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OTNAP - houpací lavička
Do parku přibyl nový prvek pro děti – houpací lavička, kterou nám věnovali 

manželé Navrátilovi od Hořké vody.
Moc jim tímto děkujeme. Lavička prošla rekonstrukcí. Všem, kdo se na ní po-

díleli, patří obrovský dík, protože v dnešní době už se moc nestává, že někdo něco 
udělá pro radost a zadarmo.

Moc nás těší, že kolem nás máme právě takové lidičky se srdíčkem na správném 
místě.

Tak přijďte s dětmi k nám do parku.
Spolek přátel OTNAPU

Poděkování
Děkuji třem Ladislavům-

Bláhovi, Pšenákovi, Vilišovi 
a  Luďku Matouškovi za  pomoc 
při kontrole technického stavu 
školních zařízení a  za  případ-
nou opravu či seřízení. Veškerá 
spolupráce s  výše zmíněnými 
pány proběhla v  jejich volném 
čase a zdarma. Díky jejich ocho-
tě a zručnosti fungují technická 
zařízení školy i  školky bez pro-
blémů.
  školník ZŠ a MŠ Otnice 

omluva
V  minulém čísle zpravodaje 

odstranil tiskařský šotek před-
ponu do- v  článku Blonďáci 
za zelenými stoly.

Správné znění věty: Utkání 
se dohrávají v  zimním období 
v Pohostinství u Marků. Za upo-
zornění děkujeme Milanu Heř-
manskému a za případné nedo-
rozumění se omlouváme.

-red-

O PaVOUčkOVi 
Drahomíra Tišerová

Za skříní v koutě
pavouček bydlí, 
houpá se v síti, 
celý den prospí.

Stále jen souká,
mouchy se ho bojí,
když nějaké chytí,
hned je všechny pojí.

Nosí lidem štěstí,
co jim někdy schází,
přinese i radost,
zbaví nesnází.

Nebuďme ho ze spaní,
ať se nezlobí,
u nás je mu krásně,
on to dobře ví.

z knihy O zvířátkách
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Den otevřených dveří k výročí 
dětského domova

V minulém zpravodaji jsme psali, že 
rok 2014 je pro LiLa Domov pro posti-
žené děti Otnice, p.o. jubilejní. Slavíme 
60 let založení dětského domova v Ot-
nicích a 50 let péče o děti s postižením.

k  tomuto výročí jsme připravili 
na  středu 23. dubna 2014 slavnostní 
Den otevřených dveří. 

Tradiční prohlídka domova s  ukáz-
kami terapií probíhala pro zájemce 
od 9 do 17 hodin.

Po obědě jsme ve vyzdobené zahradě 
zprovoznili skákací hrad a otevřeli bu-
fet s  občerstvením. Počasí nám přálo, 
a tak do prosluněné zahrady přicháze-
li návštěvníci z blízka i z dálky. Přijeli 
pěstouni s našimi bývalými dětmi, uví-
tali jsme rodiče, prarodiče a sourozen-
ce našich současných dětí, maminky 
s dětmi z Otnic i z okolí, školáky ze Zá-
kladní a Mateřské školy Otnice a další 
kamarády. 

V  15 hodin zahájilo svoje vystou-
pení žonglérské divadlo „komedianti 
na  káře“. Dva herci předvedli veselou 
klauniádu, publikum bylo nadšené, na-
víc si na závěr mohly děti samy žong-
lérské umění vyzkoušet. 
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Následovalo vypouštění balonků se 
soutěží „komu nejdál doletí“. Naše děti 
s  kamarády ze Základní školy v  Ot-
nicích vytvořily dvojice a  společně 
vypustili balonky s  identifikační a  in-
formační kartičkou. Byla to velká pre-
miéra, většina balonků vyletěla vysoko. 
Bohužel několik balonků bylo pravdě-
podobně napuštěno heliem málo a za-
chytily se už v korunách stromů v par-
ku před školou. Vyhodnocení soutěže 
bude ve středu 10. září 2014 v 15 hodin 
zase na  naší zahradě. Už teď můžeme 
prozradit, že se nám ohlásilo šest ná-
lezců, z toho tři až z Rakouska. 

