013.                                                                                 
 
Různé, interpelace:  
-                 Starosta informoval o  jednání s projektantem od  f. 
E.ON o  vedení trasy přívodního kabele k  nově budované 
trafostanici u  f. JASS. Navržená trasa napájení z  transfor-
mátoru u Mateřské školy je pro obec nevyhovující. Budeme 
požadovat změnu trasy napájení.
 Ještě nebyla dodána cenová nabídka na  retarder v  ul. Se-
verní.
 Zastupitelé diskutovali o bytech ve vlastnictví obce. 
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obecní úř ad informuje

Poděkování patří zaměstnancům obce a firmě Rostěnice a.s.(zapůjčila nakladač), kteří 
ve středu 27. 11. 2013 postavili a nazdobili vánoční strom před radnicí. Strom pochází 
od rodiny Dřínovských. Poprvé byl rozsvícen na 1. adventní neděli v 17 hodin.

Řádění vandala v naší obci proběhlo v noci ze soboty 23. 11. na neděli 24. 11. 2013. Poškodil sprejováním fasá-
du na kostele sv. Aloise,  základní škole a staré hasičce. Foto:	pavel	Muric	

Sběr PAPÍru PO ObcI 
proběhl 9. 10. 2013 a celkem 
se posbíralo 4 340 kg papíru.  
Výtěžek 6 510 Kč 
byl věnován dětem 
do ZŠ a MŠ v Otnicích.
 
Diakonie broumov 
ve spolupráci s obcí Otnice 
uspořádala 
HuMANITÁrNÍ SbÍrKu, 
která proběhla dne 2. 11. 2013. 
Darované věci od spoluobčanů 
poslouží pro dobrou věc 
a potřebným pomůžou.

POPLATKy
Poplatky za odvoz směsného komu-
nálního odpadu ve výši 500 Kč/os./
rok a psy ve výši 100 Kč na rok 2014 
můžete uhradit v kanceláři Petry Jed-
ličkové na obecním úřadě od pondělí 
6. ledna 2014.

PrOVOZ SběrNéHO DVOrA
Sběrný dvůr bude ve dnech 
24. – 26. prosince 2013, 
31. prosince 2013 
a 1. ledna 2014 uzavřen.

SVOZ ODPADu 
V DObě VÁNOčNÍcH SVÁTKů 
A V NOVéM rOcE
Svoz komunálního odpadu v době vá-
nočních svátků bude probíhat v pátek 
27. prosince 2013 a poté 
v pátek 3. ledna 2014.

KNIHOVNA V DObě
VÁNOčNÍcH SVÁTKů
Knihovna bude v době vánočních 
svátků zavřena. Otevřena bude opět 
v pondělí 6. ledna 2014.

Z důvodu čerpání dovolené bude na obecním úřadě   
ve dnech 23. 12. 2013 a 27. 12. 2013 zavřeno.

Foto: Pavel Muric
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••	starostovy	starosti	••
Vážení spoluobčané,
rok 2013 se blíží ke  svému závěru, 

opět jsme o  rok starší. Jaký byl z  po-
hledu dění a aktivit obce?  Z mého po-
hledu dost náročný na investiční akce. 
Souběžně s  dotací od  Státního fondu 
životního prostředí se uskutečnily dvě. 
Výměna zdroje vytápění (tepelná čer-
padla) na  základní škole a  „Zlepše-
ní energetických vlastností mateřské 
školy“. Obě začaly v  polovině června 
a musely být dokončeny do konce let-
ních prázdnin. Navíc ještě rozhodlo 
zastupitelstvo obce o  kompletní re-
konstrukci chodníků okolo budovy 
MŠ. I  tyto práce musely být dokonče-
ny do  konce srpna. Mohu prohlásit, 
že vybraná firma Prostavby a.s. Brno, 
odvedla perfektní práci a  školka byla 
k  zahájení školního roku dokončena 
a předána k provozu. Na základní škole 
byly práce dokončeny také v  termínu, 
ale vzhledem k složitosti nové techniky 
bylo nutné doladit automatický provoz. 
Jsem přesvědčen, že obě investice při-
spějí k  úsporám na  nákladech za  spo-
třebovanou energii. Celkové náklady 
na ZŠ činily: 5 630 969 Kč z toho dota-
ce 3  559  696 Kč. Náklady na  zateplení 
MŠ činily 3  669  086 Kč  a  z  toho do-
tace od SFŽP 1 860 498 Kč, a od Jiho-
moravského kraje 100 tis. Kč. Oprava 
chodníků okolo budovy MŠ přišla obec 
na 614 283 Kč.      

Další akcí bylo zlepšení energetických 
vlastností dělnického domu. Jednalo se 
o  výměnu oken za  plastová, novou ko-
telnu a  zateplení podlahy na  půdě. Za-
stupitelé pak ještě rozhodli opravit již 
dožívající interiér. Jednalo se o provede-
ní stolařských prací, čalounění sedacích 
boxů, nové podlahové koberce, kom-
pletní výmalba, přeleštění podlahy. Cel-
kové náklady vystouply na 1 866 997 Kč.  
Dotace od  Ministerstva pro místní  
rozvoj za Modrou stuhu byla  600 tis. Kč. 
Vše se podařilo zvládnout a  na  Babské 
hody se již tancovalo v nově opraveném 
sálu.    

Na Katolickém domě provedl p. Bláha 
celkovou rekonstrukci topení spojené 
s vyvložkováním komínu o celkových ná-
kladech 317 680 Kč.  Vzhledem ke stavu 
původního potrubí vody ve  sklepení 
bylo ještě nutné tyto rozvody vyměnit 
za nové nákladem 18 864 Kč.

Odvodnění komunikace u  stavebnin 
Prima bylo provedeno. Náklady na úpra-

vu odtoku vody  činily 98 776 Kč. Velký 
problém jsme řešili ve spojitosti s výmě-
nou zničeného retardéru na ul. Severní. 
Původně navržený kovový retardér jsme 
nedokázali zajistit, nevyrábí se. Staveb-
ní retardér při dodržení normy je příliš 
drahý. Nakonec jsme objednali instalaci 
retardéru pryžového, cena i  s  montáží 
21 486 Kč.

Značné investice z  rozpočtu obce 
plynuly do  školských zařízení. Mimo 
již výše dvou jmenovaných bylo nutné 
navýšit příspěvek pro Základní a  Ma-
teřskou školu Otnice, na  nákup softwa-
ru pro počítače získané darem (73 tis.), 
na zvýšení kapacity školní kuchyně z 280 
obědů na 340 nákupem dalšího konvek-
tomatu a vybavení (200 tis.) a na vybave-
ní pro rozšíření kapacity mateřské školy 
o šest míst (100 tis.).         

Zaměstnanci obce dokázali rozšířit 
počet zpevněných cestiček mezi hroby 
zámkovou dlažbou.

Co nás čeká z  investičních záměrů, 
v roce 2014? Jeden veliký a to je rekon-
strukce středu obce, po které tak všichni 
voláme. Obec vypsala výběrové řízení 
na  dodavatele stavby. Ze šesti přihláše-
ných nejlepší nabídku podala f. Prostav-
by a.s. Otnice. Nabídková cena  necelých 
10,8 mil. Kč. Nepodařilo se, i přes něko-
likaletou snahu, zajistit spolufinancování 
z  jiných zdrojů. Stavební činnost bude 
probíhat od  jarních měsíců, dokončena 
by měla být v září. Vzhledem k omeze-
né průchodnosti  od  prodejny potravin 
ke  hřbitovu, bude nutné dbát zvýšené 
opatrnosti. Věřím však, že i  tuto nároč-
nou akci společně zvládneme. 

Zastupitelé také rozhodli o podání žá-
dosti o dotaci na výměnu oken a zatep-
lení budovy radnice. V případě přiznání 
dotace a  brzkého rozhodnutí Státního 
fondu životního prostředí by celá akce 
také spadala do  příštího roku. V  opač-
ném případě pak do roku 2015. Rozpoč-
tové náklady 3,3 mil. Kč. Doufám, že vý-
běrové řízení tento rozpočet významně 
sníží.

Před námi je zimní období a sněhové 
srážky. Velmi si vážím toho, že se naši ob-
čané dokáží sami postarat o úklid napa-
daného sněhu na chodnících před svými 
rodinnými domy. Je to důkaz uvědomění 
si, že obec jsme my všichni, že patří nám 
společně a  že se také dokážeme o  naši 
obec postarat. Zaměstnanci obce, kteří 
jsou všichni na VPP (veřejně prospěšné 

práce) pak uklidí  ostatní prostory a ko-
munikace. Všem kteří se na úklidu veřej-
ných prostor podílejí, děkuji.

Vážení spoluobčané,
vím, že voleb již bylo dost, ale v příš-

tím roce nás jedny důležité čekají. Jsou to 
volby do zastupitelstva naší obce. Usku-
teční se na podzim, jejich termín vyhlásí 
prezident. Měli bychom se již nyní za-
mýšlet nad osobnostmi, které by kan-
didaturu přijaly. Spoustu věcí jako ob-
čané nemůžeme ovlivnit, kdo nás bude 
zastupovat v  obecním zastupitelstvu 
a rozhodovat o dalším rozvoji naší obce, 
však ovlivnit můžeme. S čistým svědomím 
prohlašuji, že občané Otnic volí své zástup-
ce rozvážně a odpovědně. Důkazem je dělné 
a  funkční zastupitelstvo, které jedná věcně, 
bez emocí a politického podtextu, s důrazem 
na prospěch celé naší obce.   

Chtěl bych také poděkovat všem organi-
zacím, spolkům, sdružení i  jednotlivcům, 
kteří se podílejí na kulturních, sportovních 
a  společenských akcích v  průběhu roku. 
Bez těchto lidí bychom nezískali již třikráte 
Modrou stuhu, bez těchto obětavých lidí 
by nebyl společenský život na  tak vysoké 
úrovni. Dopad jejích činností lze také spat-
řit v reprezentaci naší obce.

Patří jim od nás všech poděkování.
Pavel Prokop,  starosta

Blíží se vánoční svátky 
a nový rok 2014. 

Nastává čas bilancovat, co se nám 
v letošním roce podařilo či ne.  

Obec žila bohatým společenským, 
kulturním i sportovním životem. 

Zamyšlení každého z nás, 
jaký pro něj byl letošní rok, 
patří k vánoční atmosféře.

Pavel Prokop, starosta
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„Zaradoval jsem se, když mi řekli: 
Půjdem do Hospodinova domu!
 A naše nohy již stojí ve tvých branách,
Jeruzaléme...“  (Bible - Žalm 122)

*Tuto zkušenost, kterou učinil starozá-
konný Žid při poutní cestě do Jeruzalé-
ma, můžeme udělat i my Češi, máme-li 
prostředky a  přiměřené zdraví vydat se 
na pouť do Svaté země.

*Mnozí, kteří tuto cestu do Izraele ab-
solvovali, hovoří o zážitku, který promě-
nil či ovlivnil celý jejich život.

*Pouť do Svaté země není turistickým 
výletem, ale putováním po stopách Ježí-
šových, po  stopách historie i  dějin naší 
křesťanské víry.

*Putování po Svaté zemi nám umožní 
osobně navštívit místa narození, veřej-
ného působení, smrti a  zmrtvýchvstání 
Božího syna a syna Panny Marie, Ježíše 
Krista.

*Pouť do  Svaté země bývá nazývána 
také jako páté evangelium, či osmá svá-
tost, a proto není divu, že se čeští a mo-
ravští biskupové vydali na Národní pouť 
s tisícovkou věřících právě sem.

*Tato Česká pouť se uskutečnila v Roce 
víry a v roce jubilea 1150. výročí přícho-
du našich věrozvěstů sv. Cyrila a Meto-
děje na Velkou Moravu.

*Svatá země přitahovala po  staletí 
křesťany z celé Evropy i z českých zemí. 
A tak se nemocní i zdraví, bohatí i chu-
dí, zoufalí i  šťastní vydávali od 4. stole-
tí na  cesty, aby na  posvátných místech 
chválili Boha, prosili ho o pomoc, vzdá-
vali mu díky a káli se ze svých vin.

