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Šála pro děda Praděda
Od kamarádky jsem se dozvěděla o akci, kterou pořádají pletařky z  Jeseníků. 

Jedná se o upletení šály dlouhé 1 492 m, která by omotala vrcholovou část Pra-
dědu. Nápad je to vynikající a  zapojilo se hodně pletařek, a  dokonce i  pletařů. 
Napadlo mě, že by děda Praděda měl zahřívat i kousek šály od nás z Otnic. Ze 
zbytků vlny jsem upletla šálu dlouhou asi 3 m, a zaslala ji do Karlovic, kde organi-
zátorky všechny upletené šály sešijí. 30. 8. 2014 se bude konat slavnostní vynesení 
a rozvinutí šály na vrcholu Pradědu.

Tak ať šála dědovi Pradědovi hodně sluší.
Zdena Fialová

Všechno jen duní, zem se chvěje,
v hukotu těžkých letadel,
kulomet zase někde střílí,
někde tak blízko na dostřel…
Dívenka mladičká uprostřed
válečné vřavy 17 krásných let,
věřit se tomu ani nechce,
že může to být naposled.
Už nedoběhne kousek jen
to raději se schová,
útlá se ke dveřím přitiskne
kulomet zaštěká znova…
Zbarvila krev nevinná,
halenku květovanou
a na zem klesla spanilá do jarní hlíny
jež voněla mladou travou.
Rodná zem ji objala, 
když hrob jí vykopali,
tak sní svůj věčný sen,
už navždy v rodné zemi.
Chraňme my lidé tento svět,
by nevracel se zpátky,
by nemusel vadnout mladý květ,
jako tenkrát před koncem války.

Anna Richterová-Kachlíková
Před koncem války

Dubnu letos kralují Velikonoce. Po 
nich si připomeneme 69.výročí osvo-
bození naší obce Sovětskou armádou. 
Detailní postřehy z 2. světové války mi-
strovsky zapsanou Františkem Rafajem 
můžete číst ve vzpomínkách Kdysi dáv-
no, které sestavuje Zdeňka Křivánková.

Martě Rafajové děkujeme za půjčení 
básnických sbírek její přítelkyně a rodač-
ky z Otnic Anny Richterové-Kachlíko-
vé, jejíž báseň je malou vzpomínkou na 
smutné chvíle v Otnicích.

Dubnové vydání otnického čtvrtletní-
ku slovem i fotografiemi zachycuje udá-
losti uplynulých měsíců. Otnice tradičně 
žijí kulturou i sportem. Je obdivuhodné, 
kolik akcí se v naší obci daří zorganizo-
vat pro radost a potěšení všech věkových 
kategorií.

Zajímavou úvahou je zatím neuza-
vřený osud místního kina, o kterém se 
dočtete na straně 24. Vyplněním dotaz-
níku na webových stránkách obce může-
te anonymně vyjádřit, jaký je váš vztah 
k otnickému biografu a veřejnému pro-
mítání filmů vůbec.

Krásné jarní dny s Otnickým zpravo-
dajem.

Redakční rada
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Čas běží jako voda a jsou to již tři mě-
síce, kdy jsme se sešli na třetím předvá-
nočním setkání u  vánočního stromu. 
Dovolte mi malé zavzpomínání. 

Období adventu trvá čtyři týdny 
a končí o půlnoci na Štědrý den. O vý-
znamu Vánoc a adventu toho bývá psá-
no velmi mnoho. Vánoce, či svátky jim 
podobné, se objevují a  slaví v  tomto 
čase snad ve  všech zemích světa. My 
jsme si během podvečerního setkání 
14. prosince 2013, které bylo zahájeno 
troubením našich pastýřů, připomněli 
některé naše české tradice a zvyky, i to, 
co děláme během adventu  v  posled-
ních letech u nás v Otnicích.

Letos začal advent 1. prosince. Mezi 
první a  druhou nedělí adventní slaví-
me dva hezké svátky – sv. Barboru a sv. 
Mikuláše. Zvyk vážící se k  svátku sv. 
Mikuláše je krásnou tradicí zejména 
pro děti. V  předvečer tohoto svátku 
nosí Mikuláš dětem malé dárečky, ovo-
ce a  sladkosti a  krátí tak jejich čekání 
na Štědrý den. V naší obci je zvykem, 
že první adventní víkend se zde vyro-
jí spousta andělů i andílků a mají svou 
velkou Andělskou šou. A  tak u  stro-
mečku nám jako první přišly zazpívat 
právě děti ze základní školy, napřed ty 
menší z  I. stupně, pod vedením paní 
učitelky Korcové Hru s  jesličkami, 
v úpravě Jaroslava Krčka, za doprovodu 
Lenky Kurdíkové. Poté vystoupily větší 
děti z II. stupně, pod vedením paní zá-
stupkyně ředitele Ivy Benušové.  Sólo 
Tichá noc zazpívala Melanka Sloupová, 
na flétny hrály Zuzanka Khorová a Na-
tálka Smetanová.

Druhá neděle adventní, komerčně 
bronzová, přitvrzuje ve  spěchu, nastá-
vá překotné nakupování dárků a peče-

ní cukroví. Neměli bychom tomu tak 
podléhat. V  západní tradici, ke  které 
se kloní i  naše země, je advent časem 
zklidnění. Odpovídalo to životnímu 
stylu našich předků v  době dlouhých 
prosincových nocí. Byly to svátky rodi-
ny, která by tak, jako za dávných časů, 
měla být pospolu. V  současné době 
se v  období adventu chováme úplně 
naopak, než v  souladu s  tradicí, roč-
ním obdobím a přírodou. Večery jsou 
opravdu dlouhé a  dny krátké. Vždyť 
v  tomto týdnu slaví svátek sv. Lucie, 
která, jak je známo, že noci upije, ale 
dne nepřidá. V  předvečer svátku cho-
dívala podle tradice Lucie po domech, 
hodné děti obdarovávala a  zlobivým 
hrozila. Tento den byl také vyhrazen 
ženám, které za  starých časů nesměly 
prát ani příst a měly odpočívat.  Místo 
zklidnění a odpočinku zběsile nakupu-
jeme, uklízíme, doslova gruntujeme, 
vaříme mnoho zbytečných jídel, utrá-
címe spoustu peněz, stresujeme se, do-
háníme pracovní resty a na Vánoce pak 
padáme unavení a  vyčerpaní. Proto je 
dobře, dokážeme-li zvolnit, poslouchat 
hudbu, vánoční koledy, či sami si za-
zpívat. U nás v Otnicích se již pravidel-
ně scházíme druhou adventní neděli 
na  vánočním koncertě v  dělnickém 
domě. Tentokrát jsme přivítali kapelu 
Šohajka, a  kdo se zúčastnil, nelitoval. 
Kdo chtěl, ten si zazpíval. 

Tak jako druhý adventní víkend je 
ve znamení koncertu, tak i my u stro-
mečku jsme jako druhý blok měli ta-
kový malý koncert. Zahráli a  zazpíva-
li nám Michal Dufek, Staňa Smetana 
a Maruška Jedličková.

O třetím adventním víkendu jsme se 
v posledních letech začali scházet u vá-

nočního stromu před radnicí. Strom 
nám zde bohužel zatím neroste, a  tak 
ho musí zdatní muži dopravit a upev-
nit. Ale to se snad časem taky změní. 
Muži mají většinou na starost i poříze-
ní a  postavení stromečku doma. Také 
by podle starých tradic měli nad stůl 
zavěsit jmelí. Tato stále zelená rostlina 
parazitující na stromech byla odedávna 
předmětem pohanských obřadů. Lidé 
věřili, že když hlava rodiny pověsí jmelí 
na Štědrý den ráno nad sváteční tabuli, 
přinese jmelí do domu štěstí. 

Naše otnické muže při setkání u stro-
mečku zastoupili a s krásnými koleda-
mi vystoupili naši Blonďáci. Světlé vla-
sy jim přibývají, ale energie neubývá. 

Když přichází čtvrtá neděle advent-
ní, Vánoce jsou tak říkajíc za  dveřmi. 
Je to především čas, kdy se každý snaží 
zútulnit svůj domov, což leží převážně 
na  ženách. Proto dalším bodem pro-
gramu bylo vystoupení Otnických žen 
ze souboru KOS pod vedením Lenky 
Kurdíkové. Své koncertování zahájily 
známou písní Purpura, pak následova-
la jedna méně známá koleda, ale poté 
směs velmi známých, oblíbených a čas-
to zpívaných koled, takže si je všichni 
mohli zazpívat společně s nimi. 

Takové bylo naše předvánoční setká-
ní a povídání o adventu. 

Poděkování patří všem, kteří připra-
vovali program, všem kteří se starali 
o  občerstvení a  hlavně těm, kteří se 
starali o všechno kolem, aby se takové 
akce mohly konat. 

Naďa Fojtů
Foto: Zdeňka Křivánková

 
 

Vánoční vzpomínání
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Tento popěvek zněl v  průběhu prvních 
dvou týdnů měsíce ledna ve  všech obcích 
naší republiky, kdy v jejich ulicích koledovalo 
téměř 50 tisíc dobrovolníků Tříkrálové sbír-
ky. Tříkrálová sbírka je největší 

dobrovolnickou akcí u nás a má charak-
ter celonárodní sbírky. Organizuje ji Česká 
katolická charita a jejím obecným účelem je 
pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v za-
hraničí.

Tříkrálová sbírka navázala na  počátku 
nového tisíciletí na  starou lidovou tradici 
koledování 6. ledna na svátek Tří králů. Po-
prvé tuto sbírku uspořádali v roce 2000 v olo-
moucké arcidiecézi. Na základě zkušeností se 
o rok později sbírka rozšířila na území celé 
České republiky. Od té doby probíhá sbírka 
každoročně. Podobné sbírky s delší tradicí se 
konají též v Německu a v Rakousku.

Společnost v České republice je velmi soli-
dární, což se mimo jiné projevilo při loňských 
povodních či po řádění tajfunu na Filipínách.

Lidé při Tříkrálové sbírce nepřispívají 
na  charitu jako instituci, ale skrze charitu 
prokazují dobrodiní lidem, kteří naši pomoc 
potřebují.

A tak svým darem lidé pomohou nemoc-
ným, handicapovaným, seniorům, matkám 
s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným 
skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde 
sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu 
sbírky je každoročně urče-
na také na humanitární po-
moc do zahraničí. Všichni 
známe tu nezaměnitelnou 
radost a  naplnění, když 
můžeme někoho obdaro-
vat či někomu pomoci.

V  Otnicích letos kole-
dovalo v  sobotu 11. ledna 
za  krásného slunečného 
počasí pět skupinek koled-
níků. Dlouholetý vedoucí 
koledníků Michal Jelínek 
rozdělil po pracovní schůz-
ce dobrovolníky do skupi-
nek a určil jim jejich trasu. 
Samotné sbírce předcházel 
také nábor nových koled-
níků, potřebná administra-
tiva a  vypůjčení krásných 
kostýmů v Janáčkově diva-
dle v  Brně. Naši nejmenší 

pětiletí koledníci měli také krásné kostýmy, 
ale ušité doma, protože na tak malé děti kos-
týmy v divadle nemají.

V sobotu ráno jsme se všichni sešli na faře, 
převlékli se do kostýmů, namalovali si obliče-
je a převzali průkazky, pokladničky, požehna-
né křídy a charitní cukříky. Do svých košíků 
jsme si dali také zvonečky a různé sladkosti 
pro děti. Nakonec jsme se všichni před farou 
vyfotili, pomodlili a  přijali od  našeho pana 
faráře požehnání na cestu.

No a potom jsme už šli jako tři králové Kaš-
par, Melichar a Baltazar do všech domácností 
naší obce.

První skupinku tvořila Silva Makovská a děti 
z MŠ – Madlenka Makovská, Radimek Rafaj 
a Michal Matoušek.

Druhou skupinku tvořila Naďa Matoušková 
a děti z 6. třídy ZŠ – Šarlota Fortelná a Honzík 
Kraus.

Třetí skupinku tvořily tři ženy – Marta Jed-
ličková, Míla Jelínková a Magda Mezuláníková.

Čtvrtou skupinku tvořil Pavel Mezuláník se 
svými dětmi Petrou a Jakubem.

Pátou skupinku tvořili tři mladí muži – Mi-
chal Jelínek, Tonda Jedlička a Jan Baráček.

V naprosté většině domácností jsme byli 
jako Tři králové přijati našimi spoluobčany 
vlídně. Lidé si nechali zpěvem popřát zdra-
ví a štěstí do nového roku a štědře přispíva-
li na lidi v nouzi. Letošní výnos Tříkrálové 
sbírky v  Otnicích předčil očekávání, pro-
tože se vybralo o pět tisíc korun více než 
v  loňském roce. Konečná částka za  obec 
Otnice činí 36 243,- Kč.

Všem dárcům a koledníkům upřímné Pán 
Bůh zaplať!

Naďa Matoušková
Foto: Andrea Malá

„My tři králové jdeme k vám,
  štěstí zdraví přejeme vám“
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2. Kontrola minulého zápisu:
Bod 7) Svítidla v I. oddělení mateřské školy byla vyměněna.
Bod 9) Zhodnocení volných fin. prostředků – podmínky stanovené ZO 

byly dodrženy.
- Smlouva o dílo na střed obce s f. Prostavby byla podepsána dne 11. 11. 

2013
- Smlouva na půjčku s f. Prostavby Real byla podepsána dne 14. 11. 2013
- Částka ve výši 5 mil. Kč, převedena dne 18. 11. 2013.
 Uzavřená smlouva s f. Prostavby Real Brno na půjčku byla zastupitelům 

předložena a její kopie je přílohou zápisu.
Bod 12) Výměna rozvodů vody ve  sklepení Katolického domu bylo 

provedeno. 
 
3. MěÚ Slavkov u Brna – stavební úřad:
a) Prostavby Real Brno – Kolaudační souhlas – 1. část č. 115/2013 Pod 

Vodárnou
b) Prostavby Real Brno – souhlas se změnou RD SO 03A, před 

dokončením
c) Manželé Pavlovcovi 231 – Kolaud. souhlas č. 126/2013 změna užívání 

části RD 
d) Obec Šaratice – projednání návrhu územního plánu obce, dne 12. 

12 2013
e) Obec Otnice – Kolaudační souhlas č. 118/2013, zateplení MŠ
f) Obec Otnice – Kolaudační souhlas č./2013, výměna zdroje vytápění 

v ZŠ
g) Beton Brož 484 – Územní souhlas č.269/2013, změna stavby D1 a D2
h) E.ON Distribuce – Kolaudační souhlas č.123/2013, SO04 – silnoproud
i) E.ON Distribuce – zah. územního řízení  „Otnice, kabel NN Bělík“
 
4. MěÚ Slavkov u Brna – odbor ŽP:
a) Prostavby Real Brno – Kolaud. souhlas vodovod a  kanal. ul Pod 

Vodárnou.  
b) MND Lužice – zah. vodopr. řízení, „Plán opatření pro případ havárie“ 

v k. ú. Otnice, Bošovice, Heršpice a Kobeřice u Brna.
 
5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor dopravy:
Prostavby Real Brno – Kolaudační souhlas – 1. část,  SO17 komunikace 
 
6. Krajský úřad JMK – odbor ŽP:
Beton Brož 484 – zahájení zjišťovacího řízení dle zák. č. 100/2001 Sb., 

na akci „Linka na výrobu betonových prvků Karusel a Columbia“
 
7. Schválení přijatých faktur:
a) Perspekta Brno – Fa: 71300134, vybavení pro zásahovou jednotku SDH
b) Energy Benefit Brno – Fa: 23340840, propagace projektu kotelny na ZŠ
c) Atelier Walter Brno – Fa: 7/2013, projektová dokument. na zateplení 

radnice
d) Mgr. Kavřík Brno – Fa: 20130116, výběrové řízení na úpravy středu 

obce
e) RAAN Brno – Fa: 2013071, digitalizace DD, poradenství
f) Bláha V. 179 – Fa: 27/2013, rozvod vody ve sklepení na KD
g) Respono Vyškov – Fa: 2313350041, likvidace odpadů na SD Otnice
 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 7, zápisu. 

8. Výsledky hospodaření za 1-10/2013:
 Předseda finančního výboru seznámil zastupitele s  výsledky 

hospodaření za 1-10/2013. Daňové příjmy jsou doposud naplňovány 
velmi dobře. 

 Příjmy:  21 851 321,44 Kč Výdaje:  19 523 198,77 Kč 
 
9. Rozpočtové opatření č. 4/2013:
 Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření č. 4/2013.
 Příjmy i výdaje se navyšují o částku 1 610 400,- Kč.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2013.  

    
10. Návrh rozpočtu DSO Politaví na r. 2014:
 Zastupitelstvo projednalo a  vzalo na  vědomí návrh rozpočtu DSO 

Politaví na r. 2014.              
 Příjmy: 671 100,- Kč Výdaje: 671 100,- Kč
 Z toho příspěvek pro MAS Za Humnama činí 303 800,- Kč
 
11. Příspěvek pro KKD Vyškov:
 Zastupitelstvo projednalo výši příspěvku pro knihovnu Karla Dvořáčka 

Vyškov, na nákup nových knih pro knihovnu Otnice v roce 2014.  
Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje příspěvek pro KKD Vyškov na nákup nových 

knih pro knihovnu Otnice v roce 2014, ve výši 10 tis. Kč.  

12. Rozpočtové provizorium od 1. 1. 2014:
 Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového provizoria, kterým se 

obec bude řídit do schválení rozpočtu na rok 2014.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium od 1. 1. 2014.                   
 
13. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 – poplatek za odpady:
 Zastupitelé projednali návrh Obecně závazné vyhlášky č.1/2013 

o  místním poplatku za  provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů.  
Poplatky za odpad se v r. 2014 nebudou zvyšovat.

 Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Účinnost vyhlášky je 
od 1. 1. 2014.             

14. Rodinná pohoda Vyškov o.s.  – fin. příspěvek:
 Zastupitelé projednali žádost o.s. Rodinná pohoda Vyškov, o poskytnutí 

finančního příspěvku ve  výši 2 tis. Kč. Sdružení je zařazeno 
do komunitního plánování, působí ve Slavkově a jejich služeb využívá 
i občan z Otnic. 

 Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek 2 tis. Kč, pro o.s. Rodinná 

pohoda Vyškov, Morávkova 35, Vyškov.  
 
15. ZŠ – přijetí finančního daru:
 Zastupitelé projednali žádost Základní a  Mateřské školy Otnice 

o schválení přijetí finančního daru pro Mateřskou školu ve výši 3 tis. 
Kč., od  Rostěnice a.s.

 Usnesení:
 Zastupitelstvo souhlasí s  přijetím finančního daru pro Základní 

a Mateřskou školu Otnice ve výši 3 tis. Kč., od Rostěnice a.s.  11-0-0
 
16. Zateplení radnice – způsob spolufinancování:
 Zastupitelé projednali možnosti kofinancování, v  případě obdržení 

dotace ze SFŽP ČR, na zateplení budovy radnice. Zatím nelze určit, zda 
se akce uskuteční v r. 2014, příp. v r. 2015.   

 Usnesení:
 Zastupitelstvo rozhodlo, že v  případě obdržené dotace na  zateplení 

budovy radnice, bude kofinancování zajištěno z vlastních zdrojů. 

 17. Teplo T – dodatek č. 1 Smlouvy:
 Zastupitelé projednali návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s f. Teplo 

T Tišnov (č. sml. 13S0061) a  soupis víceprací z  rozpočtové rezervy, 
na akci „Výměna zdroje vytápění na ZŠ Otnice“. Vícepráce v objemu 
58 290,- Kč (bez DPH), by měli být čerpány z rozpočtové rezervy.

 Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke  smlouvě o  dílo č.13S0061 

s firmou Teplo T Tišnov a vícepráce z rozpočtové rezervy.  
 

18. Záměr prodeje pozemku p. č. 565:
 Zastupitelé projednali žádost p.  Jeřábkové Otnice 185, o  odprodej 

obecního pozemku p. č. 565.
 Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 565 o výměře 86 

m2.         
                          

19.  Úplatné nabytí pozemku č. 3505:
Zastupitelé projednali nabídku p.  J. Hrdličky Brno na prodej pozemku 

p. č. 3505 o výměře 20 m2. Pozemek se nachází v lokalitě pro občanskou 
vybavenost.

  Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku č. 3505 o výměře 20 

m2, od p. Jana Hrdličky Brno Štouračova 903, za cenu 33,- Kč/m2. 
 

20. Úplatné nabytí pozemků č. 3515 a 3516:
 Zastupitelé projednali nabídku p.  M. Dřínovské Otnice, na  prodej 

pozemků p.  č. 3515 o  výměře 993 m2 a  p.č. 3516 o  výměře 42 m2. 
Pozemky se nachází v lokalitě pro občanskou vybavenost.

 Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p. č. 3515 o výměře 

993 m2 a pozemku p. č. 3516 o výměře 42 m2, v k. ú. Otnice, od p. Marie 
Dřínovské Otnice Dědina 456, za cenu 33,- Kč/m2.         

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
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21.  Žádost p. Hložka M. Otnice č. 1:
 Zastupitelé projednali žádost p.  M. Hložka Otnice 1, o  souhlas 

s  uložením středotlaké přípojky plynu (STL) k  RD č. 80, do  obecní 
parcely č.747/1.

 Usnesení:
 Zastupitelstvo uděluje souhlas k uložení STL přípojky pro rod. dům č. 

p. 80, do obecního pozemku p. č. 747/1, dle projektové dokumentace 
P. Zemana Brno, Chrpová 9. 

         
22.  E.ON – smlouva o budoucí smlouvě „Kabel TS Agra“:
 Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy č. 1040005487/001 s E.ON 

Distribuce, a.s. České Budějovice, o budoucí smlouvě o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu, na  akci „Otnice, st. úprava TS 
Agra„ 

 Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č. 1040005487/001 s  E.ON 

Distribuce, a.s. České Budějovice, na akci „Otnice, st. úprava TS Agra“ 
   

 
23.  Respono Vyškov – ceny r. 2014:
 Zastupitelé vzali na  vědomí sdělení f. Respono a.s. Vyškov že ceny 

za svoz TKO se nemění a zůstávají i v r. 2014 na cenách roku 2013. 
Změna je u  vypláceného bonusu za  vyseparovaný bioodpad, a  to 
na 100,-Kč/tunu.  

 
24.  Retardér na ul. Severní:
 Starosta předložil kalkulaci cen za provedení retardéru na ul. Severní, 

stavební úpravou vozovky. Vzhledem k  vysokým rozpočtovaným 
nákladům, rozhodlo zastupitelstvo o  instalaci retardéru pryžového 
(gumového).

 
25.  Inventarizace majetku k 31. 12. 2013:
 Místostarosta předložil složení dílčích inventarizačních komisí. 

Fyzickou inventuru je nutné provézt k 31. 12. 2013. Složení komisí je 
přílohou zápisu.