Ještě chvíli jsme si společně se všemi 
kamarády užívali skákací hrad, hou-
pačky a  mlsání v  našem občerstvení. 
Poslední návštěvníci odcházeli po  18. 
hodině. 

Děkujeme všem, kteří naše výročí 
s  námi oslavili. Děkujeme paní Dag-
mar kubíčkové za zapůjčení skákacího 
hradu a manželům Žbánkovým za da-
rované zákusky.

Ludmila Pšenáková
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duBEn - 7. 4. 2014

4. kontrola minulého zápisu:
Bod 14) příkazní smlouva s Mgr. kavříkem na zajištění výběro-
vého řízení zateplení radnice, byla podepsána.

5. měÚ Slavkov u Brna – odbor stavební:
a) Farnost Otnice 50 – sdělení ke stavbě stanice Vodafone
b) Beton Brož 484 – závěrečná prohlídka linky MaSa
c) Manž. Matouškovi 8 – kontrolní prohlídka

6. měÚ Slavkov u Brna – odbor ŽP:
- T. Vyvadil 204 – souhlas s  odnětím půdy z  půdního fondu 
na stavbu RD

7. ÚZSvm – seznam neznámých vlastníků:
Žádost Úřadu pro zastupování státu ve  věcech majetkových, 
který zaslal seznam nevyřešených pozůstalostí na k. ú. Otnice. 
Seznam je na úřední desce. 

8. Schválení přijatých faktur:
a) REEX Modřice – Fa: 214026, tisk zpravodaje č. 55
b) EEika Sokolnice – Fa: 14010434, oprava veřejného osvět-
lení
c) Švábenský R. 424 – Fa: 22014, nosná konstrukce misijního 
     kříže
usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 8, zápisu. 

9. Hostování lunaparků na hody 2014:
Starosta předložil dvě žádosti o hostování lunaparků na otnické 
hody. k přijetí byla doporučena žádost p. Flaksové Brno.
usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje žádost p.  Flaksové Brno, na  zajištění 
lunaparků při konání otnických hodů.   
     
10. TJ Sokol – finanční příspěvek:
Zastupitelstvo projednalo žádost TJ Sokol Otnice o  finanč-
ní příspěvek ve výši 12 500,- kč, na úhradu hudby při konání 
ostatkové zábavy.
usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje fin. příspěvek pro TJ So-
kol Otnice ve výši 12 500,- kč.    
 
11. ZŠ + mŠ otnice – prověrky BoZP:
Zastupitelé vzali na vědomí „Zprávu“ ředitele Základní a Ma-
teřské školy Otnice o  provedení prověrek bezpečnosti za  rok 
2013. Některé zjištěné závady budou odstraňovány dle mož-
ností zřizovatele.

12. ZŠ + mŠ otnice – potvrzení ředitele ve funkci:
V souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškol-
ním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělá-
vání (školský zákon), ve znění zákona č.  472/2011 Sb., týkající 
se ředitelů škol a školských zařízení, jednalo zastupitelstvo, zda 
obec má vyhlásit konkurs na ředitele Základní a Mateřské ško-
ly Otnice. Bylo konstatováno, že není důvod konkurs vyhlašo-
vat a doporučilo starostovi (v souladu se školským zákonem) 
prodloužit pracovní poměr s  ředitelem školy Mgr.  Zavřelem 
na dobu určitou 6 roků.
usnesení:
Zastupitelstvo doporučuje starostovi nevyhlašovat kon-
kurs na  ředitele Základní a  Mateřské školy Otnice a  pro-
dloužit pracovní poměr stávajícímu řediteli na  dobu určitou  
6 let. 
      13.  ZŠ 
+ mŠ otnice – nabídka na opr. el. instalace:
Zastupitelstvo vzalo na  vědomí nabídku p.  Viliše z  Bošovic, 
na provedení dalších oprav elektroinstalace v budově základní 
školy. i když v rozpočtu na r. 2014 není s opravou počítáno, lze 

jí realizovat v  případě vzniklé havárie. Jedná se o  další větve 
(chodby), každá v rozsahu cca 95 tis. kč.