*Z našich zemí putovalo do Svaté země 
mnoho poutníků. Poslední Národní pouť 
se konala společně s chorvatskými pout-
níky v roce 1937, kdy byl v naší Cyrilo-
metodějské smírné kapli na Olivové hoře 
vysvěcen oltář svatého Mikuláše.

*Ve  dnech 8.–10. listopadu 2013 se, 
po dlouhých 76 letech, opět uskutečnila 
Národní pouť ČR do Svaté země a navá-
zala tak na tradici první republiky.

*Jsme tři poutnice z  farnosti Otnice 
a odlétáme se svou skupinou a průvod-
cem v  úterý 5. 11. z  Vídně na  Národní 
pouť do Svaté země. Po třech a půl hodi-
nách letu přes Středozemní moře přistá-
vá naše letadlo v  00:30 hodin místního 
času na letišti v Tel Avivu v Izraeli. Vstu-
pujeme na  půdu země, kde kráčel náš 
Pán Ježíš Kristus.

*Dalších sedm dní putujeme po Galilei 
a Judsku, jako před 2000 lety putoval Pán 
Ježíš se svými učedníky. Postupně na-
vštívíme Nazaret, kde Panna Maria řekla 
své ano, Betlém, kde se Pán Ježíš narodil, 
posvátná místa kolem Genezaretského 
jezera, kde Ježíš učil, uzdravoval a konal 
zázraky a  na  závěr Jeruzalém, kde byl 
Ježíš odsouzen, bičován, trním koruno-

ván, nesl těžký kříž, byl za nás ukřižován 
a třetího dne vstal z mrtvých.

*Celá pouť byla velmi požehnaná. Pu-
tovali jsme za krásného počasí kolem 25 
stupňů, nedošlo k žádné nehodě či úrazu, 
navštívili jsme mnoho posvátných míst, 
společnost nám dělali příjemní lidé, náš 
průvodce byl velmi odborně zdatný a na-
víc s velkým smyslem pro humor, takže 
jsme se i hodně nasmáli. Ochutnali jsme 
dobré jídlo připravené arabskými křesťa-
ny i Židy. Koupali jsme se také v Mrtvém 
moři a navštívili pouštní vojenskou pev-
nost Masáda. Svezli jsme se lodí po Ge-
nezaretském jezeře a  jedli „rybu sv. Pe-
tra“.

Slavili jsme tři národní bohoslužby 
společně s  našimi biskupy, kardinálem 
a  dalšími poutníky z  České republiky 
a  také spojeni prostřednictvím televize 
Noe a rádia Proglas i  s našimi blízkými 
v  naší vlasti. Děkovali jsme na  těchto 
svatých místech Bohu za dar víry, za ná-
boženskou svobodu v naší zemi a vypro-
šovali Boží požehnání pro Českou zemi 
a český národ.

*V  úterý 12. 11. začíná naše zpáteční 
cesta domů do  České republiky. Kolem 
23. hodiny jsme už doma ve  svých ro-
dinách. Jsme hodně unavené, ale velmi 
šťastné. 

Šťastní ti, kdo přijmou Ježíšův program 
- Kristův pokoj, ať je s námi se všemi !

Naďa Matoušková

Národní pouť do Svaté země 8.–10. listopadu 2013

Pohled z Olivové hory na město Jeruzalém

My tři poutnice z  farnosti Otnice: 
zleva - Emílie Buchtová z  Otnice, Naďa 
Matoušková z Otnic,  Josefka Doležalová 
z Lovčiček

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

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

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

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

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

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

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

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

P. Pavel Buchta, farář

Přidávám pozvání ke svátečnímu setkávání
při bohoslužbách:

� DUCHOVNÍ OKÉNKO �

Zvony jsou na dobré cestě aneb Dobrovolná sbírka na nové zvony

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

LOVČIČKY
25.12. 11.00
1.1.2012 11.00

MILEŠOVICE
26.12. 11.00

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

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

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

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

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

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

Milí přátelé, někdy se dávají vedle sebe svátky vánoční a veli-
konoční. Jak se například slaví v různých částech světa, jaký byl 
důvod vzniku a podobně. Nechci se nyní pouštět do nějakých 
velkých úvah nebo závěrů. I když se občas setkáváme s tímto 
námětem.

Mám na stole před sebou knížku „vánočních paprsků“, jak se 
uvádí na obálce. (Eduard Martin – Je tu přece Ježíšek)

A to, co z ní nabízím, právě nemusí být jen o Vánocích, i když 
je to o nich. Název vyprávění: Tichá noc, svatá noc.

Tak ta noc... Ta noc nebyla tichá. VŮBEC.
Spící probouzely rány na dveře …, křik, křik, křik, … štěkot 

vlčáků … Razie. Prohlídka. Zatím prohlídka bytu probíhala 
o patro níž. Ale pak bude … prohlídka nahoře … U nás. Kolik 
jich už bylo za těch válečných let. A u nás v bytě se právě scho-
vávalo dítě našich známých. Holčička…, stará jako já, devítile-
tá…, její rodiče ji k nám přivedli, jestli bychom ji u nás pár dní 
nenechali, než naleznou nějaký úkryt v horách u příbuzných…, 
bezpečný úkryt pro celou rodinu. Zapojili se do odboje. A když 
je někdo udal, nezbývalo jim, než se skrývat. Pokud by je chyti-
li, šli by do transportu. Rodiče i holčička. Tehdy jsem nevěděla, 
co slovo „transport“ může znamenat. Rodiče to věděli. Věděli, 
že slovo transport může znamenat jiné slovo … Slovo SMRT…

Ten večer nebyli rodiče doma. Odešli ke známým, maminka 
nám připravila večeři a já rozložila domino. Byl den před Štěd-
rým večerem a my se se Zdeninkou na Štědrý večer moc těšily, 
i  rodiče se těšili, že té vystrašené holčičce připraví hezký vá-
noční den, tedy, pokud to bude možné, chtěli jsme, aby se nám 
aspoň na Vánoce podařilo setřít jí strach z jejího plachého po-
hledu. Tušila jsem, že mí rodiče odešli, aby sehnali něco k jídlu 
a nějaký dárek pro Zdeninku, za války se přece jen občas něco 
sehnat dalo i bez potravinových lístků… a mí rodiče měli dost 
známých. Byly jsme samy doma. Snědly jsme večeři a zrovna 
začaly rozkládat po stole kostky domina. A v tom křik – KŘIK, 
KŘIK. Zdeninka se zajíkala… V poslední době se už tolik na-
plakala…, teď ani plakat nemohla. Seděla s široce rozevřenýma 
očima. Mlčela. Plakala tichem. Věděla jsem, že nelze nalézt ně-
jaký úkryt, byla jsem svědkem několika prohlídek, prohlíželo 
se opravdu VŠECHNO.

Mamince vyházeli věci ze skříní, rozpárali peřiny…, peří 
létalo po  pokojích, jako by v  bytě divočila vánice. Rozpárali 
polstrování na křeslech i na gauči. Vyházeli knihy z knihovny. 
Dupali po nich. Proklepávali zdi, hledali zazděný výklenek. Na-
padlo mě, že jim ani nejde o to něco najít, jako nám co nejvíc 
zničit byt. Jak bych mohla někde schovat Zdeninku?

Neměla jsem sourozence, a  tak jsem k  té holčičce přilnula 
daleko víc. Nahrazovala mi sestřičku. A také… Zdeninka byla 
stále taková vyděšená… Jak by člověk nemohl mít soucit s ta-
kovou „hromádkou neštěstí.“

BYLI TU. TLOUKLI NA  DVEŘE. Uvažovala jsem, jest-
li mám otevřít, … rány na dveře byly příliš silné – neotevřu? 
VYRAZÍ DVEŘE. A za dveřmi se ozýval štěkot. „Mají pejsky,“ 
vyjekla Zdeninka. I to slovo „pejsci,“ jaké se ozvalo, bylo do-
jemné… Raději jsem odemkla. Stejně by vyrazili dveře. „Kde 
máš rodiče?“ „Nej,“ řekla jsem…S,“ vyjekla jsem, „on… tu…“ 
„Jste tu samy?“ Kývla jsem. Do dveří vešel vysoký, mladý voják. 
Tehdy, ke konci války, chodívali městem stále mladší vojáci… 

Starších ubývalo, starší už padli… Zavolal na kolegu, ať jde se 
psem o patro výš. Tady to projde sám. Věděla jsem, že jistě mají 
seznam nájemníků… a jakmile jej začne procházet, Zdeninka 
na něm nebude a – A – A radši jsem nemyslela na to, co bude 
za tím „a“. Voják vešel do pokoje, rozhlédl se. Zdeninka stála 
před ním.

A náhle – začala zpívat. „Tichá noc, svatá noc…“
Popoběhla jsem k  ní a  začala jsem zpívat s  ní… Zpívaly 

jsme… vzaly se za  ruce, dva maličcí koledníčkové…, … dvě 
vánoční holčičky…, mladý muž se na nás udiveně díval. Ne-
vím, kolik veršů jsme přezpívaly. Pak – Pak se otočil. Ocházel. 
A v tom se vrátil…

TEĎ VEZME REVOLVER – Díval se na  nás. Natáhl ruku 
a pohladil Zdeninku po hlavičce, pohladil i mě a chviličku za-
váhal. „K čertu s tou pitomou válkou,“ řekl. A mně se zdálo: vy-
vzlykl to. Vypadal tak mladý, dětský, bezbranný, … skoro jako 
maminčin bratr. Ještě školák. Zdeninka zpívala dál. A ten voják 
se přidal… a já taky… A zpívali jsme všichni tři… a kolem nás 
byla temná válečná noc… a z hořejšího patra zněl křik a křik 
a křik… a štěkání vlčáka. „Mohla bych si pohladit pejska?“ ze-
ptala se Zdeninka, když jsme dozpívali.Voják se otočil, vyšel, 
práskl dveřmi.

Když se vrátili rodiče, vyprávěly jsme jim, jak jsme si s jed-
ním vojáčkem, takovým mladým, zazpívali. Rodiče zděšeně 
mlčeli. Kdyby byli doma, jistě by prohlídka takhle neprošla. 
Pamatuji si, co řekl v tu noc tatínek: „Tak se podívejme, někdo 
složí písničku… a neví, že tím někomu za pár pokolení zachrá-
ní v nějaké válce život…“

Musí to být písnička? Někdy stačí podat jenom tón – Ně-
kdy… i v době míru… může lidský život zachránit třeba i jeden 
jediný „tón“, který podáme někomu, kdo by bez něj nepřežil…

Možná na ten tón teď někdo čeká – 
Možná právě teď – Na náš tón… Možná v téhle tiché noci…
Děkuji: za dochování takové příhody, životního zážitku i pro 

vás. Přeji pokoj o Vánocích, - a přidám pozvánku na setkání při 
bohoslužbách v našich chrámech:

	 	Bošovice	 Otnice	 Lovčičky	 	Milešovice
24.	12.	Štědrý	den	 20,30	 22,00
25.	12.	Boží	hod	vánoční	 8,00	 9,30	 11,00
26.	12.	Sv.	Štěpán	 8,00	 9,30	 	 11,00
29.	12.	Svátek	Svaté	rodiny	 8,00	 9,30	 11,00
31.	12.	 16,00	 17,00
1.	1.	2014	 8,00	 9,30	 11,00
5.	1.	 8,00	 9,30	 11,00
Bohoslužby	s žehnáním	vody,	křídy	a kadidla.

P. Pavel Buchta, farář

v sobotu	11.	ledna	2014	proběhne	
v naší	obci	tradiční

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
rádi	mezi	sebou	uvítáme	nové	koledníky,	

kteří	se	v případě	zájmu	mohou	informovat	
u pana	jelínka	773 464 077.
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Kdysi dávno...
rok 1945 – Otnice ve válce

LEDEN
Sotva, že 1. ledna 1945 dozněla přeložená 

řeč Adolfa Hitlera z protektorátního rádia, 
kde tento velkohubě sliboval, že hodina ví-
tězství přijde, rozlehla se šenkem hostince 
Františka Marka v Otnicích č. 12. z radio-
gramofonu rozpustilá píseň „Proč ta sova 
tolik houkala“. Byla to Markova originalita.