26.  Hrací prvky do parku sv. J. Nepomuckého:
 Zastupitelé projednali nabídku p. V. Kolaříkové Otnice, na zpracování 

žádosti o dotaci z dotačního fondu ČEZ, na doplnění hracích prvků 
v parku sv. Jana Nepomuckého.

 Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o  dotaci na  hrací prvky 

do parku sv. Jana Nepomuckého. Celkový objem financí 300 tis. Kč. 
 

27.  Plán akcí na r. 2014:
Zastupitelé se zabývali návrhem plánu akcí na rok 2014.
 
Různé, interpelace:  
- Ozvučení u vánočního stromu dne 14 .12. zajistí místostarosta p. Muric 
- Cvičení ZUMBY na Děl. domě dne 1. 12. bude za poplatek 500,- Kč.
-  Ukázku řemesel na  děl. domě dne 14. 11. si prohlédlo přes 400 

účastníků. Jednalo se o velmi zdařilou akci. 
- Vánoční koncert ŠOHAJKY se uskuteční na DD dne 8. 12.
 

 PRosInec - 16. 12. 2014

2. kontrola minulého zápisu:
Bod 24) Retardér na ulici Severní byl objednán včetně montáže.
 
3. měÚ slavkov u Brna – stavební úřad:
a) D. Borovička 147 – závěrečná kontrolní prohlídka nástavby RD
b) E.ON Distribuce – ÚR č. 279/2013, akce „ Otnice, kabel NN Bělík“
c) ZŠ a  MŠ Otnice – souhlasné stanovisko k  navýšení kapacity školní 

kuchyně
d) Beton Brož 484 – Rozhodnutí č. 33/2013, stavební úpravy na D1 a D2
 
4. měÚ slavkov u Brna – odbor ŽP:
a) VaK Vyškov – opravné rozhodnutí, odlehčovací komory ČOV Otnice
b) MND Lužice – Rozhodnutí kterým se schvaluje plán opatření při 

havárii
c) Rostěnice a.s. – povolení k odstranění „ČOV EKOL 4“.
 
5. měÚ slavkov u Brna – odbor dopravy:
a) Obec Otnice – závěrečná kontrolní prohlídka, chodník a lávka  
b) Prostavby Real Brno – změna termínu dokončení objektu SO17, 

komunikace
 
6. krajský úřad Jmk – odbor ŽP:
 Beton Brož 484 – sdělení výsledku zjišťovacího řízení dle zák. č.  

100/2001 Sb., na  akci „Linka na  výrobu betonových prvků Karusel 
a  Columbia“. Nebude posuzováno dle výše uvedeného zákona.

 

7. schválení přijatých faktur:
a) Perspekta Brno – Fa:71300368, vybavení pro zásahovou jednotku SDH
b) EEIKA Sokolnice – Fa:14010236, oprava veřejného osvětlení
c) Viliš L. Bošovice – Fa: 2013013, úprava osvětlení hřbitova
d) Renards Brno – Fa: 2130359, zateplení radnice -  podání žádosti 

na SFŽP
e) Matoušek L. Brno – Fa: 80/13/5, vložkování komínu na  Katolickém 

domě
f) Prostavby Otnice – Fa: 20132149, montáž panikového kování na MŠ
g) Respono Vyškov – Fa :2313350043, likvidace odpadů na SD Otnice
 Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 7, zápisu.                        

8. státní pozemkový úřad vyškov:
 Oznámení o  zahájení řízení o  komplexních pozemkových úpravách 

v katastrálním území Otnice, - veřejnou vyhláškou.
 
9. krajský úřad Jmk – dílčí audit:
 Zastupitelé vzali na vědomí zápis s dílčího přezkoumání hospodaření 

obce Otnice za rok 2013. Nebyly zjištěny závady.
   
10. Úřad práce čR - kontrola:
 Zastupitelstvo vzalo na  vědomí Protokol o  výsledku veřejnosprávní 

kontroly, kterou provedl Úřad práce ČR Vyškov, na veřejně prospěšné 
práce. Nebylo zjištěno porušení zásad dotace. 

11. Jihomoravský kraj – dotace pro sdh:
 Zastupitelstvo projednalo dvě smlouvy na  poskytnutí dotace 

pro zásahovou jednotku Sboru dobrovolných hasičů Otnice, 
od Jihomoravského kraje.  

 Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č. 22252/13/OKH na dotaci pro SDH 

ve výši 2 430,- Kč a Smlouvu č. 22747/13/OKH na dotaci pro SDH 
ve výši 79 tis. Kč.                                                                                                            

12. Finanční příspěvek pro otnický sad:
 Zastupitelstvo projednalo Smlouvu o  poskytnutí příspěvku ve  výši  

5 tis. Kč, na činnost, pro o.s. Otnický SAD.
 Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje výše uvedenou Smlouvu na finanční příspěvek 

pro o.s. Otnický SAD ve výši 5 tis. Kč.
 
13. vak vyškov – ceny na rok 2014:
 Zastupitelstvo vzalo na  vědomí sdělení a.s. Vodovody a  kanalizace 

Vyškov, o cenách vodného a stočného na rok 2014. Navýšení cen je 
zdůvodněno tvorbou finančních zdrojů na obnovu majetku.

 Vodné s DPH: 38,53 Kč/m3

 Stočné 41,15 Kč/m3

 Celkem 79,68 Kč/m3

 
 14. zŠ otnice – dodatek č. 2 k odpisovému plánu:
 Zastupitelé projednali žádost Základní a  Mateřské školy Otnice 

o schválení dodatku č 2 k odpisovému plánu na rok 2013. Nákupem 
konvektomatu a  zařízení PC učebny se navrhuje zvýšení odpisů 
za prosinec o 3 024,- Kč.

 Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje „Dodatek č. 2 k  odpisovému plánu na  rok 

2013“ pro Základní a Mateřskou školu Otnice.
 
15. zŠ – přijetí finančního daru:
 Zastupitelé projednali žádost Základní a  Mateřské školy Otnice 

o schválení přijetí finančních darů a to:
 Prima stavebniny Brno   3 000,- Kč
 L. Sypěnová Otnice        1 000,- Kč
 Beton Brož Otnice         15 000,- Kč
 Usnesení:
 Zastupitelstvo souhlasí s  přijetím finančních darů pro Základní 

a Mateřskou školu Otnice, od výše uvedených dárců.

16. vítání občánků narozených v r. 2013:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že vítání občánků narozených v roce 

2013 se uskuteční dne 8. 2. 2014. Navrhuje se každému nově 
narozenému dítěti v  r. 2013 s  trvalým pobytem v  obci Otnice, 
přispět částkou 2 tis. Kč. Obecní úřad eviduje prozatím 11 dětí.                                                                         

 Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje příspěvek každému narozenému dítěti 

v roce 2013, s trvalým pobytem v obci Otnice, ve výši 2 tis. Kč.
 
  17. záměr prodeje pozemku č. 551:
 Zastupitelé projednali žádost o  odprodej pozemku p.  č. 551 

o výměře 98 m2.
 Pozemek je zastavěn hospodářským stavením.
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 Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 551 o výměře 

98 m2.       
                                                                                                                
18. Žádost o prodej části pozemku č. 1107/1:
 Zastupitelstvo projednalo žádost p. R. Michalkiewicze o odprodej části 

pozemku (1m2) z parcely č. 1107/1, za účelem výstavby garáže.
 Usnesení:
 Zastupitelstvo vydává předběžný souhlas k žádosti p. Michalkiewicze 

o  odprodej části (cca 1m2) z  obecního pozemku č. 1107/1. Veškeré 
náklady půjdou na vrub žadatele.                                                                               

 
19. Prodej pozemku p. č. 565:
 Zastupitelé projednali žádost p. R. Jeřábkové Otnice 185, o odprodej 

obecního pozemku p. č. 565.
 Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.  č. 565 o  výměře 86 

m2  v k .ú. Otnice, p. Renatě Jeřábkové, Pančava 185 Otnice, za cenu
55,- Kč/m2.                                                                                                                           

20. Žádost p. J. hložka – náhrada škody:
 Zastupitelé projednali žádost p. Jaroslava Hložka o náhradu nevyplacené 

škody vzniklé odstraněním stromů v zahradě při pokládání kanalizace. 
Obec v  r. 2013 vykoupila pouze pozemek bez stromů. Tyto byly 
odstraněny při pokládce kanalizace. Znalecký posudek z r. 2008 ocenil 
ovocné dřeviny na částku 4 985,- Kč.  

 Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o  náhradě škody s  p.  Jaroslavem 

Hložkem Dědina č. 1. Náhrada škody činí 4 985,- Kč.                                                
 
21. Propagace obce ve vyškovském deníku:
 Starosta předložil nabídku Vyškovského deníku Rovnost na propagaci 

obce ve Vyškovských novinách. Úplata je úměrná velikosti stránky.
 Zastupitelé tuto nabídku jednomyslně odmítli.
  
22. zateplení radnice – výběrové řízení:
 Obec podala žádost o dotaci na zateplení budovy radnice. Vzhledem 

k  tomu, že je značná pravděpodobnost získání dotace, doporučil 
starosta oslovit f. Renards dotační Brno, na zahájení výběrového řízení 
na dodavatele stavby. V diskuzi zazněl, že by bylo vhodnější posečkat až 
do vydání rozhodnutí o přidělení dotace. Problém by však mohl nastat 
v  souběhu prací na  dokončení rekonstrukce středu obce a  zateplení 
radnice. Proto by práce na zateplení měly započít co nejdříve.

 Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje oslovit f. Renards dotační Brno a  zahájit 

výběrové řízení co nejdříve. V případě nezískání dotace bude výběrové 
řízení zrušeno.                                                                                                           

 
23. Plán akcí na r. 2014:
 Zastupitelé projednávali návrh plánu akcí na  rok 2014, s  ohledem 

na zabezpečení jejích financování.
 
24. kabelová televize - infokanál:
 Obec vlastní kabelovou televizi, kterou provozuje p.  Fryc z  Měnína. 

K původním programům vysílané v analogu, přidal programy vysílané 
digitálně (výrazně kvalitnější příjem). V dig. vysílání však chybí obecní 
infokanál, který běží jen v  analogové části. Starosta předložil návrh 
na  pořízení vysílání infokanálu i  do  digitální části. Předpokládané 
náklady cca 15 tis. Kč.

 Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje instalaci obecního infokanálu i  do  digitální 

části kabelové televize.                                                                                         
 

30. prosince 2013

2. Kontrola minulého zápisu:
 Bod 2/24) Retardér na ulici Severní byl nainstalován.
 Bod 20) Náhrada škody p. J. Hložkovi byla vybavena.
 Bod 22) Zateplení radnice – obec zahájí výběrové řízení na dodavatele 

stavby po obdržení „Akceptačního listu“ od SFŽP.
 
3. Schválení přijatých faktur:
a) Urbania Moravany – Fa: 10130915, dodání a montáž retardéru
b) L. Prokopová 431 – Fa: 2013033, pracovní oděvy pro zaměstnance obce
c) DEA Modřice – Fa: 21300397, energetické průkazy budov
d) REEX Modřice – Fa: 213102, tisk zpravodaje č. 54
 Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 3, zápisu.    
                       
4. Termíny jednání ZO na I. pol. 2014:
 Zastupitelé projednali návrh termínů zasedání na  I. pol. r. 2014. 

Termíny zasedání budou uvedeny na úřední desce obce.

 Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje termíny zasedání ZO na I. pol. roku 2014.

5. Materiály ZŠ Otnice:
a) Zastupitelé projednali návrh vedení ZŠ Otnice, na  vyřazení 

neupotřebitelného majetku v celkovém objemu 244 861,01 Kč.
 Majetek pořízený do 31.10.2009 226 709,11 Kč
 Majetek pořízený od    1.11.2009 18 151,90 Kč
 Celkem: 244 861,01 Kč
 Usnesení:
 Zastupitelstvo vydává souhlas s vyřazením neupotřebitelného majetku 

Základní a Mateřské školy Otnice o celkovém objemu 244 861,01 Kč., 
dle předloženého seznamu. 

b) Starosta předložil souhrn poskytnutých finančních prostředků 
na provoz a neinvestiční výdaje pro Základní a Mateřskou školu Otnice. 
Celkem bylo z rozpočtu obce poskytnuto 2 871 787,- Kč.

 Základní příspěvek 2 200 000,- Kč
 Příspěvek na konvektomat    200 000,-
 Příspěvek na programy do PC      83 000,-
 Příspěvek na svítidla v MŠ         70 000,-                
 Příspěvek na rozšíření kapacity MŠ     50 000,-
 Příspěvek na úhradu topení v MŠ    268 787,-
 celkem příspěvek v r. 2013    2 871 787,- kč 
 Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje celkový objem finančních prostředků v r. 2013 

pro Základní a Mateřskou školu Otnice ve výši 2 871 787,- Kč.
 
6. Zápis z kontroly matriční agendy:
 Zastupitelstvo vzalo na  vědomí Zápis z  kontroly matriční agendy, 

kterou provedl Městský úřad ve  Slavkově u  Brna. Zjištěné závady 
budou postupně odstraněny. 

 
7. Dotace pro poskytovatele sociálních služeb:
 Zastupitelstvo vzalo na vědomí návrh vedoucí odboru sociálních věcí, 

na  spolufinancování sociálních služeb v ORP Slavkov u Brna. Vzalo 
také na  vědomí upřesňující dopis tajemníka MěÚ Slavkov u  Brna. 
Spolufinancování sociálních služeb v  roce 2014 by hradilo město 
Slavkov ve  výši 2/3 a  ostatní obce podílem 1/3 nákladů, dle počtu 
obyvatel. Otnice v objemu cca 30 tis. Kč.       

 
8. MSD - konkurs:
 Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že na Metropolitní spořitelní družstvo 

byl vyhlášen Městským soudem v  Praze konkurs. Obec má u  MSD 
uloženo 2,5 mil. Kč. Vklad by měl být ze zákona pojištěn. (100 tis. Euro)

 Usnesení:
 Zastupitelstvo ukládá starostovi přihlásit pohledávku obce + 

příslušenství u Městského soudu v Praze.
 
9. Strategie rozvoje DSO Politaví:
 Zastupitelstvo vzalo na vědomí  „Strukturu priorit a opatření“ Strategie 

rozvoje mikroregionu Ždánický les a Politaví pro období 2014 – 2020. 
Priority jsou rozděleny do šesti oblastí.

A) Rozvoj veřejných služeb
B) Rozvoj společenských a sportovních aktivit
C) Cestovní ruch a podnikání
D) Technická a dopravní infrastruktura
E) Péče o vzhled obcí, krajinu a životní prostředí
F) Fungování svazku
 
10. Plán akcí na r. 2014:
 Zastupitelé projednávali návrh plánu akcí na  rok 2014, s  ohledem 

na zabezpečení jejích financování.
 
11.  Žádost MS Hubert Otnice:
 Zastupitelé projednali žádost Mysliveckého sdružení Hubert Otnice 

o výpůjčku sálu Dělnického domu na den 18. 1. 2014, za účelem konání 
akce „Myslivecký ples“.

 Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku sálu DD pro MS Hubert Otnice 

na den 18. 1. 2014.                                                                                                    
 Různé, interpelace:  
- Dle sdělení Organizačně správního institutu Brno, který zajišťoval 

změnu dodavatele energií pro obec a Základní školu v Otnicích, bylo 
dosaženo přímé meziroční úspory u el. energie 99 274,- Kč a u zemního 
plynu 75 366,- Kč. Celkem 174 613,- Kč.

- Starosta informoval zastupitele o  nařízení vlády ze dne 18. prosince 
2013, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o  odměnách 
za  výkon funkce členům zastupitelstev. Odměny se vrací na  úroveň 
roku 2010.

- Pan Havelka požádal o vypracování letáku a jeho rozeslání na okolní 
obce, ve kterém bychom informovali, co vše je možné uložit na sběrný 
dvůr odpadů v Otnicích.
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2. Kontrola minulého zápisu:
 Různé: Relace o možnosti uložení odpadů na SD Otnice byla vyhlášena 

rozhlasem.
 
3. MěÚ Slavkov u Brna – odbor ŽP:
 Prostavby Real Brno – zah. řízení o změně termínu dokončení vodního 

díla v ul. Pod Vodárnou.
 
4. Schválení přijatých faktur:
a) Červinka Praha – Fa: 1413005, servis na hasicí přístroje
b) Schäfer a Sýkora Rumburk – Fa: 53040055, autobaterie do vozidla SDH
c) Respono Vyškov – Fa 2313350047, likvidace odpadů na SD Otnice  
d) Respono Vyškov – 313110421, likvidace odpadů za IV. Q. 2013
 
5. Rozpočtové opatření č.5/2013:
 Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření č. 5/2013.
 Příjmy se navyšují o 2 852 100,- Kč.     Výdaje o 3 209 400,- Kč.
 Rozdíl bude financován z přebytku minulých let.
 Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2013.
 
6. Výsledky hospodaření za r. 2013:
 Zastupitelé vzali na  vědomí předběžné výsledky hospodaření za  rok 

2013 a uložili předsedovi finančního výboru předložit návrh rozpočtu 
na rok 2014 do 3. března.

 
7. Odměny zastupitelů od 1. 1. 2014:
 Zastupitelstvo vzalo na  vědomí nařízení vlády ze dne 18. 12 .2013, 

kterým se mění nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon 
funkce členům zastupitelstev. Podle tohoto nařízení se úroveň odměn 
vrací na r. 2010.

 Usnesení:
a) Bere na  vědomí měsíční odměny dlouhodobě uvolněných členů 

zastupitelstva
b) Schvaluje měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva dle 

přílohy č. 1 zápisu
 
8. Finanční prostředky u MSD:
 Zastupitelé vzali na  vědomí sdělení insolvenčního správce 

Metropolitního spořitelního družstva v likvidaci. Vklad je plně pojištěn 
a Fond započne s vyplácením náhrad od 27. 1. 2014.  

 
9. Tříkrálová sbírka 2014:
 Zastupitelé vzali na  vědomí výsledky Tříkrálové sbírky v  Otnicích, 

která se uskutečnila dne 11. 1. 2014.  Celkem bylo vybráno 
36 243,- Kč.

    
10. Sociální služby - spolufinancování:
 Zastupitelstvo projednalo návrh „Smlouvy o  příspěvku“ s  městem 

Slavkov u  Brna, na  financování sociálních služeb v  r. 2014. Slavkov 
bude financovat 2/3 nákladů na sociální služby, obce v ORP Slavkov 
pak 1/3, dle počtu obyvatel.

 Na Otnice vychází cca 31 590,- Kč. 
 Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o  příspěvku s  městem Slavkov 

u Brna, na financování sociálních služeb v r. 2014. 
 
11. Žádosti o finanční příspěvek:
a) Zastupitelstvo projednalo žádost MS Hubert Otnice, o  poskytnutí 

finančního příspěvku 8  tis. Kč., na  spolufinancování hudby 
mysliveckého plesu dne 18. 1. 2014.  

b) Projednalo žádost Českého svazu chovatelů Otnice o fin. příspěvek 10 
tis. Kč, a výpůjčku sálu DD a zahrady za dělnickým domem ve dnech 6.-
7. září 2014, kdy se uskuteční oslavy 50. výročí od založení organizace 
v Otnicích.

 Usnesení:
a) Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro MS Hubert Otnice 

ve výši 8 tis. Kč.
b) Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro ČSCH Otnice ve výši 

10 tis. Kč, a výpůjčku sálu DD a přilehlé zahrady ve dnech  6.-7. 9. 2014.
 
12. TJ Sokol – výpůjčka sálu DD:
 Zastupitelstvo projednalo žádost TJ Sokol Otnice o  výpůjčku sálu 

dělnického domu dne 1. 3. 2014, za účelem konání ostatkové zábavy.
 Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku sálu pro TJ Sokol Otnice na den 1. 3. 

2014.                                                                                                                
13. Nabídka f. IWWA Kroměříž:
 Zastupitelstvo projednalo nabídku f. IWWA Kroměříž na vypracování 

projektové dokumentace opravy chodníků souběžných se silnicí II. 
a  III. třídy a  podání žádosti o  dotaci na  SFDI. Jednalo by se o  ulici 
Na Konci. V ulici Milešovská je pozemek pod chodníkem ve vlastnictví 
Jihomoravského kraje.

 Usnesení:
a) Zastupitelstvo schvaluje pokračovat v  jednání s  f. IWWA Kroměříž 

a  požádat o  předložení nabídky na  vypracování projektové 
dokumentace a žádosti o dotaci.

b) Zastupitelstvo schvaluje záměr bezúplatného (příp. úplatného) přijetí 
pozemků p.  č. 891 a  793 v  k. ú. Otnice od   Jihomoravského kraje 
a ukládá starostovi požádat o převod těchto pozemků.                                              

14. ZŠ Otnice – oprava osvětlení chodby:
 Zastupitelé vzali na  vědomí informaci o  havarijním stavu osvětlení 

hlavní chodby na základní škole. Projednali nabídku p. Viliše z Bošovic 
na provedení opravy. Předpokládané náklady (včetně výměny svítidel) 
cca 60 tis. Kč. Náklady budou hrazeny z příspěvku pro ZŠ.

 Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje nabídku p.  Viliše na  opravu světel hlavní 

chodby na Základní škole s úspornými žárovkami.
 
15. Prodej pozemku p. č. 551:
 Zastupitelé projednali žádost Mgr. I. Čermákové Otnice 15, o odprodej 

pozemku p .č. 551 o výměře 98 m2, v k. ú. Otnice.
 Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje úplatný převod pozemku p. č. 551 o výměře 98 

m2 v k. ú. Otnice Mgr. Ivaně Čermákové Otnice Pančava 15, za cenu 
55,- Kč/m2.

 
16. Přijetí pozemků darem od p. Hrdličkové:
 Zastupitelstvo projednalo nabídku p.  V. Hrdličkové Košťálov 280, 

na darování deseti pozemků v k. ú. Otnice.                                                                         
 Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje přijetí 10 ks pozemků (dle přílohy č. 2 zápisu), 

darem od  p.  Vlasty Hrdličkové Košťálov 280. Obec uhradí veškeré 
vzniklé náklady.                                                                                                                

17. Knihovna – výkaz za r. 2013:
 Zastupitelé vzali na  vědomí „Roční výkaz o  knihovně 2013“, který 

zpracovala knihovnice p. Bláhová
 
18. Kino Otnice – dopis p. J. Marka:
 Zastupitelstvo vzalo na vědomí dopis od p.  Josefa Marka, promítače 

otnického kina, o zastaralém stavu promítací techniky. Dle předložené 
nabídky na digitalizaci kina by náklady činily cca 150 tis. V současné 
době si obec tuto investici nemůže dovolit.

 
19. Nabídka mobilního ozvučení:
 Zastupitelé projednali nabídku Ing.  Nadě na  dodávku mobilního 

ozvučení, které by sloužilo jak na  dělnickém domě, tak při jiných 
příležitostech.

  Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje nabídku Ing. Nadě na mobilní ozvučení.                                                                                                                                 
 
20.  Úprava prostoru vedle hřbitova:
 V  návaznosti na  dokončení středu obce je nutné řešit prostor mezi 

hřbitovem a  f. Jass. Doposud je plocha vedle cesty využívaná jako 
odkladní prostor. Místo s  kontejnery na  odpad nepůsobí dobře ani 
při posledním rozloučení s občany. Bylo doporučeno oslovit Ing. arch. 
Waltra na zpracování studie prostorového řešení. 

 Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje oslovit Ing. arch. Waltra Brno, na vypracování 

studie prostorového řešení pozemku na p. č. 439/1, mezi hřbitovem a f. 
JASS Brno.                                                                                                                 

21.  Plán akcí na r. 2014:
 Starosta předložil návrh plánu akcí na  r. 2014 a  současně 

i  žádost manželů Pavlovcových  ul. Květná 498, na  vybudování 
přístupové komunikace a  veřejného osvětlení k  jejich RD. 
Z  důvodu nevyřešených majetkových vztahů přilehlého prostoru 
(nevykoupené pozemky), rozhodlo zastupitelstvo žádost manželů 
Pavlovcových do plánu akcí na r. 2014 nezařazovat.

 Návrh plánu akcí bude projednáván na dalším jednání ZO.
 
22.  Nabídka klimatizace na radnici:
 Zastupitelé projednali nabídku f. NAJ Klima Brno, na dodávku a montáž 

klimatizace do  budovy radnice, před jejím případným zateplením. 
Vzhledem k vysokým investicím byla tato nabídka odmítnuta.        

 
23.  Střed obce – zabezpečení TDI:
 Obec doposud nemá zajištěn technický dozor investora na akci „Úprava 

středu obce“. Bylo doporučeno oslovit p. V. Nedomu z Újezda u Brna, 
se kterým již má obec dobré zkušenosti.

 Usnesení:
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 Zastupitelstvo schvaluje oslovit V. Nedomu z Újezda u Brna, na zajištění 
TDI akce úprav středu obce.                                                                            

24.  DAS – nabídka právní ochrany:
 Starosta předložil nabídku f. DAS pojišťovny, na  zajištění právní ochrany 

zastupitelů a  zaměstnanců obce. Vzhledem k  tomu, že zastupitelé obdrželi 
materiál pozdě a  nemohli se seznámit s  pojistnými podmínkami, bylo 
rozhodnuto předložit tento bod na zasedání ZO dne 10. 2. 2014.  

 
25.  Lidové misie 2014 v Otnicích:
 Farnost Otnice připravuje od 23. – 29. 3. 2014  slavnost Lidových misií. Ty 

se v Otnicích konaly naposledy v r. 1941 a 1942. Závěrem misií je postavení 
misijního kříže. Zastupitelé diskutovali o výběru vhodného místa k umístění 
tohoto dřevěného kříže. K jeho zhotovení se nabídl p. Jan Heřmanský Otnice.

 O umístění kříže bude jednáno na zasedání dne 10. 2. 2014.
 
26.  Nabídka Ing. Matyáše - projekt:
 Zastupitelé projednali nabídku Ing.  Matyáše na  vypracování projektové 

dokumentace prodloužení místní komunikace v  ul. Chaloupky (k  RD 
p. Bajera) a v ul. Květná (k RD manželů Pavlovcových). Z důvodu značných 
nákladů a nevyřešených majetkových vztahů v ul. Květná, ZO tuto nabídku 
odmítlo.

 
27.  Otnický SAD – výpůjčka sálu DD:
 Zastupitelstvo projednalo žádost o.s. Otnický SAD o výpůjčku sálu Dělnického 

domu dne 8. 2. 2014, za účelem konání maškarního dětského plesu.
 Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku sálu pro o.s. Otnický SAD na den 8. 2. 2014. 

ÚnoR - 10. 2. 2014
    
2. kontrola minulého zápisu:
 Bod 24) DAS – právní ochrana. Jednání ZO se zúčastnil zástupce pojišťovny 

DAS a  vysvětlil, čeho se právní ochrana týká, příp. netýká. Odpověděl 
na vznesené dotazy.

 Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s  D.A.S. pojišťovnou právní ochrany, a.s. 

Praha, v rozsahu 15 pojištěnců.      
         

Bod 8) Metropolitní spořitelní družstvo (MSD) – dne 29. 1. 2014 obec obdržela 
plnění od MSD v likvidaci ve výši jistiny (2,5 mil. Kč) a úroků 70 815,57 Kč.

 Veškeré pohledávky obce vůči MSD byly tímto vyřízeny.
Bod 19) Mobilní ozvučení – po konzultaci s odborníky bylo doporučeno 

pořídit ozvučovací soupravu o  vyšším výkonu (400 W), tím dojde 
k navýšení ceny na cca 40 tis. Kč. Zastupitelstvo schvaluje pořízení ozvučení 
o vyšším výkonu.

Bod 23) TDI střed obce – starosta předložil návrh mandátní smlouvy 
na zajištění technického dozoru úprav středu obce s p. Nedomou z Újezdu 
u Brna. 

 Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje Mandátní smlouvu s V. Nedomou Újezd u Brna, 

na zajištění TDI, akce úprav středu obce.     
        

3. měÚ slavkov u Brna – odbor dopravy a sh:
a) Obec Otnice – Kolaudační souhlas, stavba chodníků a lávky
b) Prostavby Real Brno – Rozhodnutí, kterým se mění termín dokončení 

komunikací v obytném areálu Pod Vodárnou.

 4. měÚ slavkov u Brna – odbor ŽP:
 Základní a Mateřská škola Otnice – souhlasné stanovisko k umístění dvou 

kondenzačních kotlů do kotelny ZŠ.

5. Jmk – odbor ŽP:
 Beton Brož Otnice – souhlasné stanovisko ke změně užívání zemědělské 

stavby

6. schválení přijatých faktur:
a) P. Vavroušek – Fa:06/2014, GP lávky a chodníku
b) Ing. Sedláček Brno – Fa:2014023, upgrade  G-VIEW
c) Gravo Chvalčov – Fa:1401006, známky na psy  
 Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č.6, zápisu.  

7. e.on – smlouva o připojení:
 Zastupitelé projednali návrh smlouvy s E.ON Distribuce, o zřízení nového 

odběrného místa pro rozvaděč veřejného osvětlení před budovou prodejny 
potravin v ul. Dědina. Náklady 16 tis. Kč.

 Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o  připojení č. 12082977 s  E.ON 

Distribuce a.s. České Budějovice.                  
              

8. zŠ otnice – odpisový plán 2014:
 Zastupitelé projednali předložený návrh odpisového plánu Základní 

a Mateřské školy Otnice. Roční odpis celkem 113 955,20 Kč.
 Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje Odpisový plán na  rok 2014 pro Základní 

a Mateřskou školu Otnice ve výši 113 955,20 Kč.  
 
9. záměr prodeje pozemků č.787/2,3,4:
 Zastupitelé projednali návrh na  rozdělení pozemku p.  č. 787, dle 

geometrického plánu č. 645-102/2013 a záměr prodeje.
 Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 787/2, 787/3 a 787/4, 

vzniklých oddělením z parcely č. 787.    
  

10. autoškola Procházka – žádost o pronájem:
 Zastupitelstvo projednalo žádost od  f. Autoškola Procházka Hrušovany 

u Brna, o pronájem nebytových prostor. Jednalo by se o pronájem místnosti 
„podatelna“ v budově radnice, na výuku žáků autoškoly a to jen na několik 
dnů v měsíci.  

 Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu nebytového prostoru (podatelna) 

v  budově radnice, za  účelem výuky žáků autoškoly. Místnost bude 
využívána jen několik dnů v měsíci.

     
11. otnický sad – výpůjčka sálu dd:
 Zastupitelstvo projednalo žádost o.s. Otnický SAD o  výpůjčku sálu 

Dělnického domu pro cvičení Zumba. Cvičení se bude pořádat v neděli 
a ve čtvrtek. 

 Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku sálu DD pro o.s. Otnický SAD pro 

cvičení Zumba.      
    

12. Posezení pro seniory dne 22. 3. 2014:
 Výbor sociálně zdravotní zastupitelstva obce, připravuje pro občany 

v  důchodovém věku akci „Posezení pro seniory“. Akce se bude konat 
na Dělnickém domě dne 22. 3. 2014 od 16,00 hod. Vstupné se nebude 
vybírat a senioři obdrží i drobné občerstvení.

 Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje pořádání akce „Posezení pro seniory“ a souhlasí 

s příspěvkem na drobné občerstvení.    

13. lidové misie 2014 v otnicích:
 Zastupitelé diskutovali o výběru vhodného místa pro umístění misijního 

kříže.
 Jako nejvhodnější byl doporučen park před školou ze strany od ul. Boženy 

Němcové, na pozemku č. 372.  Kříž bude ve vlastnictví obce.
 Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje umístění dřevěného misijního kříže do  parku 

na pozemek p. č. 372, v k. ú. Otnice. 
  
14. Farnost + obec, – koncert 6. 4. 2014:
 Farnost Otnice ve  spolupráci s  obcí uspořádá dne 6. 4. 2014 koncert 

skupiny Tábor superstar band. V repertoáru budou fragmenty z rockové 
opery JESUS CHRIST SUPERSTAR.

 Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje spolupořádání výše uvedeného koncertu.  

              
15. 6BJ – žádost o odkoupení bytů:
 Zastupitelé projednali žádost nájemníků obecní bytovky ul. Školní 480, 

o odprodeji bytových jednotek. Uložili starostovi prověřit na Ministerstvu 
pro místní rozvoj ČR zda nemovitost není smluvně zatížena vzhledem 
k přijaté dotaci a zjistit předpokládanou cenu bytů. 

16. Plán akcí na rok 2014:
 Předseda Výboru rozvoje obce p. P. Mezuláník předložil návrh plánu akcí 

na rok 2014.

17. návrh rozpočtu na rok 2014:
 Předseda Výboru finančního ing. Bubla předložil návrh rozpočtu na rok 

2014.

18. nabídka f. IWWa kroměříž:
 Zastupitelstvo projednalo nabídku f. IWWA Kroměříž na  vypracování 

projektové dokumentace opravy chodníků ul. Na  Konci a  Milešovská. 
Nabídku, z důvodu značné ceny, odmítlo. Starosta osloví jiného projektanta. 

Různé, interpelace:  
- Vzhledem k platnosti nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., bude nutné 

přepracovat veškeré nájemní smlouvy.
- Pan Havelka pozval zastupitele na přednášku o jádrovinách, kterou dne 15. 2. 

v 15,00 hod., pořádají Zahrádkáři Otnice. 
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leden:
- Zastupitelé vzali na  vědomí roční výkaz místní knihovny za  rok 

2012.
- Projednali a schválili žádost p. J. Fryce Měnín (provozovatele TKR) 

o souhlas s navýšením měsíčního poplatku za TKR (90 – 110,- Kč)
 (Modernizace přijímací stanice, rozšíření programů, zahájení 

digitálního vysílání, výměna části metalických rozvodů za optiku).
- Schválilo příspěvek každému narozenému dítěti v  roce 2012 

s trvalým pobytem v obci Otnice, ve výši 2 tis. Kč.  

Únor:
- Schválili „Dohodu o upsání akcií při zvyšování základního kapitálu 

společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.“ Návrh dohody řeší 
spoluúčast obce na financování neuznatelných výdajů na výstavbě 
kanalizace a ČOV Otnice. Obec uhradí ½ neuznatelných nákladů, 
cca 10 mil. Kč., do konce roku 2016.    

- Vzalo na  vědomí výsledek volby prezidenta republiky 
v okrsku Otnice.

   Celkový počet voličů:  1 197
   Počet platných hlasů: 712 (59,8 %) 
   Ing. Miloš Zeman, CSc: 487 hlasů (68,4  %)
   Karel Schwanzenberg: 225 hlasů (31,6  %) 
- Zastupitelé řešili problém s odstraněním zástavního práva z budovy 

MŠ ve prospěch Hypoteční banky, z důvodu čerpání dotace ze SFŽP 
na  zateplení. Bylo nutné vypracovat oceňovací znalecké posudky 
na zbývající budovym které jsou také zatíženy zástavním právem. 
(Zdravotní středisko a Katolický dům),

- Rozhodlo o podání žádosti na MMR o dotaci na opravu Dělnického 
domu, za obdržení Modré stuhy. (600 tis. Kč)

- Schválilo úplatné nabytí pozemku p.  č. 55/2, od  RNDr.  Zdeňka 
Martináska Otnice 349, za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

- Rozhodlo o uložení volných financí obce do tří spořitelních družstev 
po 2,5mil.  Kč. Jednalo se o Metropolitní spořitelní družstvo, ANO 
spořitelní družstvo a Artesa spořitelní družstvo. (Úrokové sazby 4,1 
a 3,1 p. a.)

- Schválili „Nájemní smlouvu na  nemovitost“,  mezi obcí Otnice 
a Povodí  Moravy s.p. Brno. Jednalo se o pronájem části pozemku 
p. č. 1470/1, na stavbu lávky přes potok. 

- Projednali a  schválili „Smlouvu o  zajištění provozu 
vodohospodářského zařízení“, mezi obcí Otnice a  VaK Vyškov 
a.s., na  provozování nově vybudovaného vodovodního řadu 
ke sběrnému dvoru odpadů Otnice.   

 - Zastupitelstvo schválilo přijetí pozemků p.  č. 3159, 3160 a  3762, 
darem od p. Jana Růžičky Brno, 

- Schválilo přijetí pozemků p.  č.4840, 4841, 4842 a  4843, darem 
od p. Anny Majorové Otnice a p. Ludmily Schořové Holubice. 

Březen:
- Schválilo zprávu o inventarizaci a stavu majetku k 31. 12. 2012
- Schválilo hospodaření obce a výsledky účetní závěrky za rok 2012.
 Příjmy: 16 899 150,16 Kč.    Výdaje: 11 011 351,95 Kč.
- Schválilo návrh rozpočtu na rok 2013 
   Příjmy: 20 779 200,- Kč.    Výdaje: 23 347 400,- Kč.
- Schválilo plán akcí na rok 2013. 
- Schválilo rozpočtový výhled obce na roky 2013 – 2017.
- Zastupitelstvo schválilo:
 a) Hospodaření Základní a  Mateřské školy Otnice za  rok 2012, 

včetně účetní závěrky.
 b) Příděl přebytku hospodaření ve výši 262,05 Kč., do rezervního 

fondu školy.
 c) Odpisový plán ZŠ na rok 2013, ve výši 120 235,- Kč.       
- Zastupitelé schválili nabídku f. Revenge, a.s. Praha, na  umístění 

kontejneru na použité oděvy, obuv a hračky. (Již 2x násilné vniknutí)
- Schválili úplatné nabytí pozemku p. č. 156/2, od Jaroslava Hložka 

Otnice.                            
- Schválilo na základě poptávkového řízení, na TDI p. Nedomu, akce 

„Zlepšení energetických vlastností mateřské školy v obci Otnice“. 
          
duben:
- Zastupitelstvo vydalo „Nařízení obce č.1/2013“, tržní řád, kterým se 

zakazuje podomní prodej po obci. 
- Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků p.  č.1565/5 a  1565/6, 

manželům Josefu a Jarmile Menouškovým Otnice, U Parku č. 154, 
za cenu 55,- Kč/m2.  

- Zastupitelstvo schválilo úplatné nabytí pozemků p.č. 3508, 3509 
a 3510 v k.ú.   Otnice od Miroslava Matouška Sokolnice, za cenu 
33,- Kč/m2.

- Zastupitelstvo, v  souladu s  návrhem hodnotící komise, schválilo 
dodavatele akce „Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy 
v obci Otnice“.

 Nejlepší nabídku podala f. Teplo T Tišnov.
- Zastupitelé řešili problém se sedacími boxy na Dělnickém domě. 
Rozhodlo že:
- Obec osloví místní stolaře
- Boxy demontovat a zpětně vrátit
- Poškozený koberec vyměnit+zjištěné závady na  dřevěné podlaze 

odstranit
- Vymalovat celý sál + přísálí s max. využítí vlastních zdrojů

květen:
- Zastupitelé projednali a  schválili závěrečný účet a  účetní závěrku 

Regionu Cezava za  rok 2012.  Příjmy: 797  069,22 Kč.      Výdaje: 
695 397,10 Kč.

- Schválilo zakoupení motorové sekačky pro sečení trávy v parcích. 
- Zastupitelstvo schválilo úplatné nabytí pozemku p.  č. 3502, 

od p. Ludmily Dřínovské Otnice, za cenu 33,- Kč/m2.
- Zastupitelstvo schválilo výjimku v počtu dětí jedné třídy v Mateřské 

škole Otnice, ve školním roce 2013-2014, na 28 dětí. 
- Rozhodlo o  vyřazení 4 firem ze soutěže na  akci „Zlepšení 

energetických vlastností mateřské školy v  obci Otnice“, pro 
nesplnění zadávacích podmínek a v souladu s návrhem hodnotící 
komise rozhodlo o  pořadí nabídek. Nejlepší nabídku podala f. 
Prostavby Otnice.

- Schválilo smlouvu s f. Moravia Gas Projekt, v.o.s. Brno, na vyhotovení 
prováděcí projektové dokumentace rekonstrukce kotelny v budově 
Katolického domu. 

- Zastupitelstvo potvrdilo Rozhodnutí, které vydal ředitel Školy 
o nepřijetí žáků do MŠ Otnice ve školním roce 2013/2014 a odmítlo 
podaná odvolání. 

- Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p. č. 914/2, Janu Sekaninovi 
Otnice, za cenu  55,- Kč/m2. 

 
červen:
- Zastupitelstvo projednalo a  schválilo závěrečný účet obce a  roční 

závěrku za rok 2012, s výrokem „Bez výhrad“.                                   
- Projednalo závěrečný účet a  roční závěrku DSO Politaví za  rok 

2012.
- Zastupitelstvo, v  souladu s  návrhem hodnotící komise, schválilo 

dodavatele akce na „Zlepšení energetických vlastností Dělnického 
domu v Otnicích“.

 Nejlepší nabídku podala f. Teplo T Tišnov.  
- Zastupitelstvo schválilo finanční výpomoc obci Putim, postižené 

povodněmi, ve výši 30 000,- Kč.  
- Schválilo přijetí pozemku p.č. 2079, darem od  Marie  Zechové 

Toužim a  Josefa Vojáčka Otnice.   
       

- Rozhodlo o předání odměny (nálezného) žákyním Kamila Krausové 
a Elišce Kašpaříková, každé 500,- Kč a  zbývající 4 tis. Kč., předat 
škole darem. 

- Zastupitelé rozhodli o  vypracování projektové dokumentace 
na  výměnu chodníku okolo budovy MŠ a  oslovit f. Prostavby 
k podání nabídky na jeho opravu.

červenec:
- Zastupitelstvo projednalo „Směrnici č.1/2009“, o čerpání sociálního 

fondu obce a prodloužilo její platnost do 31. 12. 2014.     
- Schválilo položení kabelového vedení TKR a rozhlasu do pozemků 

p. č .876, 1000/1 a 1000/2, pro nově budovanou ulici Pod Vodárnou.
- Zastupitelstvo schválilo nabídku f. Prostavby a.s., na  opravu 

zpevněných ploch (výměna chodníků) okolo Mateřské školy 
Otnice.                  

- Schválilo úplatné nabytí pozemků p.  č. 3511 a  3512, od  Ludmily 
Švejnohové Rousínov a  Ing.  Františka Havlíčka Č. Budějovice, 
za cenu 33,- Kč/m2.
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- Schválilo nabídku f. Prostavby a.s. na úpravu a odvodnění místní 
komunikace v Chaloupkách, u stavebnin Prima.

- Schválilo nabídku f. Netic Brno na  nákup technického vybavení 
sloužícího k  digitalizaci a  evidenci starých i  nově pořízených 
fotografií.

- Schválilo smlouvu s JMK o přijetí dotace 100 tis. Kč., na zateplení 
MŠ.

- Schválilo smlouvu o poskytnutí podpory se SFŽP ČR na „Zlepšení 
energetických vlastností mateřské školy v obci Otnice“.

- Schválilo dodatek k odpisovému plánu Základní a Mateřské školy 
Otnice na rok 2013.

- Schválilo dodavatele „Rekonstrukce topení v  budově Katolického 
domu“.  

 Nejlepší  nabídku podal  p.  Bláha V. Otnice.                       
 

srpen:
- Zastupitelstvo Schválilo Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního 

fondu životního prostředí ČR na „Výměnu zdroje vytápění v objektu 
základní školy v obci Otnice“.         

- Projednalo situaci okolo Metropolitního spořitelního družstva 
Praha, kde obec měla uloženo 2,5 mil Kč. (Rozhodnutí Státního 
zastupitelství)

- Schválilo úplatné nabytí pozemku p.  č. 1335/7, od  Mgr.  Marty 
Cardové Brno, za cenu 33,- Kč/m2.          

- Schválilo záměr zpracování a  podání žádosti o  dotaci ze SFŽP, 
na výměnu oken a zateplení budovy radnice.

září:
- Zastupitelé vzali na vědomí, že na základě výběrového řízení bude 

dodavatelem provedení komplexních pozemkových úprav v  k. ú. 
Otnice, f. Ageris. 

- Schválilo žádost ředitele ZŠ Otnice o souhlas s navýšením kapacity 
školní kuchyně z 270 obědů na 320 obědů. 

- Zastupitelstvo schválilo smlouvu s  f. Renards, dotační s.r.o. Brno, 
na  zpracování a  podání žádosti na  SFŽP o  dotaci na  zateplení 
budovy radnice   

- Schválilo souhlasné prohlášení k vlastnictví pozemků p. č. 697, 698, 
699, 700. Jedná se o pozemky pod garážemi u stavebnin Prima. Tyto 
pozemky obec odprodala vlastníkům garáží již v r. 1992. Smlouvy 
byly registrovány Státním notářstvím Vyškov, ale změna vlastníka 
nebyla zapsána do KN. 

- Schválili úplatný převod pozemků p.  č. 1405/4 o  výměře 566m2 
a p. č. 1403/6 o výměře 309 m2, Pavlu Prokopovi Otnice, za cenu 
55,- Kč/m2.      

- Schválili úplatný převod pozemků p. č. 1407/3 o výměře 21 m2 a p. č. 
1407/1 o výměře 50 m2, Ing. Bořivoji Hložkovi Otnice, za cenu 33,- 
Kč/m2.                         
          

říjen:
- Zastupitelstvo schválilo navýšení finančního příspěvku pro 

Základní a Mateřskou školu Otnice o 83 tis. Kč. 
- Zastupitelstvo schválilo smlouvu s  ing.  arch. Waltrem Brno, 

na  zpracování projektové dokumentace na  zateplení budovy 
radnice.

- Schválilo, na základě doporučení hodnotící komise, pořadí soutěže 
na rekonstrukci středu obce. Nejlepší nabídku podala f. Prostavby 
Otnice.