14. Zametací vůz:
Zastupitelstvo diskutovalo o  možnosti zakoupení zametacího 
stroje za podpory dotace z EÚ. Po vyhodnocení všech nákladů 
došlo ke shodě, že o zametací stroj nebude obec žádat.
 
15. dotace na dětské hřiště:
Starosta informoval o  neúspěšné žádosti o  dotaci na  dětské 
hřiště v parku sv. J. Nepomuckého, od Nadace čEZ.
Navrhl podat žádost na Jihomoravský kraj o dotaci na vybavení 
hracími prvky do zahrady mateřské školy. Spoluúčast obce je 
limitována 150 tis. kč.
usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na Jihomorav-
ský kraj, na vybavení zahrady u Mateřské školy hracími prvky. 
                

16. obecní vyhláška č.1/2014 – pohyb psů:
Zastupitelé projednali návrh obecně závazné vyhlášky č. 
1/2014, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na  veřej-
ných prostranstvích v obci Otnice.
usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 
1/2014. 

17. T. vyvadil – smlouva o zřízení věcného břemene:
Zastupitelé projednali návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene se stavebníkem RD Tomášem Vyvadi-
lem Otnice 204. Smlouva řeší uložení přípojky vodovodu, ka-
nalizace a el. energie k novostavbě RD do obecního pozemku 
p. č. 675/4. 
usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o smlouvě budoucí o zříze-
ní věcného břemene“ s p. T. Vyvadilem Otnice 204, na uložení 
inž. sítí do pozemku p. č. 675/4.    
     
18. Přijetí pozemků darem od p. Jamborové:
Zastupitelstvo projednalo nabídku od Jitky Jamborové na daro-
vání pozemků p. č. 1346/36, 4017 a 4018, obci Otnice.  
usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí pozemku p. č. 1346/36 o výmě-
ře 218 m2, p. č. 4017 o výměře 32 m2 a p. č. 4018 o výměře 25 m2, 
vše v k. ú. Otnice, darem od Jitky Jamborové Otnice, Dědina 
201.                      

19. Střed obce  –  hrací prvky:
Starosta předložil nabídky herních prvků pro nově budova-
ný střed obce. Jedná se o  dřevěné, robustní prvky, vytesané 
do kmenů z tvrdého dřeva. Po diskuzi bylo doporučeno:
Střed obce – hrací prvky od p. kučery Brno (6 ks)
Park sv. Jana Nepomuckého – hrací prvky od. P. Buncka z Ra-
jhradic (3 ks)
usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výše uvedené nabídky hracích prv-
ků. 

20. Úprava prostoru za dd:
Zastupitelé projednali nabídku f. Prostavby Otnice na úpravu 
prostoru za  dělnickým domem, zasypání asfaltovým recyklá-
tem. Bylo doporučeno odložit rozhodnutí do příštího zasedání 
a  opětovně zvážit rozsah prováděných úprav. Jednou z  mož-
ností je provedení opravy chodníku podél budovy ke „kasínu“ 
a zpevnění plochy na zásobování zámkovou dlažbou. 

21. Střed obce – zahájení prací:
Starosta informoval o komplikaci s přeložkou vedení telefon-
ních rozvodů. 
S f. Telefonika bylo nutné podepsat novou smlouvu o přeložce 

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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a  vyřídit nový Územní souhlas. Nyní f. Vegacom zpracovává 
prováděcí dokumentaci a  následně provede přeložku vedení. 
Předpoklad zahájení stavebních prací je počátek května. 

22. ČS Zahrádkáři otnice  –  žádost o výpůjčku sálu dd:
Zastupitelstvo projednalo žádost čS Zahrádkářů Otnice o vý-
půjčku sálu dělnického domu dne 20. 4. 2014 za účelem konání 
akce „Posezení u cimbálu“.
usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku sálu pro čS Zahrádkářů Ot-
nice na den 20. 4. 2014.     
    