Tak však smýšleli všichni otničtí obča-
né. Vůdcovým řečem se hlasitě smáli a ze-
směšňovali jeho nabubřelé žvástání. Hitler 
stal se takto sýčkem svého národa. Svými 
řečmi přivolával smrt německému lidu. 
Otničtí občané pečlivě sledovali zprávy ze 
zahraničí, z Londýna nebo z Moskvy a za-
škrtávali v mapách místa, která Němci mu-
sili opustit. Sovětská a spojenecká vojska šla 
od vítězství k vítězství.

Lidé si šeptali o partyzánech a o národ-
ním povstání na  Slovensku. Někteří se 
i  tajně scházeli a rokovali o vytvoření ná-
rodních výborů. Jiní opět vyhledávali spoj-
ky k partyzánskému hnutí. Šandáři běhali 
a čmuchali, o svoje nosy však neměli strach. 
Když v lednu 1945 se přestěhovali z míst-
nosti od Žilků č. 3 do místnosti u Kvapilů č. 
19, tu se důkladně zabarikádovali železný-
mi závorami a mřížemi. Obec za materiál 
a úpravu zaplatila zedníkům 1.788 Kčs. Že-
lezné mříže a závory zámečníku Mazalovi 
zůstali dlužni s podotknutím „jak se opo-
važuje po  slavné Wehrmacht požadovat 
peníze!“.  Četníci měli strach z partyzánů, 
kteří na  Moravském Slovácku a  Valašsku 
několikrát jim zle zatopili.

Leden je dobou zabijaček. O povolení se 
chodilo k  četníkům se „špendýrem“. Čet-
nická stanice byla jim krmítkem.

13. ledna 1945 přišel na  četnickou sta-
nici fonogram, aby obecní představenstvo 
uskutečnilo sbírku zákopového nářadí 
po vesnici. Inu – když nářadí, tož nářadí. 
14. se šlo po tom a z celé vesnice se sehnala 
i stará lopata a dva opotřebované krompá-
če.

25. ledna 1945 byla v Otnicích pohřbena 
místní rodačka Emilie Kubešová, rozená 
Hrdličková – zemřela v Brně, kde dočasně 
bydlela. Při náletu na  Brno tlak vzduchu 
při detonaci bomby rozrušil jí plíce, takže 
za nedlouho podlehla. Narodila se v  roce 
1911. V  Otnicích byla víceletou náčelnicí 
Sokola a  dobrou divadelní ochotnicí. Její 
milá povaha a  obětavá činnost pro veřej-
nost zanechala u občanů pomníček vzpo-
mínek.

ÚNOr 
14. února padla Budapešť a  23. února 

ohlásil Veliký Stalin ve  svém rozkazu, že 
značná část Československa je osvobozena 
Rudou armádou. Někteří dělníci se vrátili 
z  „Reichu“, jiní jsou opět nuceně drženi 
v  cizině. Obec poskytuje jejich rodinám 
vyživovací podpory. Okolo vrátivších se 
občanů se tvoří hloučky, aby vyslechli vy-
pravování o  hrozném bombardování ně-
meckých měst a  spoušti, kterou bomby 
nadělaly. 

Smrt je hrozná, ale mrtvých Němců ni-
kdo nelituje.

DubEN
7. dubna – v  ten den přijeli do  Otnic 

první frontoví vojáci. Nebyli to již ti, které 
jsme vídali na  brněnských promenádách 
s vysokými límci a nažehlenými kalhotami, 
ale zarostlí, uprášení a uválení vojáci, kteří 
ještě před několika dny dýchali muniční 
prach a pach lidské krve. Dnes však na roz-
vrzaných a  rozeschlých selských vozech, 
ukradených kdesi na Slovensku a Morav-
ském Slovácku, ujížděli před pronásledující 
Sovětskou armádou. Ostrý pach zpěněných 
a nečištěných koní štípal je do očí a nosů. 
Byli hrozně unaveni, ale přesto ostražití. 
Do  vesnice vcházeli ozbrojeni. Po  krát-
kých odpočincích uvolňovali místo jiným. 
V  Otnicích bezohledně zabrali školu pro 
vojenské účely. Učitelé a žáci přestěhovali si 
lavice a tabule do větších místností, které se 
v obci nacházely, jako byl Markův hostinec 
č. 12, hostinec Hložkůj č. 66 a místnost So-
kola na „baště“ č. 199. Ve vyklizené škole 
našlo 7. dubna 1945 nocleh asi 10 maďar-
ských vojínů, ostatní přešli. Koberským 
partyzánům však zbraně maďarských vojá-
ků nebránily na odvaze, ale o jedné hodině 
s půlnoci přepadli školu a maďarské vojíny 
odzbrojili. Tímto úspěchem se neuspokoji-
li, ale ještě tuto noc přepadli četnickou sta-
nici, která byla na č. 19, a odzbrojili četníka 
Pražáka. Vrchní strážmistr Němec Indra 
ze strachu před trestními sankcemi odse-
děl půlhodinovou chvíli ticha na záchodě. 
Kvapilůj záchod mu tak zachránil život.

8. dubna
Místní sportovní klub sehrál tuto neděli 

poslední zápas za  „Protektorátu“. Návště-
va byla slabá, třebaže slunéčko mile hřálo. 
Občany již fotbalová hra nezajímala. Šli 
do  přírody, aby si vyhlédli místa k  vybu-
dování ochranných bunkrů a  krytů. Štip-
lavé nutkání, chaos v myšlení znervózňo-

val každého. Kolem 17. hodiny byl nálet 
na Brno (Koliště, Cejl, Špilberk). Také kino 
Landkaš, které v Otnicích provozovalo svo-
ji živnost již delší dobu, sehrálo dnes svoje 
představení naposled. Třebaže film byl za-
jímavý a návštěva velká, jako vždy, nikdo 
z  přítomných nevěnoval filmu pozornost 
a zájem. Nervozita se zmocnila všech. Je-
den hledal druhého, každý každého, žádný 
žádného – tak nějak.

13. duben
Včerejší těžký nálet na  Brno a  utíkání 

Němců z  Brna přimělo i  české lidi, české 
obyvatele Brna, aby vyhledali úkryt před 
bombardováním vystěhováním na venkov. 
Také do  Otnic přišlo mnoho lidí z  Brna. 
Obec byla přelidněna, zároveň však vy-
lidněna, neboť mnoho lidí mělo v  polích 
vykopány bunkry a  zde přebývali. Nejví-
ce bunkrů bylo na  stráni nad „Loukama“ 
v Dřínovských Oulehlách, na Ovčačkách, 
na Zámostí, za Drahama, na Odměrkách, 
na Sadkovech, v hliníku na Pančavě, na do-
lech, pivovárkách, na  větřákách, na  sum-
perku, pod Veselím, v poltně, ve Vinohra-
dech, na  Záhumenicích, ve  vyhádalkách 
a v Koberské cestě.

Občané vyhledávali místa vzdálená ko-
munikací. Počítali s tím, že fronta se přeže-
ne po silnicích.

Německý ústup sílí.  Výstraha Slovác-
kých utečenců nabývá skutečné pravdivos-
ti, neboť dělníci jezdící na  kolech do  So-
kolnic jsou o jízdní kola okrádány a aby si 
je zachránili, jezdí oklikami na Žatčany – 
Šternov a kolem zřídla Šternovky přes zad-
ní u Těšan a zpět. Druhý a třetí den přestali 
jezdit postupně vůbec.

14. duben
Až do  dnešního dne německá vojska 

přes Otnice jen přecházela a  jen jednotli-
vě, či v  menších oddílech, zůstávala přes 
noc v  soustřeďovacích střediscích (škola).  
14. dubna 1945 byly Otnice německým 
vojskem přeplněny. Nebylo jediného domu 
či selské usedlosti, kde by Němci neby-
li. Vlasovci a  ruští zajatci byli soustředěni 
na statcích ing. Antonína Plachera a Jaro-
slava Dvořáčka.

15. duben
Nové oddíly německých vojsk přijely 

do Otnic od fronty, která se blížila. Pancé-
řový útvar se rozestavil po Otnicích. Proti-
letecká děla (flaky) rozestavěli po návrších 
(pivovárky nade mlýnem), kde je zakopali 
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do  palebního postavení. Opět není v  Ot-
nicích jednoho stavení, kam by Němci 
nenalezli. Mnozí z nich také mluví plynně 
česky – jsou to Němci z našeho pohraničí 
a rakouští Němci z Vídně. U kováře Fr. Bře-
zy č. 161 nocoval vídeňský občan – vojín 
a požádal jej o zapůjčení jízdního kola, že 
by se rád podíval ku svému strýci Šavrňo-
vi, trafikantovi do Zbýšova. Ve Zbýšově byl 
a kolo řádně odevzdal.

V tento čas otnické ženy a děti přebývaly 
v  bunkrech. Muži krmili dobytek a  vařili 
pro osídlence z  bunkrů. 15. dubna ve  23 
hodiny, kdy německá vozatajská kolona 
v nezčetném množství projížděla Otnice-
mi, z části směrem na kandii, z části k Mi-
lešovicím, napadlo je sovětské pozorovací 
letadlo a palubními zbraněmi odstřelova-
lo, zápalnou střelou vzňal se obytný dům 
č. 274 Jakuba Václavka a  jen pohotovos-
tí občanů a  německých vojáků podařilo 
se oheň lokalizovat. Tehdy se mluvilo, že 
u Václavka bydlel vysoký německý důstoj-
ník a  Sověti že mají v  německém vojsku 
nasazeny zvědy. Jan Kalouda č. 30 vypráví, 
že u něho přespal ruský vlasovec a dal mu 
napsanou ruskou azbukou dopis, aby až 
přijdou sovětská vojska, jim tento předal. 
Učinil tak a sovětský voják, který dopis do-
stal, po přečtení byl velmi rád a Kaloudovi 
poděkoval. Co v dopise bylo psáno, to se 
Kalouda nedověděl.

16. duben
Tento den byl nálet na Šaratice.

17. duben
Ze všech kopců a kopečků, co se jich kolem 

Otnic vlní, stovky párů očí se roztouženě a sl-
zavě dívaly k rodné obci. Někteří již týden, jiní 
i déle, nebyli již doma. Odloučení od pohodl-
ného zařízení domova bylo nehorázně dlou-
hé. Zde – v sychravých bunkrech, počítávali 
minuty a vteřiny. Mnozí z těch kopců nevi-
děli rodnou vesničku. Jen snad vížka kostela, 
která jim dávala víru v návrat „Kdy? Kdy se 
již budeme moci vrátit?“ Otcové, kteří vždy 
ráno, v poledne i večer nosili konvičky s tep-
lým jídlem do  vlhkých bunkrů, pečlivými 
pohledy pozorovali krajinu. Těžké myšlenky 
honily se jejich hlavami, starosti o rodiny. Žita 
a pšenice měly se k životu. Ranní rosy vlévaly 
jim krev do žil. I jařiny krásně rostly  - pří-
mo před očima. Však je zemědělci urychleně 
zasely v oborách, aby jim je Němci nezničili. 
Co je v zemi – to je v zemi, říkali. Vybírati je 
nebudou. Kdo ví, jak se fronta dlouho zdrží, 
a pak by na setí a sázení bylo již pozdě.

Německá vojska z Otnic neodcházela. Ba 
naopak – více a více se jich přidávalo ze všech 
stran. Silnice se netrhla od vozů, aut a pancí-
řů, stovky ba tisíce jich projelo naší, jinak bez-

významnou, okresní silnicí.
Je devět hodin ráno a sluníčko krásně hře-

je. Proudy německých vojsk opět a opět pro-
jíždějí. Křik, rázné povely, ržání koní, namá-
havé zabírání obrněnců, vřískání klaksonů 
a vše jiné přilákalo zbylé občany před domy. 
Kde se těch proklatých skopčáků tolik bere? 
Udiveně debatovaly ženy – to je vojska. Muži 
však ve vzteku zatínali pěsti a hněvivě utrušo-
vali – však on je čert sebere.