- Schválilo přijetí 20 ks pozemků darem, od p. Františka Lattenberga 
z Moravské Třebové.      

listopad:
- Zastupitelstvo vzalo na  vědomí „Výroční zprávu o  činnostech 

základní školy ve školním roce 2012/2013“.  
- Schválilo výměnu zářivkového osvětlení v I. oddělení MŠ a navýšení 

finanční příspěvek pro Základní a  Mateřskou školu Otnice 
o 70 000,- Kč.                       

- Zastupitelstvo schválilo zhodnocení volných finančních prostředků 
5 mil. Kč, formou půjčky firmě Prostavby Real, a.s., Brno, s roční 
úrokovou sazbou 5 %. Zajištění směnkou s  avalem společnosti 
Prostavby a.s., Otnice a podepsanou smlouvou s firmou Prostavby 
Otnice, na rekonstrukci středu obce.   

- Schválilo převod smlouvy na  provozování kabelové televize 
v Otnicích z fyzické osoby Jiří Fryc Měnín, na právnickou osobu - 
společnost Cezava net s.r.o. Měnín, kde p. Fryc je jednatelem. 

- Vzali na  vědomí výsledky aukce na  nového dodavatele elektřiny 
a plynu, kterou zajišťovala společnost Organizačně správní institut 

Brno (OSI). Dodavatelem plynu je od  1. 1. 2014 společnost 
Pragoplyn a.s. Praha a  dodavatelem elektřiny společnost E.ON 
Energie a.s.  Aukce se zúčastnila i Základní a Mateřská škola Otnice. 
(Vypočítané úspory cca 160 tis. Kč)

- Zastupitelstvo schválilo výměnu rozvodů vody ve  sklepení 
Katolického domu, včetně instalace ohřívače teplé vody. 

- Projednalo a  vzalo na  vědomí návrh rozpočtu DSO Politaví na 
r. 2014.              

- Schválilo příspěvek pro knihovnu Karla Dvořáčka Vyškov, na nákup 
nových knih pro knihovnu Otnice v roce 2014 ve výši 10 tis. Kč.  

- Schválilo rozpočtové provizorium, od  1. 1. 2014, do  schválení 
rozpočtu.

- Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.1/2013 
o  místním poplatku za  provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
s účinností od 1. 1. 2014.

- Schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s f. Teplo T Tišnov (č. sml. 
13S0061) a soupis víceprací z rozpočtové rezervy, na akci „Výměna 
zdroje vytápění na ZŠ Otnice“. 

- Zastupitelstvo schválilo úplatné nabytí pozemku č. 3505, od p. Jana 
Hrdličky Brno, za cenu 33,- Kč/m2. 

- Zastupitelstvo schválilo úplatné nabytí pozemku p.č.3515 
a  pozemku č. 3516, od  p.  Marie Dřínovské Otnice za  cenu  
33,- Kč/m2.  

                 
Prosinec:
- Zastupitelstvo vzalo na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní 

kontroly, kterou provedl Úřad práce ČR Vyškov, na  veřejně 
prospěšné práce. Nebylo zjištěno porušení zásad dotace.  

- Schválilo „Dodatek č. 2 k  odpisovému plánu na  rok 2013“ pro 
Základní a Mateřskou školu Otnice. 

- Schválilo příspěvek každému narozenému dítěti v  roce 2013, 
s trvalým pobytem v obci Otnice, ve výši 2 tis. Kč.

- Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.  č. 565, p.  Renatě 
Jeřábkové Otnice, za cenu  55,- Kč/m2.    

- Zastupitelstvo schválilo Dohodu o  náhradě škody za  vykácené 
dřeviny při výstavbě ČOV, s  p.  Jaroslavem Hložkem Otnice. 
Náhrada škody, dle znaleckého posudku, činila 4 985,- Kč. 
                          

- Schválilo instalaci obecního infokanálu i do digitální části kabelové 
televize

- Schválilo vyřazení neupotřebitelného majetku Základní a Mateřské 
školy Otnice, o celkovém objemu 244 861,01 Kč 

- Vzalo na  vědomí souhrn celkově poskytnutých finančních 
příspěvků pro Základní a Mateřskou školu Otnice v r. 2013, ve výši 
2 871 787,- Kč. 

- Zastupitelstvo vzalo na  vědomí, že na  Metropolitní spořitelní 
družstvo byl vyhlášen Městským soudem v Praze konkurs. Uložilo 
starostovi požádat o vyplacení uložených peněz (2,5 mil. Kč).

- Vzalo na  vědomí „Strukturu priorit a  opatření“ Strategie rozvoje 
mikroregionu Ždánický les a Politaví pro období 2014 – 2020. 

Tato zpráva je souhrnem hlavních činností zastupitelstva obce 
za rok 2013, které se schází na jednání každé 3 týdny. Výkon funkce 
zastupitele je nejen časově náročný, ale nese i  osobní zodpovědnost 
za rozhodování o investicích a majetku obce.    
Mohu konstatovat, že spolupráce Zastupitelstva obce i  zaměstnanců 
Obecního úřadu s příspěvkovou organizací Základní a Mateřská škola 
Otnice, jednotlivými společenskými a  sportovními organizacemi, 
zájmovými sdruženími v obci i s Farním úřadem, je na velmi dobré 
úrovni.
Zápisy z  jednání Zastupitelstva jsou zveřejněna na  úřední desce, 
webových stránkách obce a v Otnickém zpravodaji.  
Zastupitelé se na  jednání schází pravidelně, účast všech členů je 
vysoká. Jednání probíhají věcně, bez jakýchkoli politických, nebo 
osobních antipatií.  
Patří jim za to moje poděkování.
Poděkování také patří všem občanům za péči a starostlivost o své domy 
a jejich okolí, které velmi přispívá k dobré reprezentaci naší obce. 
       
  Pavel Prokop, starosta
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2014V SLEDKY HOSPODA ENÍ ZA ROK 2002

P ÍJMY ROZPO ET SKUTE NOST Rozpo et
oddíl schválen upraven  K %
1111 Da  z p íjmu FO  závislá innost 100,00
1112 Da  z p íjmu FO SV       99,97
1113 Da  z p íjmu fyz. osob zvl. sazba 99,98
1121 Da  z p íjmu  PO 99,99
1122 Da  z p íjmu PO - obec 99,99
1211 DPH 99,99
1334 Odvod za odn tí p dy ze ZPF 0,00 99,62 0,00 ZPF

1339 Ostatní poplatky P 760,00 76,00 zemina skládka

1340 Poplatek za komunální odpad 99,99
1341 Poplatek ze ps 90,16
1343 U ívání ve ejného prostranství 98,24
1344 Poplatek ze vstupného 93,33
1351 99,86
1355 Odvod z VHP, loterie 99,55
1361 Správní poplatky 80,75
1511 Da  z nemovitostí 99,97
2412 0,00 0,00 0,00
4111 Neinvesti ní dotace JMK 100,00 0,00
4112 100,00 áci, st. správa

4116 Ostatní neinvesti ní p ijaté dotace VPP 88,76 VPP  

4122 Neinvesti ní p ijaté dotace od JMK 0,00 100,00 0,00 SDH, 

4213 Investi ní transfery ze státních fond 99,99 0,00
4216 Investi ní transfery ze státního rozpo tu 0,00 100,00 0,00
4222 Investi ní p ijaté dotace od JMK 0,00 100,00 0,00
2119 Zále itosti t eb. pr myslu a energetiky 99,66 MND

2219 0,00 94,20 0,00
2310 Pitná voda 99,44 Myslivci, elekt ina

2321 0,00 315,00 31,50 0,00
2341 100,00 Povodí Moravy

3111 P ed kolní za ízení 99,95 Lékárna nájem + slu by

3313 Kina 44,88
3314 innosti knihovnické 650,00 65,00
3341 Rozhlas a televize 87,20
3392 Zájmová innost v kultu e 94,88 DD + pohledávka IV.Q.

3399 98,81
3511 V eobecná ambulantní pé e 98,20
3612 Bytové hospodá ství 97,10 byty - pronájem + voda

3613 Nebytové hospodá ství  (KD) 94,85 KD - pronájem + slu by

3631 Ve ejné osv tlení 0,00 86,01 0,00 Sloup VO

3632 Poh ebnictví 63,45
3639 Komunální slu by a územní rozvoj 99,37
3723 Sb r a svoz ostatních odpad  (SD) 99,96
6171 innost místní správy 33,01
6310 99,93 úroky (13+125) 

6402 Finan ní vypo ádání minul ch let 98,06 volby

P íjmy  celkem 98,95

Vyv eno na ú ední desce: 4.3.2014 

S ato z ú ední desky: 21.3.2014

Obec Otnice -V SLEDKY HOSPODA ENÍ ZA  r. 2013 

1 976 000,00 3 107 400,00 3 107 380,25 3 057 200,00
167 000,00 201 100,00 201 048,48 170 000,00
234 000,00 331 100,00 331 028,81 250 000,00

2 288 000,00 3 171 000,00 3 170 803,74 3 000 000,00
137 000,00 137 000,00 136 990,00 159 300,00

4 630 000,00 6 742 000,00 6 741 613,26 6 700 000,00
203 000,00 202 219,00

1 000,00 1 000,00 10 000,00
658 000,00 730 100,00 730 044,00 757 000,00
24 400,00 24 400,00 22 000,00 28 000,00
10 000,00 13 000,00 12 771,00 10 000,00
1 500,00 1 500,00 1 400,00 1 000,00

Odvod v t k  v herních hracích p ístr. 30 000,00 68 600,00 68 501,15 50 000,00
97 000,00 107 000,00 106 521,07 60 000,00
40 000,00 40 000,00 32 300,00 30 000,00

1 350 000,00 1 379 000,00 1 378 524,08 1 380 000,00
Splátky p j ek od podnik. subj. 5 000 000,00 Prostavby Real

27 400,00 53 400,00 53 400,00
Neinvesti ní p ij. dot. ze SR v rámci SDV  639 300,00 639 300,00 639 300,00 652 400,00

396 200,00 1 480 200,00 1 313 815,00 440 000,00
99 000,00 99 000,00

6 500 000,00 307 500,00 307 479,78
5 227 200,00 5 227 156,27

100 000,00 100 000,00
87 000,00 96 000,00 95 670,00 90 000,00

Ost. zál. poz. komunikací 2 000,00 1 884,00
6 000,00 6 200,00 6 165,00 7 000,00

Odv. odp. vod a nakl. s OV 1 000,00

vodní díla v zem lské krajin 20 000,00 25 000,00 25 000,00 20 000,00
145 000,00 466 000,00 465 756,02 400 000,00
40 000,00 41 000,00 18 401,00 15 000,00
1 000,00 1 000,00 1 000,00
5 000,00 5 000,00 4 360,00 4 300,00 Hlá ení + info

180 000,00 183 000,00 173 630,00 180 000,00
Ostatní zál. kultury 11 000,00 16 000,00 15 810,00 16 000,00 Váno ní konc.

140 000,00 140 000,00 137 478,00 140 000,00 Zdr. st . pronájem + voda

285 000,00 298 000,00 289 363,00 285 000,00
250 000,00 251 200,00 238 254,00 230 000,00

10 000,00 8 601,00
4 000,00 4 000,00 2 538,00 3 000,00

65 000,00 140 300,00 139 421,80 100 000,00 pronáj.+ prodej pozemk

110 000,00 194 200,00 194 124,83 190 000,00 Ekokom, Asekol + Obce

30 000,00 50 000,00 16 507,00 17 000,00 Xerox, ov ování + CPoint

P íjmy a v daje z fin. a úv r. operací 190 000,00 196 600,00 196 465,33 140 000,00
3 400,00 3 400,00 3 334,00 1 500,00

20 779 200,00 26 293 700,00 26 017 783,87 23 594 700,00

Vyv eno na el. ú ední desce: 4.3.2014
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2014

V DAJE ROZPO ET SKUTE NOST Rozpo et
oddíl schválen upraven  K %
1019 Ostatní zem. a potrav. innost a rozvoj 88,67
1099 Ostatní v daje na lesní hospodá ství 100,00 Myslivci

2212 Silnice 99,46
2219 Ostatní zále itosti pozemních komunikací 98,15
2221 Provoz ve ejné silni ní dopravy  (IDS) 100,00 p ísp vek na IDS

2310 Pitná voda  /vodovody/ 0,00 0,00
2321 Odvád ní a i t ní odpadních vod 20,63 0,00
2341 Vodní hospodá ství -  rybník 100,00
3111 P ed kolní za ízení  - budova M  96,57
3113 Základní kola - budova    96,32 investice, opravy, poji t ní

3119 100,00
3313 Kino 85,65
3314 innosti knihovnické 93,72 knihovna

3319 Ostatní zále itosti kultury 98,51 kronika, foto

3326 Po ízení, zachování a obnova památek 0,00 0,00 kapli ka (r ny)

3330 innosti registrovan ch církví 0,00 misijní k í

3341 Rozhlas a televize 65,25
3349 Zále itosti sd lovacích prost edk 85,70
3392 93,74 DD-energie, poji t ní,údr ba,zesilova

3399 65,23 koncerty, vítání ob ánk , jubilanti, hody

3419 Ostatní t lov chovná innost (TJ Sokol) 86,34 p ísp vky na kapely + innost

3421 Vyu ití volného asu d tí a mláde e 60,17 SAD, d tsky den, h i t -150 tis.

3511 89,30 ZS, úroky,voda,pojistka, údr ba

3612 Bytové hospodá ství 99,57 6BJ, 3BJ-opravy,údr ba(okno vel.25)

3613 Nebytové hospodá ství (KD) 99,92
3631 Ve ejné osv tlení 86,77 elektr.VO + údr ba

3632 Poh ebnictví 99,28
3639 96,67
3722 Sb r a svoz komunálních odpad 97,80 Svoz TKO

3723 Sb rn  dv r odpad  - provoz + odpady 99,93
3745 Ve ejná zele 74,14 opravy, benzin,

4374 Charita - p ísp vek 0,00 100,00 0,00
5512 Po ární ochrana - dobrovolná ást 77,25 SDH-energie, poji t ní, provoz vozidel

6112 Zastupitelstva obcí 94,71
6114 Volby do Parlamentu R 0,00 97,10 0,00
6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 0,00 0,00 0,00 0,00 Volby do JMK, ZO

6118 Volba prezidenta republiky 96,36 0,00
6171 innost místní správy 96,12

6310 P íjmy a v daje z finan ních operací 97,70 KB - poplatky

6399 Ostatní finan ní operace 100,00 Da  obec 

6402 Finan ní vypo ádání minul ch let 100,00 s ítání lidu - vratka

V daje  celkem 96,53

Vyv eno na ú ední desce:   4.3.2014
4.3.2014

S ato z ú ední desky: 21.3.2014

Obec Otnice -V SLEDKY HOSPODA ENÍ ZA  r. 2013

15 000,00 15 000,00 13 300,00 20 000,00 Zahr. + Chovatelé - p ísp vky

8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
25 000,00 127 000,00 126 312,00 60 000,00 zimní údr ba,cesta u rybník. Polt a(20)

20 000,00 38 000,00 37 298,30 100 000,00 chodníky,s l, projekt+ ádost o dot.(60)

72 000,00 73 100,00 73 100,00 75 200,00
6 000,00 6 000,00 7 000,00 M ké  - elektro 

32 000,00 32 000,00 6 600,00
40 000,00 40 000,00 40 000,00 45 000,00 se ení rybníku Polt a + nátok opr.(5)

6 000 000,00 4 877 100,00 4 709 777,29 416 000,00 M (267),energie,voda,poji t ní,opr(40)

6 670 000,00 5 770 000,00 5 557 828,00 60 000,00
kolní + p ed k. za ízení  - p ísp vek P.O 2 200 000,00 2 871 800,00 2 871 787,00 2 160 000,00 p ísp vek Z  + opr. el. chodba 60 tis.

32 000,00 32 000,00 27 407,00 25 000,00
95 000,00 106 000,00 99 339,11 100 000,00
40 000,00 49 000,00 48 268,40 50 000,00
3 000,00 3 000,00 3 000,00

10 000,00
30 000,00 30 000,00 19 574,00 40 000,00 TKR - info do dig., foto + video 

90 000,00 90 000,00 77 129,00 90 000,00 zpravodaj + dopl. 2013

Zájm. innost v kultu e  (budova DD) 1 730 000,00 2 330 000,00 2 184 240,12 400 000,00
Ostatní zále itosti kultury, církví a ost. 110 000,00 110 000,00 71 753,00 90 000,00

80 000,00 80 000,00 69 073,48 75 000,00
15 000,00 15 000,00 9 025,00 160 000,00

V eobecná ambulantní pé e (Zdr. st .) 185 000,00 196 000,00 175 019,80 250 000,00
40 000,00 62 000,00 61 735,00 70 000,00

455 000,00 546 000,00 545 572,19 160 000,00 KD, voda, el., plyn, poji t ní

290 000,00 290 000,00 251 644,00 270 000,00
11 000,00 39 000,00 38 718,00 35 000,00 h bitov - písek, voda, el., údr ba 

Kom.slu by a úz.rozvoj (st ed.obce 11 mil) 900 000,00 1 694 000,00 1 637 592,87 12 800 000,00 VPP, v kupy poz., poji t ní, p ísp.+Charita 

700 000,00 750 000,00 733 526,40 750 000,00
260 000,00 316 000,00 315 780,00 330 000,00

90 000,00 90 000,00 66 729,00 70 000,00
4 000,00 4 000,00

120 000,00 270 000,00 208 573,00 120 000,00
1 500 000,00 1 500 000,00 1 420 644,32 1 570 000,00

29 300,00 28 449,00

33 000,00 36 000,00 34 690,00
1 300 000,00 1 540 000,00 1 480 301,93 3 000 000,00 Provoz + zatepl. radnice 1,5 mil.

12 000,00 15 500,00 15 144,20 15 200,00
137 000,00 5 137 000,00 5 136 990,00 159 300,00

1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

23 347 000 29 218 800 28 205 921,41 23 594 700,00

Vyv eno na el. ú ední desce:
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Návrh rozpo tu  2014

Financování

P íjmy V daje

Zm na stavu na bankovních ú tech

Uhrazené splátky jistiny úv ru
MHB 732 288,-  

Stav ú t  k 1.1.2014 celkem     
TÚ - MSD
KB
P edpokládan  stav ú tu k 31.12.2014

Finan ní aktiva k 1.1.2014
Stav na ú tech
Pohledávky
Celkem

Finan ní pasiva celkem k 1.1.2014
P j ka u MHB
Ostatní závazky
Celkem

Vyv eno na ú ední desce:   4.2.2014
4.2.2014

S ato z ú ední desky: 21.3.2014

23 594 700,00 23 594 700,00
732 288,00

23 594 700,00 24 326 988,00

732 288,00

732 288,00

6 473 374,42
2 557 910,49
3 915 463,93

5 741 086,42

6 473 374,42
5 355 650,56

11 829 024,98

1 572 452,12
416 962,91

1 989 415,03

Vyv eno na el. ú ední desce:

Č
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••	starostovy	starosti	••

Vážení spoluobčané,
letošní zima byla velmi mírná, skoro 

bez sněhu, ale na veřejných komunika-
cích i  v  předzahrádkách po  ní zůstalo 
dost nepořádku. Věřím, že jako každé 
jaro, se všichni občané zapojí do úkli-
du a naše obec s jarním sluníčkem opět 
prokoukne do krásy.

Také bych chtěl apelovat na  všech-
ny, kteří mají na veřejném prostranství 
(obecní pozemky) uloženy různé ma-
teriály, dřevo, zařízení a další pro jejich 
činnost nezbytné věci, že podle obecní 
vyhlášky č. 1/2012 o  místních poplat-
cích, jsou povinni zažádat na obecním 
úřadě o  pronájem tohoto prostranství 
za  úplatu. Osvobozeni jsou stavební-
ci, pro uložení stavebního materiálu, 

s platným stavebním povolením.  Žádám 
tímto všechny občany, kterých se toto 
upozornění týká, aby nepovolené sklád-
ky uklidili, nebo zažádali o pronájem. Je 
jistě v  zájmu nás všech, aby naše obec 

byla uklizená a líbila se nejen nám, kteří 
zde žijeme, ale i našim návštěvám. 

Jaké obecní zastupitelstvo připravuje 
investiční, příp. jiné drobné akce, jsem 
psal v posledním zpravodaji a  jsou také 
uvedeny v plánu akcí na rok 2014.

Znovu bych chtěl požádat o  toleran-
ci a  pochopení při rekonstrukci středu 
obce, kde bude ztížen průchod pod rad-
nicí. Věřím, že ve spolupráci s dodavatel-
skou firmou Prostavby najdeme řešení, 
které bude vyhovující a  nebude nutné 
průchod uzavřít.  

Chtěl bych Vám všem popřát požeh-
nané velikonoční svátky, k tomu hezké 
jarní počasí a poděkování za dosavadní 
spolupráci.

 Pavel Prokop, starosta    

OBECNÍ FOTOARCHIV
Žádáme občany, kteří si vzpomenou, k jaké příležitosti byla fotografie pořízena, aby se nám ozvali na obecní úřad. Foto-

grafie byla pořízena kolem roku 1936 na ulici Dědina.
Dále žádáme občany, kteří mají ve svém rodinném archivu staré fotografie – budovy, ulice i občany z naší obce, aby za-

půjčili fotografie obecnímu úřadu k naskenování do obecního fotoarchivu. 
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vodovody a kanalIzace vyŠ-
kov žádají občany, aby nevypouštěli 
použitý olej a  mastnoty z  domácností 
do obecní kanalizace z důvodů ucpávání 
kanalizačního potrubí a ČOV. Tento po-
užitý olej a  mastnoty je možno zdarma 
odevzdat ve Sběrném dvoře v Otnicích.

sBĚR Železného ŠRotu
Proběhne v naší obci v sobotu 12. dubna. 

Nachystejte železný šrot před domy. 
S většími kusy vám pomůžou hasiči.

sBĚR PaPíRu
Oznamujeme občanům, že ve  středu 

16. dubna proběhne od  7 hod. po  naší 
obci sběr papíru. Nachystejte svázaný 
papír před rodinné domy a  zaměstnan-
ci obce ho odvezou. Výtěžek bude vě-
no-ván dětem do  základní a  mateřské  
školy.

známky PRo Psy
Informujeme občany, že na  OÚ jsou 

k dispozici nové známky pro psy. Obča-
né, kteří mají zaplacen poplatek za  psa 
pro tento rok, si ji mohou přijít vyzved-
nout.

PoPlatek za PoPelnIce
Obecní úřad Otnice upozorňuje ob-

čany, že poplatek za  popelnice pro rok 

2014 musí být zaplacen nejpozději do   
31. 3. 2014. Pokud tak neučiní, vystavu-
jí se nebezpečí, že popelnice jim nebude 
po tomto datu vyvážena. 

zmĚna Úředních hodIn
Byly změněny úřední hodiny na  OÚ. 