23. valná hromada vak + Respono – delegování zástupců:
Na Valnou hromadu společnosti Respono Vyškov a Vodovody 
a kanalizace Vyškov je nutné stanovit zástupce za obec. 
usnesení:
Zastupitelstvo deleguje na VH Respono Vyškov místostarostu 
Pavla Murice a na VH Vak Vyškov deleguje starostu obce Pavla 
Prokopa a místostarostu Pavla Murice.   
      
24. ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Vzpomínkový akt k osvobození obce se uskuteční dne 23. 4. 
v 18.00 hod. u pomníku padlých vojínů Rudoarmějců.
- Zastupitelé vyslovili pochvalu redakční radě za obsahově bo-
hatý otnický zpravodaj č. 55.
 

28. 4. 2014
    
4. kontrola minulého zápisu:
Bod 15) Dětské hřiště – žádost o dotaci na vybavení hřiště pro 
MŠ Otnice byla odeslána na Jihomoravský kraj.
Bod 16) OZV č. 1/2014 – vyvěšena na  úřední desce od 
23. 4. 2014
Účinnost vyhlášky nastane dnem 10. 5 .2014.
Bod 19) Hrací prvky na střed obce a do parku sv. J. Nepomuc-
kého byly objednány dle rozhodnutí ZO.
Bod 20) Úprava prostoru za dělnickým domem. 
Vzhledem ke stavu přístupového chodníku ke kasínu a užívání 
plochy se zastupitelé shodli, že bude vhodnější řešit celý pro-
stor komplexně. Starosta zjistí, o  jakou výměru by se jednalo 
a předpokládané náklady.
Rozhodnutí o dalším postupu bylo odloženo na zasedání ZO 
dne 19. 5. 2014.

5. měÚ Slavkov u Brna – odbor stavební:
a) Beton Brož 484 – Rozhodnutí č. 60/2014, zkušební provoz  

linky MaSa
b) Beton Brož 484 – závěrečná prohlídka ke kolaudaci linky 

MaSa
c) Manželé Pšenákovi 228 – změna stavby RD před dokonče-

ním

6. měÚ Slavkov u Brna – odbor ŽP:
- T. Vyvadil 204 – souhlasné stanovisko k umístění krbových 
kamen

7. Schválení přijatých faktur:
a) Respono Vyškov – Fa: 2314350008, likvidace odpadů na SD
b) Respono Vyškov – Fa: 314110027, likvidace TkO 

za i.Q.2014
c) Prostavby Otnice 447 – Fa: 201420025, rekonstrukce 

moštárny na DD
d) Prima stavebniny Brno – Fa: 14110237, obruby a  dlažba 

na chodník - hřbitov 
e) Rumpová R. Slavkov – Fa: 14FV0191, oprava sekačky 

na trávu
f) Gordic Jihlava – Fa: 2014500965, upgrade účetních progra-

mů 
usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 7, zápisu. 
          
8. výbor ŽP – žádost p. Gargošové:
Paní Gargošová B. Otnice 322 – žádost o  vykácení ořešáku 

na pozemku p. č. 727/1. 

9. Jmk – přijetí dotace:
Starosta předložil smlouvu s Jihomoravským krajem na přijetí 
dotace 200 tis. kč. Dotace je určena na spolufinancování úprav 
středu obce.
usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č. 023966/14/OkH s  Jiho-
moravským krajem, na přijetí dotace 200 tis. kč. 
 
10. materiály ZŠ + mŠ otnice:
a) Zastupitelstvo projednalo žádost ZŠ o  schválení přijetí fi-

nančního daru ve výši 25 tis. kč od Honebního společen-
stva Otnice, pro mateřskou školu.

usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje fin. dar 25 tis. kč pro ZŠ a MŠ Otnice. 

      
b) Zastupitelé projednali žádost ředitele školy Mgr. H. Zavřela 

o souhlas s rozšířením kapacity školní družiny na 75 dětí. 
Předpokládané náklady vybavení třetí třídy družiny cca 50 
tis. kč.

usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o  navýšení kapaci-
ty školní družiny při Základní a Mateřské škole Otnice na 75 
dětí.          