Několik minut po deváté byly Otnice pro-
měněny v peklo. Od Bošovic jela silná kolona, 
jak jsem se již zmínil. Od Bošovic také při-
letěly dva svazy sovětských letadel po devíti 
letounech. Letci uviděli ujíždějící německou 
armádu. Palubními zbraněmi jali se odstře-
lovati Němci a házeti menší letecké bomby. 
Pančava byla první zasažena. Výbuchy bomb 
mísily se s praskotem krovů a sesypáváním 
křidlic ze střech. Na vrchním konci Panča-
vy nebylo v ten ráz ani jedno okno zasklené. 
Tlak vzduchu po detonacích vytlačil všechny 
tabulky skla z okenních rámů. Lámal stromy 
a trhal plíce. Pláč matek, křik dětí a proklíná-
ní mužů mísilo se dohromady. Přes „Frýdek“ 
šla smrt „Chaloupkama“ do „Dědiny“. Ano – 
tentokrát přejela smrt Otnicemi. 

Lidé nebyli na nálet připraveni. Každoden-
ně pozorovali sovětské letouny přeletovat nad 
Otnicemi. V duchu je znali – žádali o vyhná-
ní Němců – zdravili je. Sovětské letouny byly 
našimi letouny, byly naší zbraní. Konečně 
ale poznali, že bomba shozená shora – ho-
zená sice na cíl, na nepřítele, svojí trhací si-
lou nevyhne se ani očím nejlepšího přítele. 
Smrt si ve frontě nevybírá. Jen dobrý kryt či 
sklep pomůže. A když za chvíli vyšli občané 
z rychle vyhledaných úkrytů, které byly roz-
todivné, nejčastěji posloužil stůl a postel, pod 
které se narychlo schovali. Jinde opět sklep či 
futra dveří. Mnozí se však nedostali dál, nežli 
zůstali na místě smrtelně bledí, v plné hrů-
ze a bezmoci stát. A když pak vyhlédli, plná 
hrůza je objala

Ta naše rodná vesnička byla k nepoznání. 
Kouř na všech stranách, kam jsi se podíval. 
Chaos běhání, vojenské povely, bučení krav, 
vytí psů, strach. Nikdo nepočítal škody. 
Všichni zapomněli sousedské nesnášenlivos-
ti a rozporů – nebylo nepřátelství. Zaťaly se 
pěsti a pomáhal jeden druhému. Každý po-
čítal – dnes ty, zítra já, bude vtažen v neštěstí. 
Nikdo nepočítal okna a rozbořené chalupy. 
Každý viděl jen smrt. Mimo několik němec-
kých vojínů, kteří byli ihned odklizeni, vyžá-
dal si nálet i smrt a zranění několika místních 
občanů.

Palubní zbraní byla usmrcena Mařenka 
Krausová, 17letá dcera Adolfa Krause, rolní-
ka z č. 87 v Otnicích. Šla s nákupem a smrt 
ukončila její život na silnici mezi zahradami 
Markovou a Kvapilovou. Dále zemřela po de-

tonaci bomby roztržením plic, která dopadla 
před dům Vincence Voráče č. 244, maličká 
Mařenka Voráčová. Anežce Odehnalové, 
domkařce v  Otnicích č. 150 taktéž bomba 
roztrhla plíce, když běžela přes dvoreček 
na  malý mlátek, kde měli sklep.  Její dcera 
Františka byla taktéž zraněná.

Anna Heřmanská, vdova z Otnic č. 16, 
byla taktéž zraněna a  ochromena tlakem 
vzduchu po detonaci tří bomb, které padly 
na  její malý rodinný domek. Po  tříneděl-
ním trápení bez lékařské pomoci zemřela. 
Střepinami byli zraněni též malý Jan Heř-
manský a  jeho strýc, invalida František 
Heřmanský. Dále byla zraněna Kateřina 
Axmanová z Otnic č. 156, Josefa Borovič-
ková č. 75, Marie Václavková č. 90, Marie 
Šebečková č. 214.

Jakub Borovička, rolník z Otnice č. 235 
měl prostřelené plíce a dlouho se musel lé-
čit. Mařenka Jakubcová byla zraněna stře-
pinou. Mimo obětí na životech zničil tento 
nálet některé domy a jiné poškodil.

Na Pančavě zasáhly tři bomby dům Jana 
Heřmanského č. 16, dále domy Vincence 
Šebečka č. 214, Anežky Fialové č. 129, Karla 
Žižky č. 190, Petra Cikánka č. 170 a stodůlky 
s kůlničkami po celé délce jižní strany ulice.

Za  dvorkama těchto domů schovala se 
část německého vozatajstva, z nichž nale-
zl zde smrt jeden kůň. V Chaloupkách byl 
rozdrcen a  vyhořel dům krejčího Josefa 
Svobody č. 243 a dům č. 220 Ondřeje Ho-
luba. Také domy Jana Baráčka, Josefa Vo-
jáčka a Josefa Menouška byly silně poško-
zeny. Před domky Březovým a Kusým bylo 
mnoho vybuchlých bomb a domky po celé 
délce spodních chaloupek byly silně po-
škozeny. V  zahradách selských usedlostí 
bylo naseto bomb a střel z palubních zbra-
ní. Vyhořela stodola Inocence Zehnala č. 3, 
na spodním konci vesnice vyhořela stodola 
Václava Krause č. 4 a  silně byly poškozeny 
domy Huberta Zehnala č. 221, Aloise Kosí-
ka č. 72, Františka Lattenberga č. 153. Těžce 
zasažen byl také dům Emila Svobody č. 310.

18. duben
Předcházející den bude zhodnocen a  za-

psán ihned za  morovými ranami, velkými 
požáry, povodněmi, je krvavou skvrnou 
na šatě historie Otnic. Čpavý dým vycházející 
z několika hořících domů a nezapomenutel-
ně ohlušující rány bombardování, nedaly 
této noci nikomu spát. Krvavé obzory a tím 
vyvstávající kontury vzdálených i blízkých 
kopců dávala tušiti tragedii, dříve pyšných 
obcí a  bohatých vesnic. Hořely Šitbořice, 
Nikolčice, Křepice, hořely Klobouky, Divá-
ky, Krumvíř a jiné vesnice.

Z kroniky zpracovala Zdeňka Křivánková
Pokračování příště
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m a t e ř s K á  a   Z á K l a d n í  Š K o l a

piškvorky
V říjnu jsme se přihlásily na Mistrovství škol v piškvorkách pořádané 

mj. Masarykovou univerzitou Brno. Piškvorky je známá stolní hra, kterou 
rádi hrávali i naši rodiče. Stačí jen tužka a čtverečkovaný papír, trochu pře-
mýšlení, logické uvažování a také štěstí. 4. listopadu jsme se tedy vydaly 
se čtyřmi spolužačkami Anetou Hradskou, Aničkou Daňhelovou, Šárkou 
Brázdovou, Veronikou Stejskalovou a paní učitelkou Dagmar Kovaříko-
vou do oblastního kola do Brna, na Gymnázium tř. Kapitána Jaroše.

Když jsme dorazily na místo konání, byly jsme překvapené, že jsme jedi-
ný dívčí tým a ještě k tomu jediný tým ze základních škol. Ostatní soutěžící 
se rekrutovali z řad středních škol a gymnázií z Brna a okolí. Na chvíli jsme 
sice znejistěly, ale s chutí a odvahou jsme se pustily pod týmovým názvem 
Komeťácké kočičky do  hry.  Přítomné hráčské týmy byly rozlosovány 
do čtyř skupin. V rámci skupin jsme pak soutěžily o další postup. Přestože 
jsme v předchozích dnech pilně trénovaly každou volnou chvilku, pora-
zit třeba maturanty z matematického gymnázia bylo nad naše síly. I když 
dvě z nás v prvním kole nad středoškoláky zvítězily, z prvního kola jsme 
do dalšího nepostoupily. Myslím však, že jsme ostudu neudělaly, protože 
se staršími žáky a žákyněmi ze středních škol se daly měřit síly jen těž-
ce. Této zkušenosti si velmi ceníme a děkujeme paní učitelce za možnost 
účastnit se piškvorkiády. Prostě kolečko, křížek vítězí!

 Nikola Matyášová, žákyně 8. třídy, foto: Dagmar Kovaříková

Nestátní nevládní organizace Na Zemi 
se sídlem v Brně  již 10 let hájí důstojné 
pracovní podmínky ve světě. Věnuje se též 
metodice globálního rozvojového vzdě-
lávání a usiluje o její zapojení do systému 
českého vzdělávání. V listopadu do Otnic 
přijely proškolené lektorky Saša, Markéta 
a  Jana s  Janou, které představily žákům 
8. třídy dva programy v rámci cyklu Svět 
v  nákupním košíku. První téma „Šaty 
dělají člověka… A  kdo dělá šaty?“ bylo 
zaměřeno na bavlnu a pracovní podmín-
ky v textilním průmyslu. Na cestě od se-
mínka k hotovým džínům žáci poznávali 
kdo, kde a  za  jakých podmínek vyrábí 
naše oblečení. V krátké etudě si např.také 
vyzkoušeli, jak se pracuje šičkám v textil-
ních továrnách v Bangladéši. Diskutovali 
i o pracovním kodexu pro zaměstnance, 
který mnozí zaměstnavatelé v  zemích 
globálního Jihu nedodržují. Sami se pak 
vyjadřovali k tomu, co by se jim nelíbilo: 
zda-li pracovní doba až 15 hodin den-
ně, nízká mzda či zákaz hovoru se spo-
luzaměstnanci, nebo dokonce zákaz 
odejít na  toaletu v  případě nutnosti. 

Druhé téma „Jak být out a  zůstat in?“ 
aneb Skutečná cena naší image volně 
na předchozí program navazovalo. Žáci 
rozděleni do  skupin diskutovali o  roz-
manitostech motivů a potřeb lidí, kteří 
chodí ven. Seznámili se s původem out-
doorového oblečení a  vybavení. Před-
váděli scénky, ve  kterých dramaticky 
vyjadřovali vlastní názory na to, jak je 
či není pro ně oblečení důležité. Na zá-
věr posuzovali pozitivní i negativní dů-
sledky a  různé přístupy k  nakupování 
oblečení. V  rámci globálního rozvojo-

vého vzdělávání tak programy naplnily  
průřezová témata: Výchovu k  myšlení 
v  evropských a  globálních souvislos-
tech, Multikulturní výchovu i Environ-
mentální výchovu.

 Text i foto: Dagmar Kovaříková

interaktivní	dílna	svět	v nákupním	košíku
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Třídím, třídíš, třídíme    
 15. listopadu do  otnické školy přije-

la z Prahy pojízdná výstava Tonda Obal 
na cestách. Interaktivní program výstavy 
byl zaměřen na  zpracování a  recyklaci 
odpadů. Akci zdarma na naši žádost za-
jistila autorizovaná obalová společnost 
EKO-KOM. Cílem je podpora vědomí 
odpovědnosti za životní prostředí a pro-
pagace tříděného sběru odpadů.

     Žáci prvního stupně se např. dozvě-
děli, proč a jak se třídí odpady, ujasnili si, 
jaké druhy odpadků patří do  barevných 
kontejnerů, které jsou rozmístěny v obcích 
a ve sběrném dvoře. Děti měly možnost si 
prohlédnout a osahat recyklované výrobky. 
Pomocí interaktivní tabule si také některé 
děti zahrály hru, ve které si samy vyzkou-
šely třídění. Žákům druhého stupně byly 
představeny skládky, spalovny. Zhlédli 
také ukázky ze zpracování odpadů, výrob-
ky z recyklovaných materiálů. Lektoři jim 
též vysvětlili systém nakládání s komunál-
ním odpadem v České republice. Ochotně 
všem zvídavým odpovídali na  všetečné 
otázky. Program vhodně doplnil učivo 
ekologie a ochrany životního prostředí. 