Po+st  8:00 - 17:00, pá 8:00 - 12:00

občanské sdružení diakonie Broumov 

vyhlaŠuJe
sBíRku 
PouŽItého oŠacení

• Letního a  zimního oblečení /dámské, 
pánské,dětské/

• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, 
záclon, 

• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedá-
vejte nám odřezky a zbytky látek)

• Domácí potřeby-nádobí bílé i  černé, 
skleničky- vše nepoškozené

• Vatované a péřové přikrývky, polštáře 
a deky

• Obuv – veškerou nepoškozenou
• Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače a  jinou 

elektroniku, matrace, koberce – z eko-
logických důvodů

• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - 
ty se transportem znehodnotí

• znečištěný a vlhký textil
sBíRka se uskuteční:
12. 4. 2014
9:00 – 11:00 hod.
v dĚlnIckém domĚ

Věci prosíme zabalené do  igelitových 
pytlů či krabic, aby se nepoškodily trans-
portem

Děkujeme za Vaši pomoc.

obecní úř ad informuje
co Budeme dĚlat s nĚkteRýmI 
neukáznĚnýmI oBčany ?

Asi všichni máme rádi zvířata. V poslední 
době jich však už nechováme pro hospodářské 
účely, ale spíše jako domácí mazlíčky. Nový 
občanský zákoník říká, že zvíře není věc, ale 
živý tvor. S tím souhlasím bez výhrad. Jak se 
ale stavět k  tomu, když tito domácí mazlíčci 
volně pobíhají po obci, znečisťují předzahrád-
ky, chodníky, parky a vše, kde mají přístup. Jak 
tedy hodnotit jejich chování, které je přirozené 
a pudové? Nesou oni za svoje chování odpo-
vědnost?  Ne, za to jak se chovají, nese plnou 
odpovědnost majitel nebo osoba, která za něj 
odpovídá. Ano, vážení spoluobčané, jedná se 
hlavně o psí mazlíčky.

Obecní úřad 
stále upozorňuje 
majitele psů o zá-
kazu volného po-
bíhání a znečišťo-
vání prostranství. 
Vždyť koho by to 
bavilo, neustále 
zametat psí ex-
krementy u svého 

domu, močení psů na vysázené dřeviny?  Vě-
říme možná majiteli volně pobíhajícího psa, 
že „On je hodný, On nic nedělá“, ale věříme to 
psovi, když váží  40-50 kg a cení na nás zuby ?

Vím, že většina majitelů psů na svých pro-
cházkách při jejich venčení se snaží jít do pro-
storu mimo zastavěnou část obce, vím, že vět-
šina má svého psa na vodítku, vím, že většina 
má s sebou igelitový sáček, do kterého posbírá, 
co jeho mazlíček ztratil. Je to sice většina, ale 
nejsou to všichni! Dá se říci, že tou menšinou 
jsou stále jedni a ti samí.

Kvůli těmto občanům musí problém řešit 
zastupitelstvo obce, jednat o vydání obecní 
vyhlášky, ve které budou stanoveny podmínky 
a plochy, kde se mohou psi volně pohybovat. 
Kvůli této menšině bude nutné přestupky proti 
vyhlášce dokumentovat a případně předávat 
na odbor vnitřních věcí Městského úřadu ve 
Slavkově u Brna.  Snad finanční sankce donutí 
i tyto majitele se začít chovat tak, aby se děti 
v parcích nebály hrát. Aby domácí mazlíčkové 
některých majitelů, neobtěžovali ostatní.          

 Pavel Prokop  starosta 

Celkem Průměrný věk Datum nar. nejstarší Datum nar. nejmladší

osoby 1509 39,44 31.	8.1921 20.	2.	2014

Muži 757 38,57 1.	1.	1929 18.	2.	2014

Ženy 752 40,30 31.	8.	1921 20.	2.	2014

děti	do	15	let 245 6,68 1.	4.	1999 20.	2.	2014

děti	do	18	let 287 8,06 29.	3.	1996 20.	2.	2014

starší	60	let 350 68,93 31.	8.	1921 18.	2.	1954

stav	k	17.3.2014
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s P o l e č e n s k á  k R o n I k a
Občánci narození 
v roce 2013
Zehnalová Kateřina
Kypr Vladimír
Struha Vojtěch
Kylián Boris
Holoubková Elena
Michlíčková Stella
Neužil Edward
Karafiát Vít
Sobolová Karolína
Bulvová Tania Ellena
Konečná Tereza
Slavík Tomáš

MAMiNCe
Drahomíra Tišerová

Maminko milá,
vlásky mi hladíváš, 
jsi moje víla,
stále se usmíváš.

Staráš se celý den
a večer před spaním
pohádku s úsměvem
s Tebou si vyprávím.

Tahleta básnička
je celá pro tebe
a moje kytička
pro Tebe pokvete.

Pořád mě ráda měj,
já budu hodný moc,
vždycky se usmívej,
když přijdu pro pomoc.
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Životní jubilea v I.pololetí roku 2014 
Audová Antonie                         80 roků
Novák Josef                                80 roků
Kovářová Františka                  80 roků
Šimandlová Josefa                     80 roků 
Neuman Josef                             80 roků 
Hrubá Dášenka                          81 roků 
Kosíková Věra                           81 roků 
Svobodová Ludmila                   81 roků 
Matoušková Marie                    82 roků 
Rafajová Božena                        82 roků 
Žišková Božena                          82 roků 
Matyáš Jiří                                 82 roků 
Marková Anna                           83 roků 
Pitta Emil                                   83 roků 
Zalaba Stanislav                        83 roků 
Florianová Emilie                      85 roků 
Vojáčková Antonie                    85 roků  
Ondrůjová Vlasta                      85 roků 
Šimandl Josef                             85 roků 
Matulová Marie                        87 roků 
Menoušková Anna                    87 roků 
Kramářová Marie                     88 roků 
Mezuláníková Františka           89 roků 
Šťovíčková Libuše                     92 roků 
Kosíková Emilie                         92 roků 

Jiřina Ondrová                 65 roků
František Vašík                81 roků
Rostislav Dřínovský         92 roků
Marie Vacková                 85 roků
František Svoboda            82 roků
František Bubla                77 roků
Marcela Hlaváčová          69 roků

Úmrtí občanů v roce 2013

Svatba v kostele sv.Aloise dne 14.9.2013
David Barták - Otnice
Helena Huňková - Lovčičky

Foto: Zdeňka Křivánková

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

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

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

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

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

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

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

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

P. Pavel Buchta, farář

Přidávám pozvání ke svátečnímu setkávání
při bohoslužbách:

� DUCHOVNÍ OKÉNKO �

Zvony jsou na dobré cestě aneb Dobrovolná sbírka na nové zvony

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

LOVČIČKY
25.12. 11.00
1.1.2012 11.00

MILEŠOVICE
26.12. 11.00

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

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

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

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

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

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

na konci března se uskutečnily v naší 
obci lidové misie. akci pořádala otnic-
ká farnost a  nabídla lidem, kteří chodí 
do  kostela, ale i  všem ostatním (nevěří-
cím), duchovní program, možnost pro 
vzájemné setkání, přednášky, odpovědi 

na otázky jak o víře, tak o smyslu života. 
nabídla prohloubení vztahu mezi lidmi 
– věřícími i nevěřícími. 

CO JSOU LIDOVÉ MISIE?
Lidové misie jsou pastorační akcí 

určenou pro celou farnost (pastorace-
péče o duchovní směřování). V našich 
zemích sahá jejich tradice do poloviny 
19. století (kterou v  roce 1950 tvrdě 
potlačil tehdejší komunistický režim 
prakticky až do jeho konce). Je to služ-
ba lidem. Zaměřená na  celou farnost-
muže, ženy, děti, rodiny. Ale i  na  lidi 
nevěřící, tápající, či hledající. Pomáhají 
při hledání a upevňování víry, při řešení 
nejrůznějších životních situací všech lidí.   

lidové misie
– zahrnují liturgii a udílení svátostí
– možnosti duchovních rozhovorů
– zpovědi  -  i pro ty, kteří k ní z jakéhoko-

liv důvodu delší čas nepřistoupili
– návštěvu lidí a nemocných
– kázání, přednášky
– hry pro děti
– žehnání domů a mnoho dalšího

Lidové misie vede misijní tým kněží 
a dalších dobrovolníků, který navštíví far-
nost a obec.

Opakují se na vesnicích v intervalu 10-
15 let, jsou dobrovolné a jsou zdarma.

CO JE CÍLEM LIDOVÝCH MISIÍ?
Lidové misie mají oživit a  prohloubit 

víru ve  farnosti, ale i  mezilidské vztahy 
ve vesnici.  A i když jsou misie zaměřeny 
především na lidi, kteří do kostela chodí, 
nabízejí příležitosti i těm, kteří do koste-
la nechodí, nebo v Boha nevěří. Poskytují 
lidem možnost návratu k víře, pomáhají 
odpovídat všem lidem na otázky smyslu 
života v dnešním světě. Přičemž všechny 
vyzývají k  vnitřnímu obrácení a  životu 
podle morálních povinností vyplývají-
cích z života ve víře a pravdě. Lidové mi-
sie nabízejí dialog všem a  o  všem, tedy 
celé farnosti a celé obci. 

HISTORIE MISIÍ 
VE FARNOSTI OTNICE

Otnice  L.P. 1906:
Roku 1906 na jaře jednalo se o sv. misie, ale 

pro nemoc typhus musely býti odloženy.

Otnice L.P. 1909:
Roku 1909 od 24. ledna do 2. února ko-

nány v Otnicích sv. misie. Konány od Re-
demptoristů z Prahy, za veliké účasti lidu, 
takže přes 1 600 komunikantů tam bylo. 
Lid s  velkou vytrvalostí a  zbožností se 
zúčastňoval, ježto to byly první misie 
v Otnicích. Členové sv. Růžence z Otnic 
zakoupili Kříž missionářský za  cenu 80 
korun a dvě sochy, Božského Srdce Páně 
a Panny Marie za cenu 350 korun.

lidové misie
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K misiím patří i  žehnání domů a bytů. 
Žehnání znamená vyprošování dobra. 
V požehnaném domě působí Boží milost, 
která posiluje obyvatele domu v lásce a po-
koji.

V pondělí 10. března 2014 začalo v rámci 
Lidových misií žehnání domů ve farnosti Ot-
nice a Bošovice.

Naše fara v Otnicích asi ještě nikdy neza-
žila tak velké shromáždění kněží, jako právě 
v toto pondělí.

Dopoledne se konalo na naší faře pracovní 
setkání kněží slavkovského děkanství. Po po-

ledni začali na  faru postupně přijíždět další 
kněží a jáhni ze Znojemska i jiných regionů.

Všichni hosté dostali na  naší faře dobrý 
oběd – domácí zeleninovou polévku a guláš.

Posilněni jídlem a  modlitbou vyšli kněží 
a jáhni do ulic.

Po Otnicích chodily dvě skupiny v dopro-
vodu pana Josefa a Pavla Mezuláníka. Další 
skupina žehnala v Bošovicích.

Přibližně kolem 18. hodiny bylo hoto-
vé žehnání domů v  Otnicích a  Bošovicích. 
Potom část kněží a jáhnů jela žehnat domy 
do Lovčiček.

Kolem půl osmé večer bylo žehnání ukon-
čeno a pokračovalo další den v úterý 11. břez-
na, kdy kněží prošli celé Milešovice. 

Během těchto dvou dnů nabídli kněží 
a jáhni požehnání domácnosti v celé obci Ot-
nice, Bošovice a Milešovice – v obci Lovčičky 
se nestihlo žehnání domů v ulici Svatá – bude 
probíhat až během konání misií.

Kéž požehnání domů a jejich obyvatel po-
silní lásku, pokoj a dobro v našich srdcích, 
v našich rodinách a v našich obcích!

Naďa Matoušková

Žehnání domů ve farnosti Otnice a Bošovice – 10. března 2014

Obnova sv. misie v Otnicích L.P. 1942 - Re-
demptoristé - misionáři - P. František Voša-
hlík a P. Bohumil Šimonovský

Otnice L.P. 1910:
Roku 1910 konána obnova sv. missie 

za velkého účastenství, ač v poli bylo pil-
no. Přistoupilo ku sv. zpovědi a sv. přijí-
mání 1 412 osob. Missie konali opět Re-
demptoristé z Prahy 3 od 13. – 19. dubna 
1910.

Otnice L.P. 1930:
Roku 1930, od  8. do  17. listopadu 

pořádány v  Otnicích sv. misie od  Re-
demptoristů z  Brna a  sice P.  Kaňovský, 
P.  Chrástek, P.  Košnar. Účast 1  300 sv. 
zpovědí a 1 800 sv. přijímání, impozant-
ní byl průvod misionárního kříže, který 
ač hustě pršelo, čítal 1 700 účastníků bez 
dětí.

Otnice L.P. 1941:
Od  19. do  27. dubna 1941 konaly se 

ve farnosti sv. misie, přijeli 2 vdp. misionáři 
– Redemptoristé z Brna:

P. Václav Slezák, rektor a P. Václav No-
vák. Výsledek byl krásný: 1 375 penitentů, 
2 550 komunikantů, 

účast na  kázáních velmi pěkná, zvláš-
tě o  slavnosti Nejsvětější Svátosti Oltářní, 

slavnosti Mariánské a sv. Kříže, průvod se 
konati nemohl, od  pátku až do  neděle – 
ukončení misií – pršelo.

V  pondělí 28/4 byla ještě pobožnost 
za duše v očistci za hojné účasti farníků.

Otnice L.P. 1942:
Roku 1942, od 18. do 27. dubna konala se 

v Otnicích obnova sv. misie, přijeli z Brna 
vdp. Redemptoristé P.  František Vošahlík 
a P. Bohumil Šimonovský – ač bylo nepříz-
nivé počasí – déšť, vítr, bláto, takže

se nemohl průvod konati, přece byla 
účast na kázáních a zvláště o slavnosti Bož-
ského Srdce Páně a Bolestné Panny Marie 
velmi hojná – kostel byl plný. Penitentů 
bylo 1 049, komunikantů 1 680. 

Zdroj informací: Farní kronika

Dne 22. ledna 2014 vyhledali informace 
v nepřehledné historické farní kronice, která 
je uložena v Diecézním archivu v Rajhradě 
u Brna, Naďa Matoušková a Michal Jelínek 
z Otnic.



	 otnický	zpravodaj	 	Číslo	55	–	duben	201422

Kdysi dávno...
Pokračování – otnIce ve válce

19. duben
Klidu a  ticha v  tento den využili někteří 

obchodníci k rozprodeji svých skladů. Vydá-
vali cukr, mouku, mýdlo a veškeré poživatiny 
zálohově bez lístků tak, aby celé sklady zásob 
zlikvidovali. Vzali na  sebe riziko trestních 
sankcí, neboť podobné nařízení nevyšlo, oni 
však z vlastenecké povinnosti a hospodářské 
nutnosti tak udělali. Občané dostali živoby-
tí a  lépe přežili nejtěžší okamžiky. Vesnice 
blíže ke Slavkovu byly zavolány pro zálohu 
15 kg cukru na osobu. Naše obec tento cukr 
dovézti již nemohla, neboť fronta se značně 
blížila. Sovětské letecké svazy bombardova-
ly Újezd, Žatčany, Sokolnice. Vysoký hustý 
kouř ukazoval na  velký požár. Občané se 
chodili dívat ze Strážky. Hořela sokolnic-
ká sladovna. Od  Šinkvického dvorka bylo 
po  nich stříleno. Otnice byly úplně odříz-
nuty od světa. I ty lživé protektorátní noviny 
nechodily. Od  německých vojáků je těžko 
co dověděti. Jsou popudliví a vzteklí. Mění 
nakradený tabák za cukr, vejce, víno, chleba, 
slepice a poživatiny vůbec. Je to známkou, že 
jsou potravinami špatně zásobováni. Za  to 
tabáku mají celá kola, cigaret a doutníků plné 
pytle. Ve večerních hodinách byli na míst-
ním hřbitově pohřbeni tragicky zastřelená 
Mařenka Krausová a  Mařenka Voráčová. 
Dále zemřelý stařeček Jurásek Josef.

20. duben
Včerejší den byl bez bombardování, bez 

střílení. Vojsko taktéž projíždělo v  malých 
skupinkách, snad spojovacích oddílech. Ji-
nak ticho – ticho. Na  Sadkovech jen sem 
tam pleskla rána z pušky a tlumeně zaštěkal 
kulomet. Poledne strávili občané v tichu, až 
někteří z toho ticha znervózněli. Debatovalo 
se ve sklepích, i někteří odvážlivci po ulicích. 
K 15. hodině proběhla obcí zpráva, že Němci 
kapitulovali. Tvrdil to prý německý četník 
mlynářovi Matušínovi. Šlo se tedy na výzvě-
dy. Celou cestu přes Pančavu jsme nepotkali 
vojáka, až teprve u mlýna jel jeden na koni. 
Přijel tryskem a ptal se na cestu k Milešo-
vicím. Ukázali jsme a  při té příležitosti se 
ptali, co je na tom pravdy, že má být konec 
války. Šklubl opratěmi, ostruhy zabodl koni 
do slabin a úprkem uháněl přes Poltňu. Vy-
šel mlynář Matušína a přesvědčoval nás, že 
je to pravda, že mu to říkal německý polní 
četník. Mezi tím, co nám to vyprávěl, přijíždí 
od Lovčiček řada obrněnců všech typů (tan-
ků a auto s pásovými koly). Když čelo kolo-
ny přijelo někam na konec vesnice, vylétlo 

od bošovského zámku několik desítek leta-
del. Letci zahlídli kolonu a nastal „ře-zu-nk“.

Použil palubních zbraní i leteckých bomb. 
Opět peklo. Němci zastavili kolonu a hbitě 
připravili protiletecká děla k  obraně. Také 
„fl aky“ zakopané po návrších zasáhly. Viděli 
jsme padat letecké bomby klidně a  nevi-
ňoučky. Co však způsobily dole, je k nepo-
psání. Mimo zkázu a  paniku v  německém 
vojsku, detonace bomb a krátké a ostré rány 
„fl aků“ s otřesy motorů letadel, tanků a obr-
něnců, jakož i vysypávání skel z oken, neza-
pomenutelně jsou zapsány v paměť každého 
účastníka. Rozprsklé střely tvořily na obloze 
dýmové kotouče, jež připomínaly vánoční 
stromky. Tento den vyhořel Rudolfovi Kel-
čovi dům i chlévy č. 81. Silně poškozen byl 
dům Josefa Hložka č. 1, Aloise Kosíka č. 7 
a Huberta Zehnala č. 231. Také hřbitov byl 
silně poškozen, převrácené kříže, pomníky, 
ležely přes hroby. Sokolské hřiště, na němž 
dříve stála dřevěná budova fi rmy Siemens, 
bylo několika bombami provrtáno. Hostin-
skému Markovi shořela střecha nad chlíva-
ma a  v  zahradách po  celé délce spodního 
konce severní strany byly rozsázeny bomby.

21. duben
Po včerejším těžkém dnu přišel těžký spá-

nek. Do 24 hodin si občané stavěli domovní 
hlídky, po 24. hodině šli spát. Po druhé hodi-
ně s půlnocí přišel však opět nálet, byly-li dří-
vější nálety těžké a pro mnohé občany dra-
matické, byl tento noční nálet pro všechny 
občany přímo krutý. Po ohlušujících ranách 
bomb šlehaly plameny vysoko nad domy, že 
se zdálo, že vše kolem hoří. Když lidé vylítli 
ze sklepů a krytů, balancovali po noci, ne-
vědouce co dělati a kam se skrýti. Je těžké 
se v noci orientovat. Ženy lomily rukama – 
plakaly.

Bomby tentokrát zasáhly horní část cha-
loupek – kolem mlýna. Vyhořel úplně dům 
Jana Špačka č. 130, dům Aloise Kropáčka č. 
129, Františka Bečice č. 327, stodola Františ-
ka Kropáčka, stodola Hedviky Peterkové  č. 
28. Silně byly poškozeny domy Františeka 
Majtnera č. 98, Františka Vokála, Magdaleny 
Kučerové č. 38, Františka Sajtla č. 36 a Jana 
Kučery č. 230. Vyhořel chlév Jiřímu Khuno-
vi č. 218. V Dědině byl zasažen dům Cyrila 
Gajdy č. 29 a těžce zraněna Anna Gajdová.

22. duben
Tento den byl bez bombardování. Nezů-

stal však bez vzrušených chvilek. Ojedinělé 
šrapnely a granáty navštívily obec, a třebaže 
velkých škod nenadělaly, občany silně vy-

strašily. Sovětské dělostřelectvo se zastře-
lovalo a  chystalo se vyhnat Němce z  Ot-
nic. Několik dělostřeleckých zásahů přišlo 
na Pivovárky, jedna zasáhla střechu stodoly 
Vincence Svobody č. 33, jedna zeď stavení 
Antonína Smolky č. 283. Německé vojsko 
bylo otupělé stálým napadáním sovětskými 
letadly a též používáním čistého líhu, který 
dostávali v první linii a kterého si také dosta-
tek nakradli z lihovarů. 

23. duben
Opět krásný jarní den. Příjemné a  teplé 

ráno. Pohyby německého vojska rychlejší. 
Samé rozkazy, pilno - pilno. Střelba z pušek 
zcela z  blízka slyšitelná a  štěkot kulometů 
blízko. Tanky a děla v palebném postavení 
připraveny ke střelbě. Obsluha v přísné po-
hotovosti. Všechny mosty u Otnic podmi-
novány. Žijeme v očekávání, co se bude dít. 
Ze sklepů je slyšet modlení a sliby: „Ať ztra-
tím třeba všechno, jen život ať si zachráním“. 
Na náves již nikdo nechodí – jen z dobrých 
krytů vykukují muži a pozorují, co se venku 
děje. Po  osmé hodině ranní opět silný ná-
let, který trval plných 55 minut. Osmnáct 
sovětských letadel bombardovalo komu-
nikace a vyhánělo německá vojska z Otnic 
a zároveň podporovalo svá vojska přiblížení 
se do vesnice. Do míst, kde ještě včera stá-
ly tanky a  munice, házeli sovětští letci těž-
ké bomby. Těmito byla zasažena strojovna 
Jakuba Václavka a na silnici před sv. Janem 
byly bombami vyhozeny velké jámy. Markůj 
hostinec č. 12 byl do  základů demolován. 
Obrovský oheň sálal po celé obci a stoupající 
dým stal se dobrým terčem sovětskému dě-
lostřelectvu.

Od  této chvíle jsme viděli, jak sovětské 
dělostřelectvo se přesně zastřeluje. Střely 
jakoby kráčely do vesnice přes Hrubou do-
linu zákostelní, až zasáhly stodolu Antonína 
Sadeckého a dům Innocence Zehnala, Jana 
Daňka a dům Filipa Kramáře. Boj o Otnice 
nebyl lehký a dle řeči německého důstojníka 
je již posledním bojem vůbec.