11.  Renards Brno – smlouva na  dot. management:
Zastupitelé projednali návrh smlouvy s f. Renards dotační Brno 
na  zajištění dotačního managementu na  projekt „ Zlepšení 
energetických vlastností obecního úřadu v Otnicích „. Smlouva 
bude účinná, jen když bude přiznána dotace.
usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s  f. Renards dotační Brno, 
na zajištění dotačního managementu pro projekt na zateplení 
budovy radnice.              

12.  Eko-kom – smlouva:
Zastupitelé projednali návrh smlouvy s  f. EkO-kOM Pra-
ha, na zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. 
Vzhledem k tomu, že smlouva je stejná pro 6 060 obcí a měst 
zapojených do systému, nelze de facto uplatňovat připomín-
ky. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu č. OS201420001980 s  EkO-
kOM, a.s. Praha, o zajištění zpětného odběru a využití odpadů 
z obalů.  

13. Fiala l. – novostavba Rd:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. L Fialu Otnice 462, zastou-
peného ing. arch. Medkem, o  stanovisko obce k záměru vý-
stavby RD na ul. Polní, p. č. 426, 427, 428. Záměr je v souladu 
s územním plánem obce.
usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí se záměrem výstavby RD na pozemku 
p. č. 426, 427 a 428 v k. ú. Otnice a položením inženýrských sítí 
k RD do obecního pozemku p. č. 420.   
                       
14. litinové radiátory - prodej:
Obec obdržela nabídku na odkoupení použitých litinových ra-
diátorů z mateřské školy, uložených ve skladě. Starosta navrhl 
článek o rozměru 500/160 mm nabídnout zájemci za 100,- kč 
a rozměr 500/110 mm za cenu 80,- kč. Bylo doporučeno radiá-
tory prodat za navrženou cenu.
usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej použitých litinových článků 
za výše uvedenou cenu.     
                      
15. Smo ČR -  nabídka členství:
Starosta předložil nabídku Svazu měst a  obcí čR na  členství 
obce v  organizaci. Zdůvodnil výhodnost členství i  možnost 
čerpání odborných rad a konzultací.
Roční poplatek se skládá s fixní částky 2 200,- kč + 1,80 kč/
obyvatele.
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usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje podání přihlášky do Svazu měst a obcí 
české republiky.      
                  
16. kPÚ otnice  – kontrolní den:
Na 7. 5. 2014 v 9.00 hod. je svolán Státním pozemkovým úřa-
dem kontrolní den  ke komplexním pozemkovým úpravám v k. 
ú. Otnice.

17. ČS Zahrádkáři – žádost o finanční příspěvek:
Zastupitelé projednali žádost čS Zahrádkářů Otnice o finanční 
příspěvek ve výši 7 tis. kč na pokrytí nákladů za hudbu na akci 
„Velikonoční posezení u cimbálu“. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek 7 tis. kč pro čS Za-
hrádkářů Otnice.      
                     
18. ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Vznesena připomínka k častým poruchám rozhlasu při hlá-
šení i hudbě. 
Obec poruchu řeší, ale vzhledem k nepravidelnostem poruchy 
nebyla doposud zjištěna příčina.
- Na obecním úřadě bude nutné řešit problém s Windows XP, 
které jsou nainstalované na všech PC a u kterých skončila pod-
pora od výrobce. Předpokládané náklady cca 15 tis. kč. 
 

 kvěTEn - 19. 5. 2014
    
4. kontrola minulého zápisu:
Bod 4/16) OZV č. 1/2014 – Odbor dozoru a kontroly veřejné 
správy Ministerstva vnitra posoudil zákonnosti OZV č. 1/2014 
a konstatoval, že je v souladu se zákonem.
Bod 14) Litinové články radiátorů byly prodány, tržba 17 600,- 
kč.
Bod 18) Ostatní – oprava poruchy obecního rozhlasu byla ře-
šena s odbornou firmou. Závadu se nepodařilo zjistit vzhledem 
k tomu, že rozhlas hrál bez problémů. 