Více informací a  hry o  třídění  
i  recyklaci pro děti a  rodiče zde:  
www.tonda-obal.cz 

  Dagmar Kovaříková
Foto: Hynek Zavřel

a Dagmar Kovaříková
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19. listopadu by oslavila 90. narozeniny 
ilustrátorka knih pro děti a mládež Helena 
Zmatlíková. A právě v tento den si děti 1. 
stupně vyslechly krátké povídání s projek-
cí o zajímavých událostech ze života a díla 
významné malířky. Přednášející tentokráte 
nebyly paní učitelky, ale žáci 8. třídy Anna 
Daňhelová, Veronika Stejskalová, Vojtěch 
Daňhel a Samuel Troják. Ti si projekt při-
pravili dobrovolně v rámci řečnického cvi-
čení hodiny slohu.

Žáci 1. stupně v  jednotlivých třídách 
pak následující týden soutěžili v  tom, 
kdo přinese nejvíce knih s  ilustracemi 
Heleny Zmatlíkové. Děti tak přinášely ze 
svých knihovniček leporela pro nejmenší 
i knihy pro začínající či pokročilé čtená-
ře. Děti z Bullerbynu, Z deníku kocoura 
Modroočka, Honzíkovu cestu, O letadél-
ku Káněti a spoustu dalších knih. Rodi-
če a prarodiče si tak možná připomněli 
vlastní dětství, kterým je svými ilustra-
cemi Helena Zmatlíková provázela. Do-
mnívám se, že v dnešní přetechnizované 
době to byl pro všechny příjemný literár-
ní týden.  Text i foto:

Dagmar Kovaříková

pocta	Heleně	zmatlíkové
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S P O R T O V n Í  K u K Á T K O

Další ročník „slavného“ fotbalového 
turnaje Coca-Cola Cup 2013 se rozběhl 
na plné obrátky a náš výběr jel rozhod-
nout o  možném postupu do  Ždánic. 
I když v kalendáři lámala 17-ka polovinu 
října, počasí přálo sportu a kopané zvlášť. 
Pod padajícím listím a  hřejícím sluncem 
jsme hned v  úvodu podlehli budoucímu 
vítězi ze Šlapanic. Další zápasy už byly jen 

otázkou prestiže a  konečného umístění. 
Druhý zápas jsme dlouho vedli a prohráli 
jsem až po střídání do druhého poločasu. 
Konečně třetí utkání jsme vyhráli a získali 
3 body do tabulky. Takže letos nepostupu-
jeme, ale vyzkoušeli jsme si, že školní tým 
je silný a že letošní osmáci a sedmáci za rok 
dozrají a  jistě budou lepším soupeřem 
ostatním školám.

Děkujeme chlapcům za  příkladnou 
reprezentaci a  těšíme se na  další ročník 
turnaje. Už zbývá jen přidat jména hrá-
čů: Vojta Daňhel, David Kraut, Radim 
Cupák, Radim Kovář, Jan Borovička, Da-
vid Vozdecký, Nikolas Bulva, Jan Polák, 
Martin Šebesta, Lukáš Lorenc, Andrej 
Adámek, Martin Doležal, Daniel Vahala, 
Václav Fiala. Luboš Kleis

Všichni víme, že stolní tenis má v Ot-
nicích tradici. Nejen dospělí stolní tenis-
té se scházejí ve školní tělocvičně na tré-
ninky a zápasy, ale, což je obzvlášť chvály 
hodné, učí se stolní tenis hrát i děti.

Moje úloha je tedy velice jednoduchá. 
Vždycky v  říjnu uspořádat školní kolo 
ve  stolním tenisu, vybrat ty nejlepší zá-
vodníky a  přihlásit je na  okresní kolo 
do  Vyškova. Když se všechno povede, 
naši stolní tenisté mají svůj den a  ně-
kdy i  trochu štěstí, vyhrají okresní kolo 
a mohou jet reprezentovat okres Vyškov 
do krajského kola do Hodonína. 

Tohle se přesně letos podařilo Janu 
Šebečkovi, Radimu Cupákovi a  Vojto-
vi Daňhelovi, s  tím rozdílem, že okres-
ní kolo vyhráli naprosto s  přehledem. 
V krajském už to bylo o něco horší. Tam 
byli nejenom někteří hráči lepší, ale chy-
bělo občas i to pomyslné štěstí.

Nevadí, máme ještě příští rok. Tak pak 
se uvidí. Luboš Kleis

 Coca-Cola Cup 2013

Stolní tenis na ZŠ Otnice
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Děvčata z otnické základní školy zvedají hlavu
Je docela běžné, že chlapci naší školy 

jezdí na sportovní soutěže a jejich umís-
tění nejsou k  zahození. Děvčata však 
dlouhé roky téměř nikam na soutěže ne-
jezdila, a pokud ano, díru do světa se jim 
udělat nepodařilo. 

Až před dvěma lety tehdejší sedmačky 
zabojovaly v  basketbalové soutěži, kde 
v konkurenci 5 týmů obsadily velmi so-
lidní 3. příčku. Jsou už dnes v deváté tří-
dě a doufají, že by na  tento svůj úspěch 
ještě mohly v průběhu ledna navázat.

Dvakrát jsme se pokusily dobře obstát 
v atletické soutěži celostátní úrovně Po-
hár rozhlasu, ale ani tam se nám zatím 
prorazit mezi nejlepší nepodařilo. 

Už před třemi týdny ve  mně dozrálo 
rozhodnutí přihlásit děvčata do  florba-
lové soutěže. Je pravda, že s  florbalem 
velké zkušenosti doposud neměla, ale vě-
řila jsem, že jejich bojovnost a nasazení 
by mohly slavit alespoň částečný úspěch. 
Měla jsem docela konkrétní představu, 
jak by mělo být družstvo poskládané. 
Proto jsem byla zaskočena, když mi ně-
které, pro družstvo důležité hráčky řekly, 
že je florbal nebaví. Nicméně jsem při-

hlášku zpět vzít nechtěla. Snažila jsem se 
na  turnaj připravit ty, které o  hru měly 
zájem.

Na konec na turnaj odjely téměř všech-
ny dobré hráčky naší školy. Ještě před sa-
mým turnajem jsme si řekly, že nevadí, 
když prohrajeme, ale musíme bojovat 
jako lvice. Co jsme si slíbily, děvčata 
do  puntíku splnila. Hrála s  obrovským 
nasazením, bojovností a  opravdu bojo-
vala jako lvice. První utkání vyhrála nad 
ZŠ Bučovice 9:1. Hrdinkou utkání se sta-
la sedmačka Monika Kolaříková, která 
po  výborných přihrávkách od  ostatních 
spoluhráček dala 7 branek. Další utkání 
děvčata ubojovala, protože prohrávala 
se  ZŠ Komenského Slavkov už 2:0, ale 
nakonec se jim podařilo skóre vyrovnat 
a  zápas skončil 2:2. Utkání s  Rousíno-
vem provázela nešťastná událost, kdy 
rousínovská hráčka dala gól, ale přitom 
„sekyrou“ faulovala naší brankářku Te-
rezu Bukalovou a  tím jí míček vyrazila 
z  ruky. Naštěstí rozhodčí gól neuznal 
a my vyhrály 3:1. Bohužel, si Terezka už 
v  turnaji nezahrála a  naražený malíček 
poctivě ledovala. Do branky se po ní hr-

dinně postavila nebo spíš poklekla Simo-
na Němcová. Věděla jsem, že po ní ve hře 
zbude velká mezera, ale Simča přijala no-
vou pozici jako velkou výzvu a výborně 
se s  ní popasovala. Pustila v  posledním 
zápase pouze jeden gól, a když jsme ten-
to zápas se ZŠ Brankovice vyhrály 4:1, 
bylo jasné, že se nám podařil historický 
úspěch a  postoupily jsme do  okresního 
finále.

To, co se za dlouhou dobu nepodařilo 
chlapcům (byť ve  větší konkurenci), to 
děvčata dnes zvládla a já doufám, že ta-
kových úspěchů bude přibývat. Protože 
tak příkladnou vůli a touhu po vítězství 
už jsem dlouho neviděla.

A  kdo se o  úspěch zasloužil? Kromě 
zmiňované Monči Kolaříkové, Terky Bu-
kalové, Simči Němcové to byly výborně 
hrající Pája Menoušková, Julča Kaloudo-
vá, Aďa Hrbáčová, Gába Vylitová, Niki 
Maršálková s  Kiki Pavlovcovou a  Ma-
ruška Pospíšilová. Že si nejste jisti, zda 
je znáte? Nevadí, určitě si o nich v brzké 
době budete moci zase ode mne něco 
hezkého přečíst.

  Drahomíra Floriánová
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ZIMA
Svatý Martin na bílém koni jezdívá,
vločka za vločkou se poprvé 
 v povětří honí,
každý si bradu do šály schovává,
když zaslechne, jak podkovy jeho zvoní.
Svatý Mikuláš, všem dětem oči rozzáří,
když dárek pro ně z koše vytahuje,
že budou hodné, se jistě dnes podaří,
říkankou krátkou mu každý poděkuje.
A Štědrý den pak bude na obzoru,
cukroví se celým domem rozvoní,
nezlobte chvíli, teď mějte se na pozoru,
než u dárků pod stromečkem, 
 zvonek zazvoní.
Tři králové až přinesou 
 požehnání po Novém roce,
malou koledu jim musíme dát,
zdraví a štěstí budeme mít v příštím roce
a když ne, i tak se nesmíme vzdát.

Drahomíra Tišerová

27. září 2013 jsem byla na  konferenci 
pořádané Muzejní a vlastivědnou společ-
ností v Brně u příležitosti 100. výročí na-
rození J. Vlacha, muzejního pracovníka 
obce Žarošice a  k  125. výročí Muzejní 
a vlastivědné společnosti v Brně. 

Bylo zde zdůrazňováno, aby v knihov-
nách byly k dispozici publikace vydáva-
né touto společností pro zdroj informací 
vlastivědy, neb je nutné zachovat kaž-
dou maličkost připomínající historii. 

Naše obec vydala pro zájemce o dějiny 
obce několik slušně obsáhlých publika-
cí. Avšak zachovat stavby a vzpomínky 
na osoby, které naši historii vytvářely, 
se nám moc nepodařilo. Mimo kostel, 
faru a kroniky zejména zásluhou kro-
nikáře F. Rafaje nemnoho. Mrzí mě, 
že zmizela stará „kovárna“, nejstarší 
budova (původně majetek církevní: 
pravděpodobně fara, o  níž je zmínka 
již ve  14. století), netrvala jsem dost 
důrazně na  jejím zachování. Dnes 
mohla sloužit jako muzeum obce. 

Dalším necitlivým chováním k  naší 
historii je odstraňování památníků se 
jmény i  fotografiemi na  našem hřbi-

tově. Jména zde pohřbených našich 
předků by nám přece měla připomínat 
ty, kteří tvrdou prací obec budovali. 
Přinejmenším si zaslouží, aby o  nich 
věděla nastupující generace, které vý-
sledky své práce předali. Nově minulost 
se mohla objevovat i  v  názvech ulic. 
Kdyby např. ulice zvaná NA  KONCI 
se jmenovala U  BAŠTY, určitě by se 
mnozí zeptali proč? No proto, že v její 
bezprostřední blízkosti se nacházel 
rybník. Dále je to část odpradávna 
nazývaná PRESCHÓZ asi proto, že se 
zde lisovaly hrozny z nedalekých vinic. 
Pivovárky – stejná odpověď část CHA-
LOUPEK – U  MLÉNA, protože na  č. 
101 mlel mlýn poháněný vodou z blíz-
kého rybníka, jehož hráz je dodnes 
patrná naproti Španělového. Bohužel 
ani tuto příležitost k přiblížení historie 
občanům jsme nevyužili. 