Kolem 15. hodiny odešel a o 17. hodině 
jsem viděl hořet první ruský tank na Zelni-
cích. Dle výpovědi Josefa Murice byl tento 
tank vyřazen německým „tygrem“ hlídku-
jícím a  projíždějícím v  terénu od  kapličky 
po jeho dům. Posádka tohoto tanku stačila 
ještě vyskočiti, jen řidič, kterým dle pozděj-
ších nálezů byla žena, nalezla zde smrt. Ná-
boje v tanku explodovaly a těžké pancéřové 
kryty rozházely po okolí. V 18 hodin přiletě-
lo nad Otnice pozorovací letadlo, které svým 
„ratata“ stalo se populárním, aby zjistilo, co 
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se stalo s předvojem tanků. Při této návštěvě 
zpozorovalo německého „tygra“ číhajícího 
na rohu u Muricového. Hodilo jednu menší 
bombu, která však zasáhla dům Josefa Mu-
rice. O vyřazení „tygra“ se pokusilo také so-
větské dělostřelectvo. Zásahy poškodily dům 
Františka Píše.

Těžké dělo od  Jelínkového bránilo vstup 
Sovětům až do nočních hodin. Teprve ko-
lem 22. hodiny odjela posádka tohoto děla 
s dvěma páry těžkých koní, ovšem bez děla. 
Ve 20 hodin dostala posádka do Otnic po-
silu pěšáků s  karabinami. Obsadili výšiny 
na Drahách. Před 23. hodinou přiblížila se 
sovětská vojska k vesnici a v některých mís-
tech vnikla i do domů. Ve 23 hodin začal boj 
dům od domu. Němci, když zjistili bezvý-
chodnost boje, vyhodili most za  Pančavou 
a  dali se na  ústup. Prchali k  Milešovicím 
a Šaraticím. Sovětská vojska vnikla do Otnic 
silným proudem údolím od Borkovan, dále 
silnicí od ÚJjezda a všemi polními cestami 
od Těšan a Bošovic.

Těžké kameny z Pančavského mostu i se 
zábradlím byly explosí rozmetány po  oko-
lí, jeden kámen i  s  kusem zábradlí, spadl 
na střechu domku Jiřího Mezuláníka č. 209. 
Most mezi Dědinou a Pančavou zůstal ne-
porušen, taktéž most v Chaloupkách. Sou-
kromý most Ing.  Plachera na  Zumru však 
byl vyhozen.

Sovětský rozhlasový vůz jedoucí v první 
linii vybízel německá vojska ke  vzdání se 
a svoje vojska bojovnou hudbou podporoval 
v útoku. Útočící volali: „Urá-ulala, urá-ulala“. 
Od večera mžilo – mrholilo, špatně se proto 
Němcům z Otnic utíkalo. 18 mrtvých Něm-
ců, mimo odvezených, které jsme spočítali, 
nemohli, nechalo svoje životy na  otnické 
půdě, pro nesmyslnou a dobyvačnou politi-
cu nacistických hrdlořezů. Dle výpovědí lidí, 
kteří mrtvé pochovávali, jsou tito zakopáni. 
I  na  břehu pískoviště na  Předních, poli A. 
Kosíka, jeden na  malém Sadkově ve  Žlíb-
ku, třetí na Úzké Vincence Svobody, čtvrtý 
na Úzké Filipa Kramáře, pátý a šestý jsou po-
chováni v mezi na malém Sadkově, tři jsou 
na hřbitově, desátý byl zastřelen na hřbitově 
a  je pochován za  hřbitovní zdí, jedenáctý 
na Jedličkovém Bošovsku, kde je pochován 
kousek od  potoka, dvanáctý byl pochován 
i s koněm v mezi před domem č. 44.

Hroby ostatních šesti německých vojáků 
se nepodařilo zjistiti.

Po FRontĚ
Sovětská vojska se s občany lehce spřáte-

lila. Vždyť bratrské ruské řeči se lehce po-
rozumělo, neboť mnoho otnických občanů 
bylo v I. světové válce v ruském zajetí a zase 
naopak, ruští zajatci pracovali na otnickém 
velkostatku.

Proto některá slova a věty byly mezi lidem 
hodně vžité. Škoda, že první sovětští vojáci 
k nám přišli v noci. Přivítání nebylo takové, 
jak jsme si představovali. A ráno přišly sta-
rosti a povinnosti. Jedni občané museli vy-
budovat most nad Pančavou, jiní pochová-
vali mrtvé, jiní opět stavěli těžká děla do po-
zic proti Zbýšovským a Prateckým výšinám. 
Dřeva na most se dovezlo ze skladu Jakuba 
Václavka a  z  připravované stavby Masářo-
vého mlýna. Když sovětská vojka 25. dubna 
vyprášila německá vojska z pozic od pratec-
ké, vyvěsili uvědomělí občané vlajky na stře-
chy a za okna. Co to bylo radosti a  jásotu! 
Někteří občané si i  zaplakali. Objímali se. 
Našli se však lidé, kteří hned z prvopočátku 
kalili vodu. Pomlouvali sovětské vojáky, že 
jsou zloději, že jim kradou slepice, seno, hrn-
ce, vajíčka a hodiny. 

Mezi švestkovéé stromy a  na  křižovat-
ce dvou cest vyhledali kamarádi místo pro 
poslední odpočinek tankistovi Kvarději 
seržantu Nikolajevovi Michajlovu Grigor-
jevovi, narozenému v roce 1908 a padlému 
23. dubna 1945 v souboji s pancéřem. Tak 
alespoň napsali na  chudobný dřevěný po-
mníček, který pak zasadili do  čela hrobu 
jeho kamarádi. Tento hrob zůstává opravo-
ván před domem č. 197 Emilie Svobodové, 
třebaže mrtvola byla exhumována a převe-
zena na národní hřbitov zároveň s ostatními 
do Ořechoviček – Ořechova. Mrtvý tankista 
byl z postřeleného tanku, kolchozník Něv-
ský, který jako předvoj již v 17 hodin přinášel 
Otnicím osvobození.

U pomníku padlých z I. světové války byli 
pochováni.: ofi cír Tiefer Gerasimovič Kalaš-
nikov, narozený v r. 1923, Radovoj Macho-
jmovič Kortunov, narozený v  r. 1925, kteří 
zemřeli smrtí chrabrých, v bojích s němec-
ko-fašistickými uchvatiteli 24. dubna 1945. 

Na druhé straně pomníku bylo pochováno 
dalších šest vojínů sovětské příslušnosti s po-
smrtným věnováním (Věčnaj a  sláva gero-
jam našim v bojích za svobodu našej rodiny, 
směrť německým okupantům!)

Další sovětští hrdinové byli dočasně po-
chováni na Strážce, k Milešovicím, kde jejich 
rov krášlí dřevěná zahrádka, jeden pak byl 
pochován na Hložkové zadní u Šinkvic, čtvr-
tém to poli od těšanské silnice. Pomníček byl 
označen zlatou hvězdou. Celkem bylo po-
hřbeno v Otnicích 19 sovětských vojínů.

Budiž jim sláva, budiž jim země lehkou.
Asi třetí nebo pátý den po osvobození Ot-

nic bylo vyhlášeno obecním bubeníkem, že 
všichni práce schopní občané mužského po-
hlaví od 16 do 50 roků mají se zúčastnit prací 
na dělání letiště u Sokolnic. Pracovní povin-
nosti se zúčastnili téměř všichni občané s ve-
likým nadšením. Se sokolskými i revoluční-
mi písněmi se pochodovalo tam i zpět.

Z pondělí na úterý 23. 4. - 24. 4. 1945 pře-
žila naše obec boj vítězné Rudé armády s ar-
mádou Hitlerova Německa. Šestiletá poroba 
byla svržena a český člověk bude moci opět 
beze strachu česky myslet a  klidně praco-
vat na úkolech mu svěřených. Hitler a celá 
smečka bezohledných dravců kolem něho 
rozbořila naše města a vesnice, naše domovy.

Čeká nás nyní těžká práce na  obnovení 
a znovuvybudování naší obce. 

Také výživu občanstva a pořádek v obci je 
třeba přivést do poctivých kolejí. 

Je první květen. První máj. Svátek práce – 
oslava činu. A jak to na jaře bývá, že i rostlin-
ky vystrkují svoje hlavičky z tmavých brázd 
polí, mezí a  luk, tak také přišli do  Otnic 
z pozemního hnutí českoslovenští partyzáni 
s novými hesly, plány myšlenkami pro vybu-
dování Československé republiky.

 Zpracovala: Zdeňka Křivánková

Poničený dům ze 2 sv. války, dnes budova Katolického domu, zásah patrný i na kostelní věži
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O budoucnosti otnického kina

Vážení zastupitelé,
obracím se na vás jako vedoucí kina, 

abych vás informoval o situaci v kině. V po-
slední době dochází ke zhoršování kvality 
promítání v důsledku přestárlé techniky a 
její opravy jsou, vzhledem ke stáří a nedo-
statku náhradních dílů, již téměř nemožné.

Kromě toho přestaly filmové distribuční 
společnosti distribuovat filmy na běžných 
filmových pásech – od začátku loňského 
roku se všechny nové filmy distribuují vý-
hradně elektronicky na BD nosičích vyža-
dujících patřičně technicky vybavená kina.

Protože naše kino není vybaveno pří-
slušnou digitální technikou, bylo by potře-
ba toto kino modernizovat, což mimo jiné 
přinese výrazně lepší obraz i zvuk. Tato 
technologie by sloužila nejen pro potřeby 
kina, ale toto zařízení je vybaveno mo-
derními komunikačními a prezentačními 
službami (internet, satelit, prezentace, …) 

a je možné ho tedy používat pro potřeby 
jak obecního úřadu, tak i jiných organiza-
cí a komerčních firem, což může přispět 
k vyššímu využití nejen stávající techniky, 
ale také k vylepšení finanční situace provo-
zu kina i budovy jako takové.

Nejmenší částka, která tato technologie 
vyžaduje, se pohybuje okolo 150 – 200 tisíc 
Kč – záleží na vybavenosti.

Dle informací dodavatelů je možné zaří-
zení pořídit i na splátky.

V  současné době nemůžeme hrát pro 
školy (které sem jezdí i z okolí) žádné před-
stavení, protože všechny filmy pro děti se 
distribuují výhradně elektronicky. A tato 
školní představení se výraznou měrou po-
dílejí na ekonomických ukazatelích provo-
zu kina.

Současně by při digitálním promítání 
odpadlo náročné cestování pro film do 
Brna a zpět, protože disky chodí běžnou 

poštou za zlomek nákladů spojených s lo-
gistikou klasických filmových nosičů.

Jsme středisková obec, a proto si myslím, 
že by kino, a s ním spojené služby, měly být 
zachovány, protože v širokém okolí žádné 
kino není.

Je třeba si uvědomit, a znáte to i z domu, 
jak se všechno digitalizuje (LCD a plazmo-
vé televizory, počítače, mobily, …) a tak i 
zde by mělo dojít k obnově tohoto starého 
zařízení. Obraz i zvuk z digitálního zaříze-
ní se nedají srovnat ani s nejmodernějšími 
televizory.

Obavy z  toho, že by kino neměl v  bu-
doucnu kdo řídit a obsluhovat, nejsou na 
místě, protože to jsem schopen zabezpečit. 
Zkušební digitální promítání, u kterého byl 
přítomen i místostarosta, vám může potvr-
dit, že tato technologie je na velmi vysoké 
úrovni. Je třeba také si připomenout, že fil-
my na klasických filmových 35 mm pásech 
se do kin dostávaly zhruba od 3-6 měsíců 
po premiéře, kdežto s  tímto novým způ-
sobem může být film v otnickém kině ve 
srovnatelné době s multiplexy.

V současné době z 20 distribučních spo-
lečností již pouze jedna přetáčí filmy na 
klasický filmový pás. A to pouze v  jedné 
kopii, která obíhá po celé republice ze dne 
na den, a o nějakém výběru nemůže být ani 
řeč.

Prosím a doufám, že zastupitelstvo obce 
pochopí současnou situaci a rozhodne se 
pro tuto nutnou modernizaci.

 Marek Josef

Je smutné, když něco končí, obzvlášť 
pak, když jde o něco, co má tak dlou-
hou tradici. Mluvíme o otnickém kině, 
se kterým se budeme možná brzy muset 
rozloučit. V  kině je zastaralá technika, 
skrze kterou nelze promítat většinu fil-
mů. K otnickým divákům se tak dostá-
vají mnohdy ne příliš atraktivní snímky. 
Filmů dostupných pro tuto starou tech-
niku je málo a jsou také distribuovány 
k  divákům s  velkým zpožděním. Často 
než se film dostane do Otnic, mnozí ho 
již viděli v  kině třeba v  Brně, přestože 
mají kino „za humny“ a mohou ho zde 
zhlédnout za mnohem menší peníz. Ti 
z vás, kteří filmová představení v Otni-
cích navštěvují, si jistě všimli, že promí-
tání filmů provází také časté technické 
potíže.

Kino v  Otnicích bylo také často na-
vštěvováno žáky místní i okolních zá-
kladních škol a jednou za čas tak děti 
mohly strávit příjemné dopoledne u fil-

mu, aniž by musely 
dojíždět autobusem 
větší vzdálenosti. 
Při promítání ani-
movaných filmů 
pro děti bylo otnic-
ké kino pravidelně 
zaplněno „až po 
strop“ malými di-
váky a jejich rodiči. 
Zejména v  zimním 
období byla návště-
va kina v  Otnicích 
skvělým tipem, jak 
trávit víkendové odpoledne. Bohužel, 
takové dopoledne ani odpoledne tu děti 
dlouho nezažily. Animované filmy jsou 
točeny tak, že je technika v našem kině 
„nepřežvýká“.

Otnice jsou výjimečné. Kolik stejně 
velkých obcí totiž může říct, že má kino? 
Strávit páteční večer před filmovým plát-
nem a přesto být pár desítek metrů od 

svého domu, to se jednomu nepoštěstí. 
Možná tohle už ale moci říkat nebudeme. 
Odzvoní kinu v Otnicích hrana nebo ne? 
Sejdeme se ještě před plátnem u filmu?

Zajímá nás, co si o tom myslíte vy, ob-
čané, filmoví fanoušci. Budeme proto rádi, 
když vyplníte dotazník, který najdete na 
webových stránkách www.otnice.cz. 

Filmový klub Otnice

občané, kteří nemají 
doma internet, mohou 
přijít vyplnit dotazník 
na obecní úřad
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Rok 2014 je pro LILA Domov pro po-
stižené děti Otnice, p.o. jubilejní. Slavíme 
60 let založení dětského domova v Otni-
cích a 50 let péče o děti s postižením.

Již jen opravdoví pamětníci vědí, že 
dětský domov byl v Otnicích zřízen roku 
1954, v budově bývalé obecné školy, pod 
názvem Krajský dětský domov Otnice 
a umístěny zde byly opuštěné zdravé děti 
z Brna a okolí ve věku od 1 do 3 let. 

V roce 1964 se na příkaz krajských or-
gánů soustředily do  otnického domova 
děti s postižením z dětských 
domovů z celé jižní Moravy. 
Důležitým mezníkem bylo 
v  roce 1992 získání právní 
subjektivity a přejmenování 
na „LILA Domov pro posti-
žené děti Otnice“. LILA = 
lidskost a laskavost

K  zásadní změně došlo 
v roce 2000, kdy se po havá-
rii statiky původní budovy 
podařilo postavit budovu 
novou, plně odpovídající 
potřebám péče o děti s po-
stižením.

V  současné době LILA 
Domov pro postižené děti 
Otnice, p.o. pečuje o 30 dětí 
s  kombinovaným postiže-
ním, ve věku od 1 do 10 let, 
péči poskytuje formou tr-
valého pobytu. Dále nabízí 
přechodné pobyty pro po-
stižené děti žijící v  rodině, 
spolupráci při organizaci 

náhradní rodinné péče, praxi studentům 
odborných škol a ubytování pro zaměst-
nance.

Naše výročí chceme oslavit zejmé-
na slavnostnějším Dnem otevřených 
dveří ve  středu 23. dubna. Srdečně 
všechny zveme na  prohlídku domova 
od 9 do 17 hodin a na odpolední pro-
gram do zahrady. Věříme, že nám bude 
počasí přát, protože v  15 hodin přije-
de žonglérské divadlo „Komedianti 
na káře“, budeme vypouštět balonky se 

Výročí dětského domova v Otnicích
soutěží – komu nejdál doletí a  chybět 
nebude ani skákací hrad.   

Mgr. Ludmila Pšenáková

ekologicko-charitativní projekt 
sbírej toner pokračuje od 1. 11. 2013 
do 31. 10. 2014 šestým sběrným rokem. 
Projekt pomáhá dvojnásobně – šetří 
přírodu a  zlepšuje život potřebným. 
Firmy nebo jednotlivci sbírají prázdné 
kazety od tonerů a cartridgí a posílají je 
organizátorům k recyklaci – peníze tak 
získané jdou na zařízení pro postižené 
v  konkrétním kraji.  Jihomoravský kraj 
sbírá pro LILA Domov pro postižené 
děti Otnice, p.o.

V  pátém sběrném roce přihlášené 
firmy pro nás odevzdaly tolik tonerů, 
že výsledná částka byla 55.994,-Kč. 

Pomozte nám i  přírodě. K  projektu 
se mohou přihlásit firmy a organizace, 
které mají IČO na www.sbirej-toner.cz 
nebo je možné sbírat díky Občanské-
mu sdružení Otnický SAD, který sbír-
ku organizuje u nás v Otnicích a sběr-
ný box je umístěn v chodbě Katolické-
ho domu v Otnicích.

Organizátorům projektu a  všem zú-
častněným sběračům zejména Otnic-
kému SADu moc děkujeme. 

Na fotogtafiích:
LiLA kolem roku 1959
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Vánoční besídka 
v MŠ 
– pásmo „Betlém“

V  úterý 17. prosince odpoledne měli 
možnost rodiče dětí z MŠ navštívit kul-
turní pásmo s  názvem „Betlém“. Pásmo 
spolu s  dětmi pečlivě připravovaly paní 
učitelky, a i když řada dětí v předvánoč-
ním týdnu onemocněla, pásmo bylo vel-
mi pěkné a dětem se vydařilo. Zazpívaly 
či zarecitovaly několik básniček a písni-
ček, například: „Kdo to ťuká na okénko“, 
„Rychle bratři“ či „Narodil se Ježíšek“. 
Výborně naaranžovaní byli i  Tři králo-
vé s vysokánskými čepicemi a děti měly 
i krásné kostýmy, včetně kožichů. Přesto-
že se již stmívalo, podařilo se nám udělat 
několik fotografií, které si mohli rodiče 
nechat poslat na  své e-mailové adresy. 
Ještě tentýž týden tyto básničky a písnič-
ky zarecitovaly a  zazpívaly našim prv-
ňáčkům, kteří za  nimi přišli do  školky 
na návštěvu. 

A  co popřát dětem do  nového roku? 
Snad hodně kamarádů, předškolákům 
úspěšný zápis do 1. třídy a ať se jim v naší 
pěkné školce stále líbí. 

 Mgr. Hynek Zavřel

Vánoční besídka 
v Lovčičkách

V pátek 13. prosince 2013 se uskutečnila 
v  lovčičské  sokolovně tradiční vánoční be-
sídka.  Tato akce získává stále větší oblibu, 
což potvrzuje rok od roku hojnější návštěv-
nost místních občanů. Nechybí zde pro 
všechny přítomné občerstvení, ale i bohatý 
kulturní program, na  kterém se podíleli 
i žáci Základní školy v Otnicích. Kromě vy-
stoupení dětí z MŠ Lovčičky a lovčičských 
žen do  bohatého vánočního programu 
přispěli i žáci naší školy. Hru s  jesličkami 
v úpravě Jaroslava Krčka zazpívali žáci z 1.-
3. třídy a  pásmo koled zahráli i  pěvecky 
doprovodili žáci navštěvující kroužek flét-
ny z  1.- 5. ročníku. Malé zpěváčky připra-
vila paní učitelka Kateřina Korcová a malé 
muzikanty paní učitelka Dana Matyášová. 
Tradičně nám s  hudebním doprovodem 
na  klávesy pomáhala Lenka Kurdíková, 
učitelka ZUŠ Fr. France ve Slavkově u Brna.

Doufám, že zde všichni přítomní strávili 
příjemné a  pohodové odpoledne a  příští 
rok se na podobné sváteční akci opět sejde-
me.  Dana Matyášová
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Již po sedmé se u nás ve škole podařilo 
pro žáky uspořádat pěveckou soutěž. Její 
název jsme odvodili z  jedné z nejúspěš-
nějších pěveckých soutěží.

Bohužel se nám nedaří oslovit a přimět 
k  účasti na  soutěži také žáky druhého 
stupně. Jejich odpověď: „ Přece se nebu-
du ztrapňovat“, nás vždycky rozesmutní.

Soutěž se koná vždy na  přelomu ka-
lendářního roku. Přihlášené děti před 
Vánocemi v prvním kole zpívají koledy, 
ve  druhém kole znějí lidové písničky 
a  ve  třetím kole slyšíme populární pís-
ně. Zúčastněné zpěváky letos hodnotila 
čtyřčlenná porota ve složení: Iva Benušo-
vá, Martina Tomašíková, Mirka Bočková 
a Drahomíra Floriánová. V jednom kole 
zaskakovala Dana Tománková. Každý 
z  porotců disponuje bodovou škálou 
od  jednoho do deseti bodů. Hodnotí se 
intonace, správný rytmus, ale také celko-
vý projev soutěžícího.  Publikum už tra-
dičně tvoří žáci chodící do družiny.

Ve čtvrtek 30. ledna si všichni soutěžící 
přišli na podium naší školy pro sladkou 
odměnu. Tři nejlepší pak získali ceny 
z Cukrárny U Žbánků, která tuto soutěž 

už šest let sponzoruje. Za  to manželům 
Žbánkovým patří veliký dík. A že jejich 
dortíky chutnaly, jsme se od dětí po po-
loletních prázdninách hned dozvěděli.

A  jak to tedy dopadlo? Na  prvním 
místě se shodně umístila dvě děvčata ze 
3. třídy:

Anetka Skaláková ze 3. třídy a Adélka 
Pavlasová z  2. třídy, na  třetím místě se 
umístil Bolek Oplt ze čtvrté třídy.

Vystřídá je na  stupních vítězů příští 
rok někdo jiný?

iva Benušová

V posledním předvánočním týdnu na-
vštívili naši žáci z 1. třídy spolu s třídní 
učitelkou Kateřinou Korcovou děti v ma-
teřské školce. Nejdříve prvňáčci zazpívali 
svým mladším kamarádům ve  školce 
několik koled a zarecitovali několik bás-
niček. Za  odměnu ochutnaly výborné 
cukroví, které si určitě zasloužily. Také 
děti z mateřské školky zarecitovaly a za-
zpívaly několik písniček a básniček, které 
měly připravené na  předvánoční pro-
gram a  ukázaly prvňáčkům, že už jsou 
také velmi šikovní.