5. měÚ Slavkov u Brna – odbor stavební:
a) Beton Brož 484 – kolaudační souhlas č. 35/2014, linka 

MaSa
b) Prostavby Real Brno – závěrečná prohl. Novostaveb RD 

SO02 a, B, C
c) Fiala L. 462 – zahájení územního a stavebního řízení novo-

stavby RD

6. měÚ Slavkov u Brna – odbor ŽP:
- L. Fiala 462 – souhlasné stanovisko k umístění plynového kot-
le a krbu

7. Schválení přijatých faktur:
a) Respono Vyškov – Fa: 2314350013,likvidace odpadů na SD
b) EEika Sokolnice – Fa: 14010473, oprava rozhlasu a VO
c) P. Mazanec V. Hostěrádky – Fa: 52014, oprava střechy na ZŠ
usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 7, zápi-
su.           

8. Smažilová a. – výpověď z nájmu bytu:
Zastupitelé přijali podanou výpověď z  nájmu bytu na  obecní 
6BJ v ul. Školní 480, od p. a. Smažilové. Ukončení nájemní-
ho vztahu je 30. 6. 2014. Současně projednali podanou žádost 
p. Smažila o pronájem bytu do 31. 12. 2014 (příp. do 31. 3. 2015)
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pronájem bytu č. 3 v  obecní by-
tovce na  ulici Školní karlu Smažilovi Otnice 480, do  31. 12. 
2014. 
                     
9. SFŽP – zateplení radnice:
Starosta informoval o  obdržení „akceptačního listu“ ze Stát-
ního fondu životního prostředí na  podanou žádost o  dotaci 
na zateplení budovy radnice. Nyní se žádost vyhodnocuje.

10. oSSZ vyškov - kontrola:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Protokol č. 241/14/782, o pro-
vedené kontrole od  Okresní správy sociálního zabezpečení 
Vyškov. kontrola se uskutečnila dne 5. 5. 2014 a nebylo shledá-
no pochybení ze strany obce.

11. kPÚ Těšany:
Zastupitelé vzali na vědomí zahájení zjišťování průběhu hranic 
pozemků na katastrálním území Těšany, v rámci komplexních 
pozemkových úprav (kPÚ).
ke zjišťování průběhu hranic nejsou ze strany obce Otnice při-
pomínky. 

12. kPÚ otnice:
Zastupitelé vzali na vědomí Zápis z kontrolního dne v rámci 
kPÚ Otnice. Bylo konstatováno že je vhodné vyřešit pozem-
kové vztahy v  části trati „Vinohrady“ zasahující i  do  k. ú. 
Lovčičky. 

13. Cyklo lemans - žádost:
Zastupitelstvo projednalo žádost spolku Cyklo LeMans o sou-
hlas k cyklistické akci „24 LeMans na kole“. Termín akce 6. - 7. 
9. 2014. Start i cíl je v Šaraticích. Přes naši obec povede trasa 
závodu.
usnesení:
Zastupitelstvo nemá k výše uvedené akci připomínky. 

14. E.on – kabel nn Heřmanský:
Obec obdržela žádost f. Puttner s.r.o. Brno v zastoupení  E.ON 
Distribuce, o  souhlas k uložení kabelu NN, do obecního po-
zemku č. 568, k novostavbě RD ing. Heřmanského. V diskuzi 
bylo zjištěno, že v navržené trase NN je uložen vodovodní řad 
a  STL plynovod. Dále pak kanalizační přípojka i  vodoměrná 
šachta pro RD 386. část vedení NN bude také uložena pod 
panelovou komunikaci, kterou je nutné uvést do  původního 
stavu. 
usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uložení kabelu NN Heřmanský 
do  obecního pozemku č. 568, za  předpokladu vyřešení jeho 
trasy.                       

15. Úprava prostoru za dd:
V rámci zpevnění plochy za dělnickým domem bylo navrženo 
vybudovat zpevnění ze zámkové dlažby v prostoru od betono-
vé plochy vjezdu po  vchod do  moštárny (cca 40 m2).  Obec 
osloví f. Prostaby Otnice o zpracování jednoduché projektové 
dokumentace.
usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozsah úprav zpevněné plochy za děl-
nickým domem a zadání projektové dokumentace.  
             