Na Pančavě naproti Hložkovy – Witto-
vy hospody stávala cihelna. Později pan-
ský ovčín. Po činnosti cihelny zbyla Smola, 
jejíž břehy sloužily jako hliník. Celý tento 
útvar tvoří navátá duna cihlářské žlutice 
zvaný hliník. V  místech, kde dnes stojí 

dům Horáků a Partyků, stával rovnoběžně 
se silnicí domek, krytý doškem ještě v  lé-
tech čtyřicátých. Tradovalo se, že sloužil 
jako obydlí porybného. Prvně porybnému, 
protože prostory dnešního Frédku byly 
tím bezedným rybníkem, o jehož hrázi se 
zmiňuji v  souvislosti s  vodním mlýnem 
v  Chaloupkách. Pančava byla vystavěna 
až po velké povodni, proto zde i nízká čís-
la domovní přenesena z  Chaloupek zni-
čených vodním živlem při povodni v roce 
1892. Došková chaloupka porybného stála 
u břehu rybníka. 

Proto mne moc těší, že „Otnický zpra-
vodaj“ bude v  knižní podobě zachován 
pro další pokolení. Tvůrcům jeho strá-
nek se daří ať slovem či obrazem přesně 
zachycovat současnou dobu. Když pozo-
ruji, s  jakým potěšením čtenáři objevují 
na uveřejněných obrázcích své dávné pří-
buzné, těším se s nimi. Vám, přátelé, kteří 
věnujete spoustu času i  práce do  tvoření 
této v pravdě umělecké a pro budoucí his-
torické hodnoty, přeji hodně sil a nadšení. 

Díky budete sklízet, i když už tu nebu-
deme. Já však děkuji už dnes! 

Ludmila Kaloudová 

Ze vzpomínek bývalé kronikářky

KDYŽ TO DOMA VONÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat Andree Malé za recept na domácí chleba bez 

hnětení zveřejněný ve zpravodaji č. 51. Řekla jsem si: „To musím vyzkoušet.“ Dlou-
ho jsem s pečením otálela, až jednou…

A od té doby pečeme chleba pořád, rovnou i dva, v obchodě kupujeme jen velmi 
zřídka. Ten náš je prostě náš, je výborný, vždy provoní celý dům. Má jen jednu ne-
výhodu – dlouho nevydrží a je hned snědený.

 Text i foto: Zdeňka Křivánková
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oBČanské	
sdružení	
otnický	sad	–	
spolek	
ak tivnícH	
dě tí

V případech, kdy nelze použít barevná varianta loga nebo 
v případě jednobarevného tisku, se používá černobílá 
varianta loga. Na tmavé podklady pak logo inverzní.

Definice barev

Black: 100 %

Black: 45 %

Black: 15 %

JMÉNO  MAMINKY DÍTĚ ROLE
Andrea Malá (Pepina a Kvido) Simonka doktorka
Verča Kolaříková Kubíček popelář
Věrka Neužilová Ríša voják
Ivuška Pejcalová Víteček zahradník
Dáška Rerychová Michalka uklízečka
Oxan Matyášová Kubíček kominík
Míša Hloušková Emička kuchařka
Pavla Peksová Jituška pekařka
Katka Životská Matyášek elektrikář
Marta Dítětová Maruška sestřička

Ano, je to tak. Maňáskoví kamarádi Kvído a Pepina opět navštívili děti v MŠ Otnice. 
Divadýlko „Sluníčko“ si tentokrát dalo opravdu záležet. Zájem o  vystoupení 

ve školce byl v rekordním počtu 16 malých ochotníků. I když do finálního vystoupení 
pokračovalo jen deset dětí, mohli jsme se těšit na krásné nové role a ještě krásnější 
kostýmy. Hádankové dopoledne mohlo začít.  Na děti čekalo mnoho krásných odměn 
a překvapení. Však si je také opravdu zasloužily, protože se jim podařilo odčarovat 
zakleté děti. Pokračovalo se  písničkou „Tři čuníci jdou“, v básničkách. Prostě jsme si 
toto krátké dopoledne náramně užily. Malému publiku se vůbec nechtělo vrátit  zpět 
do svých tříd. Rozdávaly jsme dobroty a  tradiční dřevěné medailonky na památku 
z představení. Kvído a Pepina se u východu se všemi dětmi osobně rozloučili. 

Snad si děti odnesly mnoho pěkných zážitků. Těšíme se na  další chvíle prožité 
s vámi, protože jste jako publikum byli úžasní.

Naše skromné vystoupení mělo tentokrát i svého čestného hosta a to pana Josefa 
Mazuláníka (významného otnického ochotníka), který si udělal čas a  přišel se 
za námi podívat. Tímto mu ještě jednou děkuji. Také děkuji všem maminkám za jejich 
originalitu při výrobě kostýmů a čas, který do toho vložily. 

Ještě jednou VELIKÉ díky, bez vás by to nešlo!!! Andrea Malá

Maňáskoví	kamarádi	opět	ve školce
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Ve dnech 18.–19. října 2013 proběh-
la v dělnickém domě Podzimní burza 
dětského oblečení a sportovního vyba-
vení. Stala se tradiční záležitostí, letos 
se konala již podesáté. Ano, je to k neu-
věření, že již pátý rok se schází sehraný 

tým dobrovolníků, kteří pomáhají nejen 
prodat věci z vyprázdněných šatníků, ale 
především výhodně nakoupit, nebo si 
dokonce vybrat ze zboží, které je nabí-
zeno zdarma.

Letos jsme vymysleli novinku a to 
malé občerstvení kávou z Termotechni-
ky.

Takže několik čísel: prodat přišlo re-
kordních 240 prodávajících, nakoupit 
přišlo 170 zájemců. Průměrná cena ná-
kupu byla 640 Kč na osobu. Na sále  
jsme měli 7200 kusů prodávaných po-
ložek. Prodejní místo jsme tak museli 
rozšířit i na pódium. Výtěžek pro SAD 
činí 5600 Kč. Na závěr jsme poslali čtyři 
krabice „banánovky“ věcí na charitu.

Paní Žbánková nám pomohla doplnit 
energii: přinesla nám velkou krabici se 
svými výtečnými zákusky, za což jí moc 
děkujeme.

Poděkování náleží i místostarostovi 
a pracovníkům obecního úřadu za po-
moc s krabicemi a věšáky. Děkujeme 
za shovívavost všem občanům Otnic, 
sobotní prodej je vždy spojen s kom-
plikovanou dopravní situací vzhledem 
k některým méně ohleduplným řidičům, 
kteří parkují na místech, kde by neměli. 
Ale jistě chápete, že není v našich silách 
to ovlivnit.

Přijďte nás podpořit a nakoupit si na jarní 
burze 2014. Těšíme se na vás!

Za celý kolektiv dobrovolníků 
Marta Rosendorfová
Foto: Hana Smolová

Podzimní burza
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Jaro vůbec nepřálo našim plánovaným 
akcím venku. Kvůli deštivému počasí se le-
tos poprvé nepodařil zorganizovat tradiční 
dubnový průvod se světluškami k rybníku. 
Pro velké kaluže na asfaltovém hřišti se ne-
konalo ani křídové malování ke Dni dětí. 
Oč byly jarní dny pochmurné, o  to více 
nám fandily dny podzimní. První velmi 
zdařilou akcí byla Drakiáda. I když odpo-
ledne mírně mžilo a vítr se různě schová-
val, přesto se za hřbitovem sešla odvážná 
padesátka soutěživých dětí. Do  vzduchu 
tak poslaly děti draky papírové, plastové 
i  vlastnoručně vyrobené. Dračí krása vy-
držela na  obloze zejména v  tréninkovém 
čase, těm lepším i v čase soutěžním, kterou 
dalekohledy hodnotila nezávislá porota 
deváťaček:Tina, Markéta a  Bára. Vznést 
draky do výše pomáhali dětem tatínkové, 
maminky, dokonce i babičky a dědečkové. I le-
tos se tak drakiáda proměnila v milou rodinnou 
podívanou. Pamětní list a  sladkou odměnu 
dostali všichni soutěžící. Ti ocenění (za draka, 
který létal nejdéle či nejvýše), se dokonce ra-
dovali i z cen hodnotnějších. Malířské potře-
by pak po zásluze dostali majitelé vlastnoruč-
ně vytvořených papírových krasavců.

 Dagmar Kovaříková
Foto: Jiří Valián

drakiáda

lampionový	průvod
     Průvodu se světluškami na podzim vždy stačila symbolická „okolonka“ od hřiště ulicí Boženy Němcové přes Školní ulici zpět k hřiš-

ti. Poněvadž se nekonal jarní průvod, rozhodli jsme se dětem udělat radost a průvod s lampiony jsme tentokrát naplánovali delší. Přes 
Dědinu jsme si užili cestu podél potoka, kde ve tmě lampiónky náramně zářily. Někteří dospělí se netajili tím, že touto cestou šli vůbec 
poprvé. Kdo měl to štěstí jít kolem, viděl překrásný průvod téměř sta lampiónů. Odměnou na konci cesty na hřišti byl pro každého reflex-
ní přívěšek, sladkost a horký čaj na zahřátí. Děkujeme manželům Fialovým, Vojtěchu Peksovi a Martinu Procházkovi, kteří dobrovolně 
oblékli reflexní vesty a zajistili tak bezpečné přecházení přes silnici. Text i foto: Dagmar Kovaříková
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 Letos nám byla na  tradiční Andělskou 
šou přidělena sobota 30. listopadu. Uznali 
jsme, že nemá smysl zvát anděla s Mikulá-
šem, který chodí až za týden. Dali jsme hla-
vy dohromady a parádní nápad byl na svě-
tě: místo šou uspořádat Andělské tvoření. 

Díky ochotným a  šikovným maminkám 
se předsálí dělnického domu proměnilo 
v  andělskou dílnu. Přítomné děti nejprve 
obdržely papírovou tašku, kterou si vlast-
noručně orazítkovaly a podepsaly. Byla ne-
zbytnou součástí pro výrobky, které si děti 

po celé odpoledne vyráběly. Utvořily si zá-
věsné dekorace ze slámy a pedigu, vyrobily 
si rybičku zlatou či stříbrnou, nazdobily si 
perníčky. Ty zručnější stihly ještě papírové 
ozdoby. V sále nechyběl úžasný anděl Dan-
ka, jenž se staral o zábavu a soutěže všech 
přítomných andělů a andílků. Děti se tak 
bavily tvořením, nebo tancovaly a soutěži-
ly, zkrátka dováděly tak, jak se na andělské 
zábavě sluší a patří. Program nám zpestři-
ly břišní tanečnice Markétka, Anička, Pája 
a Bára. Předvedly hned dvě náročná čísla 
oceněná zaslouženým potleskem. Sto an-
dílků, které v  tuto sobotu přiletěli v  kos-
týmu nebo bez něj, dostalo čokoládovou 
tyčinku, knížku s  vánočním příběhem 
a  na  památku placku na  špendlíku s  an-
dělem. Kromě veselých zážitků ze zábavy 
si odnášely tašku vlastnoručních výrobků, 
které tak po celý advent zdobí nejen jejich 
pokojíčky. Děkuji moc Daně Sekaninové 
za  moderování na  sále, Martě Rosendor-
fové, Lidušce Srbové, Pavle Matouškové, 
Janě Jochmanové, Věrce Neužilové, Katce 
Životské, Šarlotě Fortelné, Tině Kubíčkové, 
Markétě Levákové a  také Lucii Kaloudo-
vé a  Terezii Doležalové za  vedení tvořivé 
dílny, dále Lence Sloupové a Draze Vyva-
dilové, manželům Levákovým i dobrovol-
níkům šatnářům. Se závěrečným úklidem 
nám pomohli manželé Procházkovi a Lea 
Fojtíková.  Bez ochotných dobrovolníků 
by andělské odpoledne nejen ztratilo svoje 
kouzlo, ale nemohlo by být vůbec zrealizo-
váno.  Dagmar Kovaříková

Foto: Libuše Ellingerová, Lenka Sloupová

andělské	tvoření
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Úspěšná sezóna moštování
Letošní sezona moštování byla, díky 

dobré úrodě ovoce, velice úspěšná. Cel-
kem se moštovalo 11 sobot od 31. srpna 
do 9. listopadu 2013 a fronty na moštár-
nu bývaly v  sobotu velmi dlouhé. Bylo 
vylisováno 7 872 l ovocného moštu.