Tímto chci všechny děti velmi pochvá-
lit a popřát jim do nového roku 2014, ať 
se jim ve školce i ve škole daří a líbí.

Hynek Zavřel

Otnická superstar 2013 - 2014

Kamarádství mezi dětmi Základní a Mateřské školy Otnice
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Cimbálová kapela 
s účastí naší žákyně

Dne 18. prosince 2013, tedy bezpro-
středně před Vánocemi, měli možnost žáci 
9. třídy naší školy vidět svou spolužačku 
Kateřinu Horákovou, která hraje na hous-
le v cimbálové kapele s dětmi ze ZŠ Újezd 
u Brna pod vedením Vilmy Novotné. Za-
hráli a zazpívali několik lidových a vánoč-
ních písní a vytvořili tak v naší škole krás-
nou předvánoční atmosféru. Celá kapela si 
zasloužila obrovský potlesk žáků i učitelů 
naší školy. Věříme, že to bude pro děti velká 
motivace do budoucna. Mgr. Hynek Zavřel

Spolupráce se ZŠ Bošovice – divadlo „Mrazík“
Ve druhém lednovém týdnu se žáci naší školy zúčastnili divadelního představení, 

které nacvičily děti ze ZŠ Bošovice. V místním kulturním domě odehrály krásné di-
vadelní představení „Mrazík“pod vedením nové paní ředitelky Mgr. Jany Skácelové, 
která od tohoto školního roku nahradila ve funkci ředitelky Mgr. Janu Damborskou. 
Sklidily obrovský potlesk a našim nejmenším dětem z 1. – 4. ročníku i paním učitel-
kám se velmi líbily. 

Následně si mohly prohlédnout místní malotřídní „malou“ školu, kterou vůbec 
neznaly. Určitě na  oplátku v  jarním období pozveme naše kamarády z  Bošovic 
na nějakou sportovní či kulturní akci, aby i naše děti ukázaly, jak jsou šikovné.

 Mgr. Hynek Zavřel

Pexesotnice 2014
„…aneb Vypněte doma počítač“. Školní turnaj 

v pexesu PEXESOTNICE 2014 se nám moc líbil. Na 43 
žáků prvního stupně a téměř 20 rodičů přišlo v úterý 28. 
ledna 2014 odpoledne soutěžit. Děti se snažily najít stej-
né dvojice a rodiče usedli na místa rozhodčích. A pak 
se hodinu hrálo o umístění. Podstatou však byl dobrý 
pocit, radost ze hry a setkání se spolužáky.

V  přestávkách se o  ještě lepší pohodu zasloužily 
maminky, které doma napekly a své umění předvedly 
u dlouhého stolu plného dobrot. Za což všem moc dě-
kujeme. O muziku se postarali žáci devátých tříd, o ser-
vis pro rozhodčí a další pomoc žáci šestých tříd. Také 
i  vám, děti, děkujeme. Celý turnaj pak profesionálně 
nafotila paní Žigraiová.

Na závěr jsme spočítali body na hracích kartách. Jaké 
bylo naše překvapení, když se o první místo dělili hned 
čtyři hráči. Pomohl tedy pexesový rozstřel, který rozho-
dl, že hlavní cenu, společenskou hru Timeline získala 
Zuzana Hofrová ze 3. třídy. A jelikož se v hojném po-
čtu zúčastnili naši nejmenší, odměnili jsme i nejlepšího 
prvňáčka v této kategorii, Štěpána Šebestu, hrou Double. 

Medaile byly rozdány, ceny a diplomy také, každý pak 
dostal na památku ještě drobnou pozornost a turnaj byl 
u konce. Opravdu krásné odpoledne.

 A bylo krásné a pohodové díky nadšení některých 
učitelů, také aktivitě a  pomoci rodičů, kteří obětovali 
volné odpoledne a přišli za námi do školy. Moc si cení-
me této pomoci a věříme, že i do budoucna se budeme 
moct o vaši pomoc opřít. „… a vypněte doma počíta-
če…“. Luboš Kleis

Foto: p. Žigraiová
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Ve čtvrtek 16. 1. 2014 se v odpoledních 
a v podvečerních hodinách uskutečnil zá-
pis do 1. třídy naší školy. Celkem se k zá-
pisu do  1. třídy dostavilo 39 dětí. Všem 
dětem jsme vyšli vstříc, a pokud měly prá-
vě na tento den naplánován pobyt s rodiči 
na  horách, mohly k  dodatečnému zápisu 
přijít o týden později. Přiznám se, že jsme 
vyšší počet dětí čekali, ale tolik dětí do 1. 
třídy již mnoho let nepamatuji a jsme jím 
velmi potěšeni. Z  naší otnické mateřské 
školy bude přecházet do  1. třídy 22 dětí, 
z Lovčiček se přihlásilo 11 dětí, z Bošovic 2 
děti a 4 děti se již přistěhovaly nebo v blízké 
době do Otnic přistěhují. Z celkem 39 dětí 
zvažují rodiče u pěti dětí odklad povinné 
školní docházky. 

I přes vyšší počet dětí jsme zápis s pře-
hledem zvládli. Řadě dětí se u  nás i  díky 
hraní na koberci velmi líbilo, protože pro-
středí školy znají. Domnívám se, že nikdo 
z  rodičů příliš dlouho nečekal, protože 
u  zápisu bylo celkem šest učitelek, které 
svým profesionálním přístupem někdy za-
bránily i slzičkám dětí. K příjemné atmo-
sféře přispěly i  žákyně 6. A  třídy, které si 
s dětmi pohrály na novém gymnastickém 
koberci a  děti, které přišly k  zápisu, ani 
nevěděly, že už zápis herní činností začal. 
Také žákyně 9. třídy nám pomáhaly uvádět 
rodiče od vchodu k zápisu, kde je předaly 
paní učitelce, která rodiče o všech náleži-
tostech informovala. Musím říci, že řada 
dětí byla velmi šikovných, poznaly správ-
ně barvy, tvary, dokázaly převyprávět pří-

běh či pohádku a namalovat postavu. Jen 
ta výslovnost určitých hlásek někdy činila 
problémy, ale to se může ještě před nástu-
pem do školy pravidelným procvičováním 
zlepšit. Každý budoucí žák dostal na  pa-
mátku nějakou drobnost včetně omalová-
nek a pastelek, které určitě při procvičování 
využijí.

Z uvedených čísel jasně vyplývá, že do 1. 
třídy nastoupí příští rok minimálně 34 dětí, 
které naplní dvě první třídy. 

Pět dětí s rodiči, které zvažují odklad po-
vinné školní docházky, se dostaví do školy 
ještě v měsíci dubnu či květnu, kdy pracov-

nice Oblastní pedagogicko-psychologic-
ké poradny Vyškov provedou šetření, zda 
dítě od  lednového zápisu udělalo pokrok 
a do školy by nastoupilo také. Pokud peda-
gogicko-psychologická poradna na  zákla-
dě vyjádření rodičů zjistí, že dítě pro školní 
docházku není dosud zralé, tak doporučí 
odklad školní docházky, který musí potvr-
dit ještě dětská lékařka. Následně ředitel 
školy vydá rozhodnutí o přijetí či odkladu. 
Je tedy dle mého názoru zbytečné dělat zá-
pis do mateřské školy dříve (zápis do MŠ 
bude v  úterý 13. 5. od  9. hod.), protože 
bychom stejně dříve nevěděli, kolik míst 
v mateřské školce bude. 

Aby rodiče i děti měli na zápis ve škole 
pěknou vzpomínku, snažili jsme se poří-
dit fotografie dětí ze zápisu. Většina rodi-
čů toho využila a  e-mailem byly fotogra-
fie rodičům poslány, i když někdy najít to 
konkrétní dítě nebylo jednoduché. Věřím, 
že rodiče i děti budou mít na toto pro nás 
příjemně strávené odpoledne milou vzpo-
mínku doplněnou o hezké zážitky a foto-
grafie ze zápisu.

Za  přípravu a  organizaci celého zápisu 
děkuji učitelkám 1. stupně: Daně Matyášo-
vé, Lence Vojáčkové, Haně Veselé, Kateřině 
Korcové, Miroslavě Bočkové a Daně Skalá-
kové. V neposlední řadě i žákyním 6. třídy: 
Lee Bělehrádkové, Šarlotě Fortelné, Petře 
Mezuláníkové, Kristýně Pavlovcové a  Ve-
ronice Srbové. 

  Hynek Zavřel, řed. ZŠ a MŠ Otnice

Zápis do 1. třídy v Základní škole Otnice

zápis do mŠ 13. 5. 2014    •     třídní schůzky 14. 4. 2014
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Florbalový turnaj II. stupně se uskuteč-
nil v sále školy 3. 3. 2014. Přihlášené třídy 
svedly boj o nejlepší umístění a nejedenou 
se rýsovalo i  překvapení, když například 
žáci 6. B třídy vedli 1:0 nad deváťáky. Celý 
turnaj probíhal v bojovném duchu a emo-
ce některých hráčů byly napjaté jako stru-
ny. Ale vyhrává nejlepší. Letos to byli žáci 
9. třídy. Moc gratulujeme vítězům a všem 
hráčům děkujeme za nádherné zápasy. 

 Luboš Kleis

Florbalový turnaj

Zimní olympijské hry v  Soči, medailová 
očekávání a sázka na výborné výkony od na-
šich reprezentantů nás podpořily v  nápadu 
vytvořit ve škole olympijské studio a umožnit 
tak dětem zažít v přímém přenosu výbornou 
olympijskou atmosféru. 

Přemýšleli jsme, jak to zrealizovat. Kde vy-
tvořit studio, aby bylo přístupné co největší-
mu počtu dětí. Nakonec volba padla na škol-
ní sál, kde na podiu byl nainstalován počítač 
a plátno, na které se přes dataprojektor pře-
nášel obraz z online vysílání České televize. 
V prvním týdnu přenosů ze zimních olym-
pijských her mohly děti hlavně o přestávkách 
sledovat, jak se daří našim reprezentantům. 
A pravdou je, že přestávková návštěvnost stu-
dia byla docela velká.

O to víc nás mrzelo, že se nám nepodařilo 
pro malý zájem školních závodníků uspo-
řádat olympijský slalom na  Stupavě. Orga-

nizačně bylo všechno zajištěno, ale bohužel 
nezájem o lyžování nás nemile překvapil. Že 
by se z našich žáků a žákyň stávali peciválové?

Proto se naše olympijské soutěže odehrá-
valy pouze ve  školní budově. Na  nástěnce 
s tématikou olympijských her se každý den 
objevily tři otázky, které mapovaly historii 
ZOH, zeměpisnou polohu Soči i Krásné Pol-
jany, vědomosti o  závodech i  závodnících. 
Úžasné bylo, že pod obrázky olympijských 
medailí se na nástěnce postupně objevovaly 
fotky našich úspěšných reprezentantů. Snad 
právě to žáky vyburcovalo a  nakonec jsme 
byli docela překvapeni, kolik žáků a žaček se 
do vědomostní soutěže zapojilo.

Další soutěží, na  kterou se děti dlouho-
době připravovaly, byla soutěž výtvarná. 
Asi měsíc před začátkem ZOH pustily děti 
naplno uzdu svojí fantazii a malovaly krás-
né obrázky s olympijskou tématikou. Každý 

výkres byl označen číslem a ostatní vybírali 
tři nejpěknější výkresy v kategorii mladších 
a starších dětí. I tady se hlasování zúčastnila 
velká spousta dětí hlavně z prvního stupně 
naší školy.

Téměř nás mrzelo, že začínají jarní prázd-
niny a musíme vysílání našeho olympijského 
studia ukončit. Přes prázdniny jsme sečet-
li správné odpovědi i  hlasy, které rozhodly 
o pořadí ve výtvarné soutěži. Po prázdninách 
došlo k vyhlášení výsledků a odhalení nejlep-
ších malířů.

Mezi malými dětmi byla nejlepší luštitel-
kou Anetka Skaláková, na druhém místě se 
umístila Zuzanka Hofrová, obě ze třetí třídy 
a na třetím místě skončil Matěj Vala z páté 
třídy. Na druhém stupni se o pořadí na stup-
ních vítězů podělili žáci 7. A. Stejným počtem 
bodů získali první místo Jakub Mňáček, Ivo 
Novák a Jakub Svoboda.

Ve  výtvarné soutěži v  kategorii mladších 
dětí nejvíc hlasů získal výkres Karolíny Ha-
malové ze 6. B, na druhém místě se umístil 
výkres  Žanety Štipčákové z 5. A a třetí mís-
to a třetí nejvyšší počet hlasů obdržel výkres 
Denisy Kolaříkové z 5. B. Mezi staršími tvůrci 
byl nejúspěšnější obrázek Gabriely Vylitové 
a Barbory Vašákové ze 7. A, na druhém místě 
skončil výkres namalovaný Richardem Kare-
šem, Davidem Beranem a Františkem Marti-
náskem z 8. třídy, třetí skončily se svým dílem 
Šárka Brázdová a Henrietta Valová.

 Drahomíra Floriánová a Luboš Kleis

Zimní olympijské hry

K 28. únoru letošního roku skončil na základní škole projekt EU 
Peníze školám. Z této dotace jsme pořídili do sedmi učeben data-
projektory a plátna, sedm notebooků pro učitele k přípravě digitál-
ních učebních materiálů, spoustu učebnic a pomůcek pro lepší a 
kvalitnější výuku. Vybavili jsme si také žákovskou knihovnu belet-
rií v rámci šablony čtenářské gramotnosti. Učiteli byla vytvořena 
řada pracovních listů ke zkvalitnění výuky.  Žáci sedmých, osmých 

a devátých tříd byli zapojeni do primární prevence patologických 
jevů a také jsme zahájili díky projektu výuku finanční gramotnosti. 
Evropské peníze tak posloužily dobré věci.  iva Benušová, zást.řed.

Projekt Eu Peníze školám 
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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 %

Ať jsi holka nebo kluk …. Nejen tuto, ale i mnoho dalších písní, her a říkanek 
jsme se již naučili ve cvičeníčku. 

Cvičeníčko je tělovýchovná zábava pro batolata a jejich rodiče. Již druhým ro-
kem se scházíme každý čtvrtek odpoledne v prostorách Sadu, nad poštou. Cviče-
níčko navštěvují nejen místní maminky s batolaty, ale i maminky a děti z okolí. 
Cvičíme na balónech, na lavičce, se švihadly, s padákem, s obručemi, prolézáme 
tunelem….  Ke  cvičení využíváme i  různé netradiční náčiní. Zkoušíme „válet 
sudy“ i kotrmelce a učíme se dalším dovednostem.  Někdy nám jako nářadí po-
slouží i maminky.  Také už umíme skákat, rychle běhat, tiše se plazit, poradíme si 
i s různými překážkami. A když je cvičení dost, společně si zazpíváme, zahrajeme 
na  nástroje, poslechneme pěknou písničku a  zvládneme i  jednoduchou masáž. 
Pokaždé je s námi bílý králíček, který bedlivě sleduje, jak děti cvičí, jak si vzá-
jemně pomáhají a na závěr cvičení je pochválí. Pokud jste zvědaví na naše další 
činnosti, rádi vás mezi námi přivítáme. Mária Papcunová

Pohyb pro maminky s dětmi

Maškarní ples 
ve sportovním duchu 

„Zelená je tráva, fotbal to je hra!“ znělo na úvod kar-
nevalového veselí. 130 dětí nejen ve sportovních dresech, 
ale i v barevných kostýmech a maskách se přišlo pobavit, 
zacvičit si, zatancovat, zkrátka si užít únorové sobotní 
odpoledne. Sál se proměnil v taneční parket, tělocvičnu 
i malou galerii: sportovní atmosféru doplňovaly vystave-
né výkresy sportovců. Ty namalovaly děti Základní školy 
v Otnicích v rámci projektu Zimní olympijské hry.

Ples zpestřilo vystoupení mažoretek z Těšan a ukázka 
cvičení rodičů s dětmi. Každý si domů kromě zážitků ze 
společné zábavy odnesl míč a ten, kdo měl štěstí ve hře, 
tak i nějakou hodnotnou cenu. Velkou odměnou všem, 
kteří se na náročné organizaci maškarního plesu podíleli, 
byly veselé tváře a radost v očích všech malých i velkých. 

Pro všechny, kteří ještě nechtěli kostýmy odložit hlubo-
ko do skříně, se v březnu konal Karneval s Vandou a Stan-
dou. Rej písniček, tanců, soutěží a hádanek si užili nejen 
děti, ale i jejich rodiče a prarodiče. I z tohoto odpoledne 
si děti odnášely hodnotné ceny: Sluníčka, Mateřídoušky, 
písničky, říkanky a pohádky.  Dagmar Kovaříková
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Troufám si říct, že je tomu skutečně 
tak. Rozhodně ale nechci tvrdit, že ty 
předešlé byly horší. Prostě tento rok 
byl myslivecký ples něčím výjimečný. 
Ve vzduchu byla cítit skvělá atmosféra.

Byla vidět spokojenost nejen ve tvá-
řích myslivců, ale i všech zúčastněných. 
Ale nepředbíhejme, začneme pěkně 
od začátku.

Velmi se mi líbí oddanost několika 
desítek mužů, kteří trpělivě stojí před 
dělnickým domem již od šesté hodiny, 
aby si tak zajistili svá „oblíbená“ mís-
ta. I to má své kouzlo. Hned při vstupu 
nás uchvátila krásná fotogalerie, která 
umožnila nahlédnout do  činností MS 
Hubert Otnice. Myslivci během celé-
ho roku opravdu nezaháleli. Fotografie 
nám přiblížily nahlédnutí do  vývoje 
stavby sv. Huberta, který se nachází 
nad rybníkem v Poltni. Dále dokumen-
tace z kynologického dne, nebo z mys-
liveckých honů této sezóny.

Při vstupu na sál nás opět čekalo již 
tradiční vyzdobení sálu. Ale tento rok 
poprvé nás myslivci přivítali příjem-
ným sloganem na  dřevěných deskách, 
které byly umístěny nad boxy, Vítá Vás 
MS Hubert Otnice. O  jeho výrobu se 
zasloužili nejen myslivci, ale i  Jiří Ho-
lub z Otnic, který se postaral o psanou 
formu.

Co je psáno, to je dáno, a tak po krát-
kém osobním přivítání myslivci mohl 
ples oficiálně začít.

Za  doprovodu skupiny Na  2fáze se 
okamžitě zaplnil celý sál.

Jen několik slov k oblečení na plese. 
Každý volil svobodně podle svého, tak 
to má být. Každý přišel, v  čem se cítí 
třeba dobře a  pohodlně. Ovšem velmi 
se cení společenské oblečení. Klasic-
ký oblek u pánů a plesové šaty u dam. 
Nemusí to být zrovna róba dlouhá 
až na  zem. Věřte, bylo na  co se dívat. 
K tomu slušivý třpytivý účes a pánové 

na  dámách mohli oči nechat. Taneční 
parket byl stále plný. Komu z tancování 
vyhládlo, měl k dispozici opravdu krá-
lovské a  bohaté menu. Nabízím vám 
malé nahlédnutí do  jídelního lístku. 
V nabídce byly srnčí a kančí speciality 
- například pytlákova kapsa, myslivec-
ké řezy, kančí na  hruškách nebo srnčí 
ragú na víně, guláš, svíčková. Nabídka 
byla velkolepá a chutnala ještě velkole-
pěji. Talíře zůstaly vždy úplně prázdné.

Než jsme se nadáli, bylo tady tradiční 
„Zálomkové sólo“. Parket byl zase plný. 
Však každý rád myslivce v  jejich píli 
podpoří. Bylo poznat, že na myslivecký 
ples přišlo i několik párů poprvé, kteří 
vůbec netušily, co se děje. Po krátkém 
odpočinku následovalo losování tom-
boly. Každý soustředěně sledoval svo-
je losy, jestli náhodou neuslyší svoje 
číslo. I když třeba někdo nic nevyhrál, 
mohl se radovat z výher ostatních. Lo-
sovali se motýlci, kytičky, veverky, je-
leni a za chviličku bylo pódium téměř 
prázdné.

Plesové veselí mohlo opět pokračo-
vat. Lidové a  žánrové písničky vystří-

daly hity moderního charakteru. Kaž-
dý si našel svůj oblíbený song. Kapela 
Na 2fáze se opravdu překonávala.

U  známého tzv. „káčátka“, mnohým 
docházel dech. Všichni tančili jako 
o život. Myslivecký ples se pomalu chý-
lil k závěru, i když počet lidí na „place“ 
tomu vůbec nenasvědčoval. Blížil se 
čas, kdy skupina hrála poslední písnič-
ku. Ovšem publikum bylo neoblomné 
a  žádalo o  přídavek. A  tak se i  stalo 
a  hrálo se dál. Při úplně poslední pís-
ničce, která zněla sálem kolem 4. ho-
diny ráno „Sbohem, galánečko“, byl sál 
úplně plný a  všichni společně zpívali 
zavěšeni jeden do druhého. Byl to neo-
pakovatelný okamžik, jakoby se zastavil 
čas a  všichni se spojili v  jeden úžasný 
celek. Běhal mi z toho mráz po zádech. 
Kdo tam byl, možná zažil podobný po-
cit. Tímto závěrečným gestem, jakoby 
poděkováním kapele za  skvělý dopro-
vod během celého večera, ples skončil. 
Jak jsem již v  úvodu řekla, tento ples 
byl opravdu výjimečný.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem, 
bez kterých bychom se tak skvěle neba-
vili. A abych na někoho nezapomněla, 
nebudu jmenovat a vezmu to obecně.

Díky MS Hubert Otnice, sponzorům, 
obsluhujícímu personálu za barem, pá-
nům u pokladny, dámám v šatně (které 
s  námi vydržely až do  rána), kuchař-
kám a  všem pomocníkům v  kuchyni, 
skupině  Na  2 fáze (a  jejich věrné fa-
nynce).

Za rok se opět těšíme na setkání při 
dalším mysliveckém plese. A pokud si 
myslíte, se vás už nic nepřekvapí, tak 
věřte, že „naši“ myslivci už teď pro vás 
chystají mnoho příjemných překvape-
ní. 

Na shledanou a Lovu zdar!
Text i foto: Andrea Malá

OTNICE PROŽIlY JEDEN Z NEJlEPŠÍCH 
MYSlIVECKÝCH PlESŮ ZA POSlEDNÍCH DESET lET
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Vyměnili
dresy 
za masky

Sraz měli 1. března ráno na hřišti, ale nepřicházeli s kopač-
kami, ani se v  kabince nepřevlékli do dresů. Nýbrž do růz-
ných masek. Řeč je o otnickém fotbalovém manšaftu, který 
se v plném počtu opět letos postaral o zábavu ostatků. Masky 
letos byly velmi nápadité a zábava v ulicích velkolepá. Pan Va-
cek hrál na harmoniku a Elvis na kytaru. Zpívalo se z vesela. 
Občas někomu na obličeji přistál i obrázek namalovaný rtěn-
kou. Stopy zanechali již tradičně Pat a Mat, letos s vylepšenou 
kárkou na potřebný pracovní materiál. V hlavě už se jim rodí 
nápad na nové vozítko, prý příští rok budeme koukat.