Za dobře odvedenou práci děkujeme 
členům: Janu Rafajovi, Miroslavu Kalou-
dovi, Marice Kaloudové, Evě Svobodové, 
Michalu Krausovi, Františku Buchtovi, 
Albínu Lorenzovi a Miloši Kaloudovi.

Jiřina a Petr Havelkovi

Letošní čtvrtý ročník ukázky umělec-
kých řemesel a ručních prací přilákal na-
bídkou výrobků z dílen šikovných rukou 
opět více návštěvníků než v  minulých 
letech. 

Když jsme s Havelkovými sečetli počet 
prodejců, kteří měli zájem prezentovat  
se u nás v Otnicích, zůstali jsme údivem 
stát. První se nabídla otázka: kam všech 
34 prodejců dáme? Je to téměř o 10 více 

než loni. Dělnický dům byl již v interiéru 
opraven, ale rozhodně neskýtá možnosti, 
aby se nafoukl. I když jsme fajkou ozna-

umělecká řemesla v nových zdech dělnického domu

Flora Olomouc a prohlídka 
města Olomouce

V  pátek 4. října jsem s  ostatními členy otnických zahrádkářů  netrpělivě vy-
hlíželi příjezd luxusního autobusu jedoucího směrem k olomouckému výstavišti, 
kam každoročně míříme za nákupy různých semen, cibulek, rostlinek a dalších 
potřeb pro zahrádkáře na Floru Olomouc. I když jeden z hlavních pavilonů zrov-
na procházel rekonstrukcí, přivítala nás příjemná atmosféra podzimních květin, 
ovoce a zeleniny. Díky rekonstrukci nám tentokrát zbylo více času než jindy, pro-
to jsme spojili výstavu i s prohlídkou města. Poté, co jsme si nakoupili a prohlédli 
všechny expozice, jsme se sešli u makety města Olomouc, kde už na nás čekal náš 
průvodce Štefan Blaho, který, ač mlád, nás zasvěceně a poutavě provedl městem 
a seznámil nás s historií a zajímavostmi města. Poté jsme se přesunuli do barok-
ního kostela Panny Marie Sněžné a následně do kostela svatého Michala, jehož 
trojice kopulí je jednou z výrazných dominant města. O výzdobu tohoto kostela se 
postaral náš známý aranžér Jaromír Kokeš. Co kostel, to jiná květinová kompozi-
ce a každá byla krásná. Po prohlídce náměstí jsme vyrazili plni zážitků zpět domů. 
Rády bychom za všechny účastníky zájezdu poděkovaly manželům Havelkovým 
za bezchybnou organizaci zájezdu. Myslíme, že den si každý užil a odnesli jsme si 
jak plné tašky, tak i spoustu krásných dojmů.

Hana Kropáčková, Hana Zdražilová

Výstava ve Slavkově
Začátkem měsíce září jsme byli požá-

dáni zahrádkáři ze Slavkova, abychom 
obohatili podzimní výstavu ovoce a ze-
leniny. Tato výstava reprezentuje celé 
Vyškovsko a  je pořádána ve  Slavkově 
v sále Bonaparte ke konci září.

Požádali jsme naše členy o  jejich vý-
pěstky, přidali hodně zeleniny z naší za-
hrady a v pátek odpoledne 20. září odjeli 
aranžovat naši expozici s názvem Otnič-
tí zahrádkáři učí zahradničit.  Ve  čty-
řech zeleninových bedýnkách, které 
představovaly mateřskou, základní, 
střední a vysokou školu, jsme dle pokro-
čilosti školy umístili dle velikosti různou 
zeleninu a ovoce a vytvořili tak třídy. 
Květinovou výzdobu, věnečky a  dře-
věné košiny nám zapůjčil náš přítel, 
aranžér Jaromír Kokeš. Toto aranžmá 
z našich výpěstků zaujalo návštěvníky 
i hodnotící komisi natolik, že jsme byli 
oceněni pohárem za nejlepší expozici 
na celé výstavě.

Jiřina a Petr Havelkovi
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čili zabijačkové pochoutky, které tradičně 
zabírají prostranství před dělnickým do-
mem, nikam daleko jsme s  plány nepo-
stoupili.

Když člověk nad něčím přemýšlí, ne-
může usnout, to každý známe. A  tak se 
pár probděných nocí Jiřina Havelková za-
bývala ve své hlavě plánem rozmístěných 
prodejců, což jedno ráno přineslo ovoce. 

Letos poprvé posloužilo i pódium, kte-
ré se svojí velikostí hodilo právě pro tex-
tilní a oděvní zboží paní Květy z Vracova, 
kterou návštěvníci březnových módních 
přehlídek již velmi dobře znají. O prosto-
ry dělnického domu se podělily ukázky 
paličkované krajky, skleněných vitráží, 
dárkového zboží a mýdel, aranžmá Jaro-
míra Kokeše, perníčky paní Levíčkové, 
pro mlsné jazýčky sladké trubičky a  vě-
nečky Marcely Smolkové, škrabané kras-
lice z  Borkovan, foukaná vejce, vrtaná 
vejce. Mohli jsme si vyrobit svíčku, za-
koupit výrobky z medu, pedigu, ochutnat 
teplou medovinu, kávu a čaj, zkrášlit neh-
ty, zakoupit ručně malované skleničky 

a hrnečky, dřevěnou bižuterii, šité čepič-
ky a  jiné dětské doplňky, výrobky plete-
né z novinových roliček, výrobky dělané 

metodou patchwork, knihařské výrobky 
a kazety, ručně tkané koberce a polštářky, 
mnoho adventních věnečků (z  vatových 

tamponů a organtinu i jiných materiálů), 
pletené čepičky, vyšívané obrázky a zvo-
nečky, ozdůbky z barevných stuh a nako-
nec mastičky pro bolavé klouby našich 
zahrádkářů.

Při odchodu z dělnického domu jsme si 
na cestu mohli koupit svačinku v podo-
bě bavorských vdolečků a bramborových 
placek, různých druhů slovenských sýrů.

Dělnický dům hrál na  pohled všemi 
barvami, všechny výrobky byly velmi ná-
padité. Mohli jsme zhlédnout práce, které 
jsou již dnes téměř zapomenuty, anebo 
naopak moderní ruční práce a  řemesla, 
jejichž krásu začínáme teprve objevo-
vat, nebo se k nám dostaly z jiných zemí. 
Potkali jsme se se spoluobčany, přivítali 
jsme návštěvníky z přespolních obcí. Pří-
jemná byla i možnost drobného občerst-
vení a nápojů, o které se postarali členové 
skupiny pořádající zabijačku.

Zabijačkové pochoutky přilákaly 
mnoho zájemců a  díky několika metro-
vým frontám, které se na polévku, tlačen-
ku či guláš tvořily, bylo vše brzy vypro-
dáno. Frontě čekajících zájemců zahrál 
na  harmoniku pan Buchta z  Měnína, 
později jej vystřídal pan Hejtmánek. Lidé 
se k ním zpěvem přidávali.

A  tak si troufáme říci, že za  letošní 
ročník ukázky řemesel a ručních prací si 
pořádací organizace otnických zahrádká-
řů zaslouží další pomyslnou čárku úspěš-
nosti.

Vřelé poděkování patří všem, kteří 
tuto akci ochotně připravovali. Nejvíce 
však prodejcům za  jejich hezké nápa-
dité výtvory. Právě oni jsou těmi, díky 
kterým mohla tato akce vůbec vznik-
nout a přilákat téměř 450 návštěvníků.

Zdeňka Křivánková, Antonie Bočková
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Když jsme při letošních babských 
hodech vracely hodové právo, přebíral 
je místostarosta Pavel Muric se slovy 
….hlavně je nenechte umřít! Proč to 
řekl? Protože jsme hodové právo předá-
valy jako stařenky v  šátkách, o  berlích, 
na  vozíčku apod., jako staré báby? Byla 
to narážka na naše půlnoční překvapení, 
nebo na něco jiného?  Kdo byl zasvěcen 

do  problémů s  přípravou, vytušil, že ta 
věta má dvojí význam. Od počátku pro-
vázely přípravy na  babské hody trochu 
problémy. Nebylo se kde scházet, proto-
že rekonstrukce sálu na „dělňáku“ lehce 
vázla a  neměl se kdo scházet, protože 
zájemců o  účast nebývale ubylo. Čím 
to? První problém se vyřešil lehce. Mís-
to sálu nám posloužila školní tělocvična. 

Horší byla druhá stránka věci. Kdo vlast-
ně půjde a proč je nás tak málo? Je třeba 
se zamyslet, jestli je to o pohodlnosti ot-
nických žen, nesmělostí těch, co by chtě-
ly jít, ale netroufají si, nedostatkem času, 
finanční tísní, nebo jestli změna pro-
gramu, kterou jsme vnesly do  místních 
zvyklostí před dvěma lety, je tak drama-
tická, že to velkou část odradilo.  Podle 
účasti hostů na odpoledním programu se 
zdálo, že  přibrat děti byl dobrý nápad. 
I encyklopedie uvádí, že:

Termínem babské hody se označuje 
zábava probíhající zpravidla na podzim,-
některou sobotu. Babské hody se tradují 
od 30. let 20. století (někde i dříve). Vět-
šina ženských spolků, s  nimi i  tradice 
babských hodů, přerušila v době okupa-
ce svou činnost. Po listopadové revoluci 
1989 tato tradice opět pomalu znovu 
ožívá. Na rozdíl od „mladých hodů“ ur-
čených pro svobodná děvčata a chlapce, 
„krojované“ na  babských hodech  tvoří 
již vdané ženy  a  děti jako jejich neod-
myslitelná součást.

Někdo to možná vidí jinak, ale děti 
jsou skutečně neodmyslitelnou součás-
tí a  pokud nezískají vztah k  tradicím 

Babské hody – jak dál?
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od  dětství nebo útlého mládí, těžko ho 
později hledají.

Další změnou programu bylo přizvá-
ní Mužáků (mužského pěveckého sboru 
z  Dambořic). Někdo to uvítal, jiný kri-
tizoval. Možná, že když jsou to Babské 
hody, měly by si to ty „baby“ odzpívat 
samy. Také věc názoru. Proč by po boku 
nastrojených stárek nemohli zazpívat 
svými zvučnými hlasy i vystrojení chlapi 
a trochu je podpořit?

Dalším sporným bodem je, zda ve-
čeře U  Marků nebo na  sále.  Proč cho-
dit v  kroji půjčeném za  nemalé peníze, 
ve  kterém se stejně nedá dobře k  jídlu 
posadit, do zakouřené hospody, když sál 
na  několik hodin zbytečně osiří? Kape-
la je placená stejně, ať se zdržuje na sále, 
nebo v  restauraci. A  není to škoda, ne-
chat sál skoro tři hodiny prázdný? Když 
starší lidé večer na  zábavu už nechodí 
a odpoledne si rádi vyjdou?

Průvod – ten určitě k  hodům patří 
a sama bych se přikláněla k tomu, aby byl 
delší. Ovšem záleží na počasí a  je třeba 
vzít v potaz, že dědina je rozlehlá a obe-
jít všechny ulice určitě nelze. Vše je věcí 
domluvy a ta nám tak trochu vázne. Není 
člověk ten, aby se zavděčil lidem všem.  
Ať bude takové akce organizovat kdokoli 
a jakkoli, vždy bude někdo nespokojený 
a někdo nadšený. Rozhodně by byla ško-
da, kdyby taková tradice měla zaniknout. 
Nebylo by to v Otnicích poprvé, co něja-
ká akce, která se zpočátku líbila, po čase 
vzala za  své. Už jsme tady měli Otnic-
kou lávku, Před potokem za potokem … 
a kde nic, tu nic. Abychom nakonec nese-

děli všichni před televizí u seriálů, nebo 
se nescházeli v rámci „garážové kultury“ 
po  skupinkách v  soukromí.  Proto stojí 
za zamyšlení, jak dál?!