Večerní podívaná na masky nebrala konce. Padesát ostat-
níků se předvedlo v opravdu promyšlených kostýmech – stři-
horuký Edward, mouchy masařky, parta holek ze sušické 
sirkárny, květinky, příšerky z  Avataru, hokejista, již známý 
Ozák, rybářky s dokonalou rybářskou výbavičkou, mafiánští 
gentlemani s  půvabným doprovodem. Nejednou i sálem za-
zněla otázka: „Kdo jsou ti králíci v klobouku?“ U půlnočního 
pochovávání basy jsme se dozvěděli novinky z obce i o Otnic-
kých. Basa byla na období půstu uchována, tombola rozdána 
a zábava a veselí v obci utichlo. Alespoň tedy do Velikonoc.

Zdeňka Křivánková



	 otnický	zpravodaj	 	Číslo	55	–	duben	201434

Letošní rok je rokem volebním, kdy 
se rozloučíme se současným vedením 
a zvolíme si nové zástupce. Už zase dal-
ší rok naší činnosti uplynul a  budeme 
jej hodnotit. Připomeňme si, co jsme 
zažili v naší organizaci v roce 2013.

Dne 8. března jsme pozvali Ing.  Pe-
tra Hanzelku, kurátora Botanické za-
hrady v Praze, k besedě o skalničkách. 
Dozvěděli jsme se, jak zakládat skalku 
a  o  nárocích jednotlivých druhů skal-
niček. Nemilou tradicí se stává malá 
účast členů na  pořádaných besedách 
a  přednáškách. Hned druhý den, 9. 
března, naše členky zorganizovaly 
v  dělnickém domě módní přehlídku 
šitých modelů s  následným prodejem. 
Přehlídka byla obohacena o kadeřnice 
a vizážistky. Všem organizátorům této 
velmi úspěšné akce zvláště děkuji.

Opět na velikonoční neděli 31. břez-
na jsme pro naše členky i širokou veřej-
nost pozvali cimbálovou kapelu Dona-
va pro pobavení a  znásobení sváteční 
nálady, podpořenou ochutnávkou vína 
firmy Rozařín.

Po soukromém zhlédnutí vystoupení 
lovčičských žen jsme 26. dubna pozvali 
lovčičské ženy s představením Na mo-
ravské svatbě k nám do Otnic. Toto di-
vadelní představení se setkalo s velkým 
úspěchem a  všem se moc líbilo. Chci 
ještě jednou dodatečně lovčičským že-
nám poděkovat. 

Jedním z  hlavních bodů našeho 
usnesení je uspořádání Jarní prodej-
ní výstavy. V  roce 2013 připadl ter-
mín na  sobotu 11. května a neděli 12. 
května. Organizátoři navázali na dobré 
zkušenosti z minulých výstav a opět za-

jistili výborný průběh akce. Úspěšnost 
výstavy dokumentuje vysoká účast 
návštěvníků. Celkem výstavu navští-
vilo 1  686 lidí. Na  účasti má velkou 
zásluhu dobrá propagace a  pozvání. 
Zde zase chci znovu poděkovat všem, 
kteří se na přípravě a průběhu výstavy 
podíleli. Součástí výstavy byla vyhlá-
šena soutěž pro žáky základní školy se 
zahrádkářskou tematikou. Odborná 
porota a  účastníci výstavy svými hla-
sy určili vítěze soutěže, kterým byly 3. 
června předány drobné ceny a odměny. 
Součástí poděkování žákům naší ško-
ly bylo 13. června pozváno žákovské 
divadlo z  Dambořic v  režii naší nové 

členky Jarmily Luskačové a  sehrálo 
představení Klofáci.

Pokračováním nové tradice pořádání 
prodejních trhů, výpěstků našich členů, 
jsme 12. července zahájili první trhy 
Dobrý jarmark, dále se pokračovalo 26. 
července a 9. srpna a poslední nabídka 
byla 11. října. V  loňském roce se pro 
malý zájem kupujících větší počet trhů 
neorganizoval. Nabídku ovoce a  zele-
niny zajištují převážně přátelé Jarmila 
Luskačová, Květoš Brtník a  Miroslav 

Žbánek. Byli bychom rádi, kdyby větší 
nabídku, dle svých možností, zajistili 
ostatní členové i občané. Víme všichni, 

Výroční členská schůze zahrádkářů
28.	února	2014
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že potraviny z domácích zdrojů a naší 
oblasti jsou nejlepší a nejzdravější.

V  třetí dekádě července byl zorga-
nizován zájem do  Lednicko-Valtické-
ho areálu. Pro mnohé z  nás byl zájezd 
na místa jižní Moravy známý, ale i přesto 
jsme si každý za krásného počasí mohli 
užít příjemného dne. 

V letošním roce se na dělnickém domě 
vyměňovala okna, včetně moštárny. 
Za náročný úklid před lisováním děkuji 
přítelkyni Bočkové a  Havelkové. Velký 
dík za  velmi náročnou sezonu lisování 
při velkém zájmu občanů patří členům 
Janu Rafajovi, Miroslavu Kaloudovi, Mi-

chalu Krausovi, Marice Kaloudové, Evě 
Svobodové a nečlenům Františku Buch-
tovi, Albínu Lorencovi a  Miloši Kalou-
dovi. Celkem se lisovalo od 31. srpna 11 
sobot a bylo získáno 21 549 Kč.

Devátým bodem plnění usnese-
ní z  VČS jsme se od  20. září přípravou 
a  21.-23. září účastí podíleli na  Oblast-
ní výstavě ovoce a  zeleniny ve  Slavkově 
u Brna. Díky našemu příteli, mistru re-
publiky v aranžování Jaromíru Kokešovi, 
byla naše expozice hodnocena jako velmi 
úspěšná a také jsme od organizátorů zís-
kali pohár za 1. místo.

Dne 4. října se naši členové zúčastni-
li zájezdu na podzimní Floru Olomouc. 
V  odpoledních hodinách zájezdu jsme 
s průvodcem prošli historickými památ-
kami Olomouce.

Tradičně 1x ročně navštěvujeme di-
vadlo v Boleradicích. Dne 26. října jsme 
zajeli na Zapeklitou komedii aneb Kdosi 
brousí na Paďousi. Představení místních 
ochotníků je vždy výborné.

V sobotu 16. listopadu, po úspěšných 
minulých letech, jsme zorganizovali dal-
ší ročník Ukázky uměleckých řemesel 
a ručních dovedností.

Řemesla získávají stále větší popula-
ritu, hlavně zásluhou domácí zabijačky 
před dělnickým domem, což dokazuje 
stále vzrůstající návštěvnost. Celkem se 
účastnilo 423 zájemců.

V  letošní zprávě nejmenuji všechny 
členy, kteří se zasloužili o  zdárnou čin-
nost naší organizace, mohl bych na  ně-
koho zapomenout.

Vy všichni dobře víte, kdo a  co dob-
rého pro naši organizaci vykonal. Vám 
všem moc a moc děkuji.

Děkuji za výbornou spolupráci s před-
staviteli naší obce a ředitelstvím naší ško-
ly.

Jak jsem v úvodu připomenul, budou 
na dnešní VČS volby do nového výboru 
a kontrolní komise. 

Chci všem stávajícím členům výboru, 
členům kontrolní komise a  úsekářkám 
za obětavou práci v minulých letech moc 
poděkovat.

Novým zvoleným funkcionářům přeji 
mnoho úspěchů do  další úspěšné čin-
nosti.

Přeji vám hodně zdraví, štěstí a  po-
hody a mnoho pěstitelských úspěchů“.

Petr Havelka
Foto: Zdeňka Křivánková

akce chystané v roce 2014: 5. dub-
na – kapela The Rockset, 12. dubna 
– návštěva divadla v  Boleradicích, 
20. dubna – posezení u cimbálu, 10.-
11. května – Jarní prodejní výstava, 
červen – říjen – zajištění trh Dobrý 
jarmark, srpen – zájezd, září  - říjen 
– moštování, září – účast na výstavě 
ve Slavkově, říjen – návštěv divadla, 
listopad – ukázka řemesel a  ručních 
dovedností, průběžně – spolupráce 
s  OÚ, zorganizování soutěže se ZŠ, 
poradenská činnost.

Beseda 
o jádrovinách

Odborná péče při pěstování ovoce 
přináší vždy úspěch. S  blížícím se ja-
rem nabídli pěstitelům odborné pou-
čení a  radu otničtí zahrádkáři. Pořá-
dali v sobotu 15. února v pohostinství 
U Marků přednášku pracovníka vědec-
kého výzkumného ústavu v  Želešicích 
Ing.  Dušana Nesrsty O  pěstování já-
drovin – jabloní a hrušní.

Přednáška byla velmi zajímavá a po-
učná. Kromě členů zahrádkářů se zú-
častnili i ostatní občané z Otnic a okol-
ních obcí. Antonie Bočková

Foto: Petr Havelka
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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
Nápad zahrát si stolní tenis vzešel od Arnoš-

ta Kolbábka koncem roku 2010. Slovo dalo slo-
vu a 28. prosince 2010 se uskutečnilo první se-
tkání v místní tělocvičně ZŠ. Na zahájení při-
šlo 5 zájemců, a to Kolbábek Arnošt, Rafaj Jan, 
Buchta František, Lorenc Albín a Heřmanský 
Milan. Poté jsme požádali TJ Sokol Otnice 
o možnost hrát pravidelně. Výbor TJ Sokol Ot-
nice naší žádosti vyhověl, a tak každou středu 
máme vyhrazenou 1 hodinu od 17 do 18 hodin. 
Scházíme se pravidelně po celý rok. V součas-
né době nás chodí celkem 10 a  hrajeme na  4 
stolech. Věkový průměr činí 71,4 roků. I když 
v jednotlivých zápasech nejde tolik o vítězství, 
žádný nebere zápasy na  lehkou váhu, o  čemž 
svědčí propocená trička po  skončeném tré-
ninku. Nejprestižnější utkání sehrávají pánové 
LORENC – NOVÁK. Když jejich vzájemný zá-
pas spěje ke konci, ostatní přestanou hrát a se 
zájmem sledují, jak probíhající utkání skončí. 
Utkání se hrají v  zimním období v Pohostin-
ství u Marků a v letním období u stánku rych-
lého občerstvení na místním hřišti. Je obdivu-
hodné, že i v tak pokročilém věku lze sporto-
vat s takovým zaujetím a zápalem v tolik oblí-
beném sportovním odvětví. Dá se konstatovat, 
že jsme velice dobrý kolektiv a rádi mezi sebou 
přivítáme další zájemce o stolní tenis.

S pozdravem sportu zdar
a stolnímu tenisu zvlášť

Heřmanský Milan

BlONĎáCI za zelenými stoly

Zleva stojí: Partyka Miloš, Rafaj Jan, Novák Josef, Borovička Jaroslav, Stru-
ha Arnošt, Kolbábek Arnošt
V podřepu: Lorenc Albín, Heřmanský Milan
Na snímku chybí: Buchta František, Pavlíček Zdenek

V roce 2013 jsme chtěli zajistit vyrovna-
ný rozpočet. To byl hlavní úkol výboru tě-
lovýchovné jednoty: zabezpečit minimálně 
vyrovnaný rozpočet tak, aby se optimali-
zovaly jak jeho příjmy, tak výdaje, snažit se 
navýšit příjmy a  zároveň snižovat výdaje. 
Základními pilíři dobrého hospodaření 
naší organizace bývá pořádání tradičních 
kulturních i sportovních akcí, dobrá spolu-
práce s místním obecním úřadem a spon-
zory.

A  teď k  našim oddílům. Je potěšitelné, 
že dobře fungují oddíly, které mají svá 
mužstva v soutěžích v rámci okresu nebo 
i kraje a dobře tak reprezentují tělovýchovu 
v Otnicích. Největším oddílem, co do po-
čtu členů, je oddíl kopané, dále pak oddíl 
billiardu, stolního tenisu a tenisu. Dalšími 
oddíly naší tělovýchovné jednoty, které se 
neúčastní registrovaných soutěží, jsou od-
díly volejbalu, nohejbalu a  atletiky. Dále 
je to aerobic, cvičení žen, cvičení rodičů 
s  dětmi a  nesmím zapomenout na  naše 
blonďáky, kteří dělají i  pěknou diváckou 
kulisu jak u mistrovských utkáních stolní-
ho tenisu, tak kopané.

Všechny tyto oddíly a složky navštěvují 
naši tělocvičnu a opět bych chtěl apelovat 

na všechny vedoucí oddílů a organizací, ale 
i  všechny sportovce: chovejte se, prosím, 
k vybavení, nářadí a všemu, co s činností 
souvisí, co nejslušněji. Je to v zájmu nás 
všech, aby toho mohly využít i další ge-
nerace. Týká se to i  celého sportovního 
areálu, tenisových kurtů a  fotbalového 
hřiště.

Náš sportovní areál má od  loňského 
roku nového správce. Stal se jím Evžen 
Spáčil a  jsem rád, že spolupráce mezi 
ním a  tělovýchovnou jednotou bude 
pokračovat i  v  letošním roce.  A  výčep 
na  hřišti? Dále pokračujeme v  dobré  
spolupráci s Ivo Krausem. 

Na podzim loňského roku tělovýchovná 
jednota zažádala u  Ministerstva školství 
o dotaci na provoz a údržbu sportovního 
areálu a  zařízení. Je opravdu potřeba se 
starat a udržovat náš sportovní areál a vý-
bavu, aby mohl sloužit co nejdéle i dalším 
generacím. A  to rozhodně stojí nemalé 
prostředky.

Jak jsme byli úspěšní s žádostí, budeme 
znát koncem dubna a od toho se také bude 
odvíjet další finanční investice pro letošní 
rok.

A rok 2014?

Domníváme se, že bude opět velmi těž-
ký. Naším cílem je znovu hospodařit s vy-
rovnaným rozpočtem. K  tomu by nám 
měli opět pomoci sponzoři a  pořádání 
kulturních a  sportovních akcí. Vážíme si 
každého příspěvku a  rozhodnutí podpo-
rovat otnický sport a  tím také pomáhat 
správnému směřování mládeže. Upřímně 
děkuji při této příležitosti všem, kdo nás 
finančně podpoří, a  jsme přesvědčeni, že 
činnost a výkony našich oddílů byly dob-
rou propagací těchto organizací. Neměli 
bychom se ale spoléhat pouze na  pomoc 
ostatních, ale dál hledat cesty a možnosti 
k posílení ekonomiky naší TJ. Ze své po-
zice bych chtěl poděkovat všem vedoucím 
oddílů, jednotlivým trenérům, členům 
výboru a všem, kteří se snaží pracovat pro 
dobré jméno naší TJ a  obce, bez jejichž 
dobrovolné a obětavé práce by činnost TJ 
brzy skončila. Chtěl bych také zdůraznit 
hlavní smysl TJ v naší obci, a tím je zabez-
pečení co nejširšího sportovního vyžití pro 
všechny občany obce, jak na soutěžní, tak 
rekreační úrovni.

Přeji všem hodně úspěchů a  krásných 
sportovních výkonů v roce 2014.  

Marek Šebeček

Tělovýchovná jednota Sokol Otnice
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Míša Drabálková úspěšně vstoupila do jar-
ní sezony v silovém trojboji.

V  tomto silovém sportu, kde závodní-
ci měří síly v  dřepu s  činkou, benchpressu 
a  mrtvém tahu Míša soutěží v  kategorii žen 
do 63 kg. 

Letošní první soutěží bylo mistrovství se-
verních a východních Čech v silovém trojbo-
ji, které se konalo v Praze. Míša zde potvrdila 
roli favoritky a  s  přehledem zvítězila ve  své 
kategorii. Nazvedala celkem 370 kg (dřep 
150, benchpress 87,5 a mrtvý tah 132,5 kg).

V celkovém pořadí se Míša umístnila z 12 
žen na skvělém druhém místě.

O týden později se konalo mistrovství Čech 
v benchpressu v  Jihlavě. Zde Míša potvrdila 
svoji stoupající formu, zvedla činku o hmot-
nosti 92,5 kg. Tento výkon ji vynesl na 1. mís-
to a  v  celkovém pořadí žen opět na  druhou 
pozici.

Míša se díky svým výkonům nominovala 
na  mistrovství republiky jak v  silovém troj-
boji, tak i na  mistrovství republiky v  ben-
chpressu. Na  těchto soutěží se již můžeme 
od  Míši dočkat překonaní některého z  čes-
kých rekordů.

Michal Sicha

Po loňské sezóně, kdy naše obě druž-
stva sestoupila o třídu níže, se letošní rok 
jevíslibněji. Družstvo A má velkou šanci 
postoupit opět do 1. třídy krajského pře-
boru, jelikož stále drží 1. místo v tabulce. 
Doufejme, že poslední tři zápasy do kon-
ce sezony udrží svou pozici a  vyhraje 
svoji třídu.

Družstvo B má také nakročeno skon-
čit na špičce tabulky, jelikož jsme pou-
ze 2 body (jednu výhru) za 1. místem. 
Třetí třída, ve které hraje B mužstvo, je 

vyrovnanější - tři družstva, včetně na-
šeho, mají po 12 bodech, rozhoduje jen 
skóre.

Pokud jsme letos prohráli, bylo to 
vždy velmi těsně, ve dvou zápasech ven-
ku pouze o 1 karambol! Potíže obou na-
šich mužstev jsou hlavně v  nedostatku 
hráčů, protože někdy kvůli pracovním 
povinnostem nebo nemocem, nemůže-
me vyslat do zápasů nejsilnější sestavy. 
Proto jsme se rozhodli uspořádat v nedě-
li 27. dubna 2014  v 10 hod. v dělnickém 

domě nábor zájemců o kulečník. Věřím, 
že se najdou nadšenci, hlavně z řad škol-
ní mládeže, kterým se tato krásná hra za-
líbí natolik, že posílí naše řady a začnou 
hrát s  námi soutěžně. Účast dívek bude 
vítána! Dále připravujeme pro zkušenější 
na květen turnaj neregistrovaných hrá-
čů ve čtyřkulovém kulečníku.

Bližší údaje o  turnaji upřesníme 
na plakátech a v hlášení obecního úřadu.

 
 Zdeněk Procházka

Kulečník v Otnicích

Michaela Drabálková úspěšně soutěží 
v silovém trojboji
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5.	dubna	2014	ve	20	hod.
Kapela THE ROCKSET

zpívá	zuza	nová	a	večer	doplní	travesti	sHoW	–	
divoké	kočky	z ostravy

vstupenky	jsou	slosovatelné.	Hlavní	výhra	televizor,	
dalších	15	hodnotných	cen.

v dělnickém	domě.
pořádají:	otničtí	zahrádkáři

6.	dubna	2014	v	15	hod.
koncert JESuS CHRIST SuPERSTAR 

-	fragmenty	z	rockové	opery,	v	podání	tÁBor	
superstar	Band

v	kostele	sv.	aloise	a	Havla	v	otnicích.	vstupné	150,-.
předprodej	vstupenek	na	oú	otnice.

pořádá:	Farnost	otnice	ve	spolupráci	s oú	otnice

12.	dubna	2014
SBěR ŽElEZNéHO ŠROTu

16.	dubna	2014
SBěR PAPÍRu PO OBCI

20.	dubna	2014
POSEZENÍ u CIMBálu 

S OCHuTNáVKOu VÍN ROZAřÍN MOuTNICE
v dělnickém	domě

pořádají:	otničtí	zahrádkáři

23.	dubna	2014		v	16	hod.	
PIETNÍ AKT 

u	pomníku	padlých	vojínů	
rudoarmějců.

23.	dubna	2014	v	9–17	hod.
DEN OTEVřENÝCH DVEřÍ 

v domově	lila
v 15	hod	odpolední	program	v zahradě

26.	dubna	2014
VÍTáNÍ JARA SE SVěTluŠKAMI

pořádá	otnický	sad

27.	dubna	2014	v	10	hod.
NáBOR ZáJEMCŮ O KulEčNÍK

v dělnickém	domě	v kulečníkové	herně
pořádá:	kulečníkový	klub

10.–11.	května	2014

TRADIčNÍ JARNÍ PRODEJNÍ VÝSTAV KVěTIN

v základní	škole	v otnicích

pořádají:	otničtí	zahrádkáři

11.	května	2014

BESÍDKA KE DNI MATEK

v	sále	základní	školy

6.–8.	června	2014	

Pivní slavnosti

	na	hřišti

 

8.	června	2014

KřÍDOVé MAlOVáNÍ KE DNI DěTÍ

pořádá	otnický	sad

21.–22.	června	2014

Aloiské hody

CuKRáRNA u ŽBáNKŮ

přeje	všem	občanům	krásné	prožití	velikonočních	

svátků	a	oznamuje,	že	přijímá	objednávky

na	velikonoce.

pozvÁnka	od	sousedů

VElIKONOčNÍ POSEZENÍ

V neděli 20. dubna 2014 
se	bude	v Bošovicích	v kulturním	domě	konat	Velikonoční 

posezení.	od	15	hodin	zde	vystoupí	s pásmem	děti	z Mateřské	
a	základní	školy	Bošovice.	za	malý	příspěvek	bude	možné	si	zde	

vytvořit	velikonoční	dekorace.	tradičně	se	pletou	pomlázky,	zdobí	
vajíčka	a	vytváří	dobroty	z marcipánu,	který	každoročně	daruje	
cukrárna	u	Žbánků.	nabídneme	vám	k ochutnání	velikonoční	

pokrmy	–	ty	známé,	i	ty	už	skoro	zapomenuté.	v	zasedací	místnosti	
bude	otevřena	výstava	ke	stému	výročí	začátku	1.	světové	války.
večer	se	v sokolovně	uskuteční	Velikonoční countrybál.	od	20	

hod	budou	trampské,	country	a	folkové	písničky	hrát	k tanci	i	
k poslechu	skupiny	náhodou	a	krtci.	Během	večera	se	můžete	
pod	vedením	zkušeného	mistra	ivana	Bartůňka	z Brna	naučit	
několik	country	tanců.	nepotřebujete	k tomu	ani	partnera	či	
partnerku,	ani	umět	jiné	country	tance,	pouze	chuť	něčemu	

novému	se	naučit,	umět	počítat	do	osmi	a	rozeznat	levou	ruku	od	
pravé.	Budeme	rádi,	když	všichni	kovbojové,	indiáni,	gentlemani	

a	jejich	lady	přijdou	ve	stylovém	oblečení,	ale	není	to	podmínkou,	
vždyť	tančit	se	dá	i	v džínách.	doufáme,	že	si	během	večera	

užijete	hodně	legrace	a	zábavy.	veškerý	výtěžek	podpoří	opravu	
historických	varhan	v Bošovicích.
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