Doufám, že se shodneme alespoň 
na  tom, že by byla škoda tuhle tradici 
opustit. Shodnout se na  tom, jak sesta-
vit program hodů, bude těžké. Lze vů-
bec najít nějaký kompromis? Proto by 
stálo za  zvážení, jestli neudělat dvě po-
řadatelské skupiny s  tím, že jeden rok 
by se o přípravu postaraly třeba učitelky 
a druhý rok by to vzal do  rukou někdo 
jiný. Samozřejmě že kdo chce jít na hody 
v kroji, ten půjde s tím, že bude respek-
tovat bez kritizování program navržený 
pořádající skupinou. Kdo chce,  může jít  
jednou za dva roky. Bylo by to pestřejší, 

pro mnohé třeba i  zajímavější. Proč to 
nezkusit?

Takže by bylo vhodné, aby se příští 
rok ujal přípravy někdo jiný. Zajistit ter-
mín, kapelu, občerstvení....atd. Věřím, že 
schopných žen je tady v Otnicích dost. 

Pro letošní rok patří velký dík všem, kteří 
do toho přes všechny obtíže šli, všem kteří 
se na přípravě podíleli, aby byl hotový sál, 
aby bylo připraveno občerstvení, dále  uči-
telkám, které s dětmi nacvičovaly a hlavně 
dětičkám, které do  toho vložily spoustu 
nadšení a jejich rodičům, kteří je podpořili. 
V neposlední řadě patří dík těm, kteří při-
spěli do  tomboly, ale především všem, co 
na Babské hody přišli.

Nakonec byly hody krásné a  všichni 
jsme si je užili. 

A byla by to velká škoda, nechat tuto 
tradici umřít!   Naďa Fojtů

Foto: Miroslav Fojtů
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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

Dne 17. listopadu 2013 v  Jehnicích 
u Brna odstartovalo první kolo Brněn-
ského běžeckého poháru 2013/2014, 
jak se již stalo tradicí.

Krásné slunné dopoledne přilákalo 
řadu mladších a  starších závodníků. 
Závodu se zúčastnilo 10 atletů z otnic-
ké atletické přípravky a všichni podali 
výborné výsledky. 

Na 1. místě  se v kategorii přípravka - 
žáci umístil Tadeáš Žilka, který zvítězil 
s velkým náskokem.

Na  výborném 4. místě z  50 závod-
níků se v  kategorii mladší přípravka - 
žáci umístil Ondřej Fojtík.

Závodů se s  velmi dobrým umístě-
ním zúčastnily tyto děti: Eliška Fojtí-
ková, Alenka a  Adam Kosíkovi, Vero-
nika a Vojtěch Srbovi ,Viktor Kurdík , 
Tereza Putišová a Adam Procházka.

Všichni závodníci byli za  své výko-
ny odměněni pamětními medailemi 
a sladkostmi.

 Text i foto: Leona Fojtíková

Oddíl atletiky si získává v  Otnicích 
stále větší oblibu. Tréninky jsou vedené 
pod dohledem zkušených trenérů atleti-
ky, každé pondělí vede Martin Kubánek 
a  středeční tréninky jsou organizovány 
Martinem Novákem. V  přípravě jsou 
zastoupeny veškeré věkové kategorie 
od  3 letých až po  10 ti leté atlety. Cel-
kem se atletických tréninků účastní přes 
3 desítky dětí a zájem a reputace o naše 
cvičení se rozrůstá i  mimo otnickou 
školu. Důkazem toho jsou děti, které 
dojíždí například z  nedalekých Lovči-
ček. První konfrontací našich mladých 
atletů v  tomto školním roce byl závod 
spadající pod Brněnský běžecký pohár, 
závod v Jehnicích také nazývaný Běh 17. 
listopadu.

V  téměř všech kategoriích bylo za-
stoupení i mladých atletů z Otnic, jak 
dívek, tak hochů. Počasí se v neděli 17. 
listopadu vydařilo, organizace pro-
bíhala v  pořádku a  naši mladí atleti 
předváděli velice dobré a  kvalitní vý-
kony, kdy se každý snažil vydat ze sebe 
maximum a umístit se co nejlépe. Vy-
zdvihněme výkon otnického Tadeáše 
Žilky, který s  přehledem vyhrál svoji 

kategorii a připsal si plných 100 bodů 
do žebříčku Brněnského běžeckého po-
háru. Za zmínku stojí ještě například 
výkon Ondřeje Fojtíka, který se umís-
til na velice pěkném 4. místě, kdy mu 
na stupně vítězů chyběla jen 1 vteřina. 

Ke konci článku ještě jednou pochval-
me všechny naše zúčastněné mladé 
atlety z  otnické přípravky a  těšme se 
na jejich další tréninky a závody.

Martin Kubánek

atletická	přípravka	v jehnicích

Otnický Tadeáš Žilka přebírá pohár pro vítěze od děkana Fakulty sportovních studií MU.

Zkušení trenéři zárukou otnických úspěchů
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LeDen
 4. 1. Kino: 96 hodin – odplata (Obec Otnice)
 5. 1. Tříkrálová sbírka  (Charita, Farnost Otnice )
 11. 1. Kino: Sedm psychopatů (Obec Otnice)
 19. 1. Myslivecký ples (MS Hubert Otnice)
 25. 1. Zabijačka v teritoriu Hořká voda, Maškarní ples (Otnický SAD) 
 27. 1. Přednáška na faře - Jiří Pleskač: Síla bylin (Farnost Otnice)

ÚnOR
 2. 2. Vepřové hody U Modronosů (Modré nosy)
 6. 2. Pletu, pleteš, pleteme (Otnický SAD)
 9. 2. Ostatky (TJ Sokol Otnice)
 23. 2. Vítání občánků narozených v r. 2012 (Obec Otnice)
 24. 2. Přednáška na faře - Jiří Topenčík: 
   Modlitba v životě (Farnost Otnice)

BŘeZen
 9. 3. Módní přehlídka (otničtí zahrádkáři)
 16. 3. Oldies párty (Zdeněk Blecha)
 29. 3. Kino: Královský víkend
 30. 3. Otnický maraton 
 31. 3. Velikonoční posezení s cimbálovou muzikou 
   a ochutnávkou vína (otničtí zahrádkáři)

DuBen
 5. 4. Pohádkové hrátky (Otnický Sad, až do 10. 5.)
 5.-6. 4. Burza jarního a letního oblečení (Otnický Sad)
 10. 4. Sběr papíru (Obec Otnice)
 13. 4. Humanitární sbírka
 13. 4. Sběr železného šrotu (SDH Otnice) 
 24. 4. Pietní akt u pomníku Rudoarmějců (Obec Otnice)
 26. 4. Na moravské svatbě (otničtí zahrádkáři)

KVěTen
 11. 5. Férová snídaně (Otnický Sad)
 11.-12. 5. Tradiční jarní prodejní výstava květin (otničtí zahrádkáři)
 12. 5. Den matek v základní škole (ZŠ Otnice)
 15. 5.  Obec se zapojila ke Dni proti rakovině (Obec Otnice)
 18. 5. Posezení „U Modrých nosů“ (ul. Polní)
 24. 5. Noc kostelů (Farnost Otnice)
 26. 5. Koncert Jiří Pavlica a přátelé (Farnost Otnice, Obec Otnice)

ČeRVen
 1. 6. Rybářské závody pro děti (otničtí rybáři)
 2. 6. První sv. přijímání dětí (Farnost Otnice)
 7.-9. 6. Pivní slavnosti, vaření gulášů (Ivo Kraus)

 15. 6. Ochutnávka ukrajinské kuchyně ( Otnapark)
 19. 6. Rozloučení s předškoláky na obecním úřadě 
   (mateřská škola, Obec Otnice)
 22.-23. 6. Aloiské hody (TJ Sokol Otnice)
 28. 6. Rozloučení s žáky 9. třídy na obecním úřadě 
   (základní škola, Obec Otnice) 
 29. 6. Slavnostní žehnání sochy sv. Huberta (MS Hubert Otnice)
 29. 6. Turnaj fotbalových přípravek Memoriál Františka Vašíka 
   (Ivo Kraus)

ČeRVeneC
 12. 7. Prodejní trhy Dobrý jarmark (otničtí zahrádkáři)
 13. 7. Oslavy k 130. výročí založení 
   Sboru dobrovolných hasičů v Otnicích (SDH Otnice)
 26. 7. Prodejní trhy Dobrý jarmark (otničtí zahrádkáři)

SRPen
 3. 8. Kynologický den u rybníka v Poltni (MS Hubert Otnice)
 9. 8. Prodejní trhy Dobrý jarmark (otničtí zahrádkáři)
 16. 8. Indiánské odpoledne (Otnický SAD)
 31. 8. Setkání přátel „Hořké vody“ na téčku

ŘÍjen
 9. 10. Sběr papíru (Obec Otnice)
 11. 10. Prodejní trhy Dobrý jarmark (otničtí zahrádkáři)
 12. 10. Babské hody (TJ Sokol Otnice)
 18.-19. 10. Burza podzimního a zimního 
   dětského ošacení (Otnický Sad)
 20. 10. Drakiáda (Otnický Sad)

LiSTOPAD
 2. 11. Humanitární sbírka
 9. 11. Lampionový průvod obcí (Otnický Sad)
 16. 11. Ukázka uměleckých řemesel a ručních prací (otničtí zahrádkáři)
 29. 11. Kino: Rivalové (Obec Otnice)
 30. 11. Andělské tvoření v dělnickém domě (Otnický Sad)

PROSineC
 1. 12. Vánoční tvoření na faře (Farnost Otnice)
 8. 12. Vánoční koncert Šohajka (Obec Otnice)
 14. 12. Zpívání u vánočního stromu před radnicí
 20. 12. Kino: Riddick (Obec Otnice)
 24. 12. Troubení trubačů (Trubači)
 26. 12. Štěpánská pečeně u rybníka v Poltni (otničtí rybáři)
 31. 12. Silvestrovská zábava v dělnickém domě (Ivo Kraus, p. Křivánek)

akce	v	roce	2013
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24.	prosince	2013

TROuBenÍ TRuBAČŮ

26.	prosince	2013	

na Štěpána není doma pána 
aneb Rybářská bašta

rybník	pod	poltňou

pořádá:	sdružení	rybářů	otnice

31.	prosince	2013

Silvestr na dělnickém domě 
pořádá:	ivo	kraus

11.	ledna	2014	

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
pořádá:	otnická	farnost

18.	ledna	2014

Myslivecký ples 
od 20	hod	v dělnickém	domě	

Bohatá	zvěřinová	tombola

zvěřinové	speciality

pořádá: Ms	„Hubert“	otnice	

8.	února	2014

Dětský maškarní ples	

pořádá:	otnický	sad

8.	února	2014

Vítání občánků na radnici

1.	března	2014

Ostatky
pořádá:	tj	sokol	otnice	

8.	března	2014

Módní přehlídka 
pořádají:	zahrádkáři

 22.	března	2014

Posezení pro seniory 
s kulturním programem

od 16	hodin	v dělnickém	domě

22.	března	–	29.	března	2014

LiDOVé MiSie V OTniCÍCH
pořádá:	otnická	farnost

5.	dubna	2014	

kapela THe ROCKSeT
	zpívá	zuza	nová	

a	večer	doplní	

travesti	sHoW	–divoké

kočky	z	ostravy.

v	dělnickém	domě

pořádají:	otničtí	zahrádkáři

kino:	

3.	ledna	2014	ve	20	hodin

MAFiÁnOVi
krimi-komedie-thriller,	usa-Francie,	2013

10.	ledna	2014	ve	20	hodin

PŘÍBěH KMOTRA
drama-krimi-životopisný,	Česko,	2013

31.	ledna	2014	ve	20	hodin

PŘÍjDe LeTOS jeŽÍŠeK?
romantický,	Česko-slovensko-Mexiko,	2013

28.	března	2014	ve	20	hodin

AnGeLiKA
dobrodružný-romantický,	

Francie-Belgie-Česko-rakousko,	2013



oblastní výstava ve slavkově



andělské tvoření