16. Chodník ul. na konci:
Zastupitelé projednali projektovou dokumentaci chodníku ul. 
Na  konci, vypracovanou ing.  Matyášem. Vzhledem k  tomu, 
že pozemek pod chodníkem před domem 483 (p.  Veselá) je 
v  majetku Jihomoravského kraje, bylo doporučeno zadat vy-
pracování oddělovacího geometrického plánu a požádat JMk 
o převod pozemku před RD 483. k projektu nebyly vzneseny 
připomínky.
usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vypracování oddělovacího GP a podá-
ní žádosti na Jihomoravský kraj o bezúplatný (úplatný) převod 
pozemku.  

17. Střed obce – zahájení prací:
Starosta informoval zastupitelstvo o  zahájení prací na  rekon-
strukci středu obce. 
Dle sdělení f. Telefonika, rozpočtové náklady přeložky a zabez-
pečení vedení budou činit cca 177 tis. kč + DPH.
Starosta předložil návrh na  prodloužení pravostranného par-
koviště směrem dolů ke komunikaci ii/418, o jedno parkovací 
stání. (Před vstupem do garáže Z. Rafaje) 
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usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozšíření parkovacího stání na  pra-
vostranném parkovišti směrem dolů, o  jedno stání. (Víceprá-
ce). 
  
18. ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Dotazy a připomínky nebyly vzneseny
 

ČERvEn - 9. 6. 2014
    
4. kontrola minulého zápisu:
Bod 8) Nájemní smlouva s p. Smažilem nebyla doposud pode-
psána. P. Smažil se neohlásil.

5. měÚ Slavkov u Brna – odbor stavební:
a) Obec Otnice – souhlas s opravou chodníků ul. Na konci
b) P. Jelínek + M. klimešová Rajhrad – ÚS č. 87/2014, st. úpra-

vy RD 262
c) M. Hložek 80 – ÚS 86/2014, STL přípojka pro RD 80
d) ZŠ Otnice – kladné stanovisko k navýšení kapacity družiny
e) E.ON Distribuce – závěrečná prohlídka akce „Otnice, kabel 

NN Bělík“
f) Manželé Matouškovi 8 – výzva + zahájení řízení k legalizaci 

hosp. stavení
g) J. Muric 535 – novostavba garáže
h) T. Zehnal 472 – změna stavby RD před dokončením

6. měÚ Slavkov u Brna – odbor ŽP:
a) Město Slavkov u  Brna – Nařízení č. 4/2014, zadání lesní 

hospodářské obnovy
b) Beton Brož 484 – zahájení řízení na plánu opatření pro pří-

pad havárie
c) Rostěnice a.s. – Rozhodnutí, kterým se schvaluje opatření 

pro příp. havárie

7. Schválení přijatých faktur:
a) Prostavby Otnice – Fa: 20142050, rekonstrukce náměstí
b) Netic Brno – Fa: 140100382, UPS + Windows PRO 8.1
usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 7, zápi-
su.         

8. kÚ vyškov – oprava údajů hranic:
Zastupitelé vzali na vědomí sdělení katastrálního úřadu Vyš-
kov o opravě chyby v údajích kN. Jedná se o upřesnění hranice 
mezi k. ú. Těšany a k. ú. Otnice

9. SPÚ vyškov – monitoring zem. půdy:
Zastupitelé vzali na vědomí informaci Státního pozemkového 
úřadu Vyškov o převzetí agendy Monitoringu eroze zeměděl-
ské půdy.

10. SÚS vyškov – směna pozemků:
Zastupitelstvo projednalo dotaz SÚS Vyškov o  možné smě-
ně pozemků mezi Jihomoravským krajem a  obcí. Obec žádá 
o převod pozemků v ul. Milešovská a JMk pak o pozemky pod 
silnicí iii/4199. 
usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s  převodem pozemků ve  vlastnictví 
JMk (p. č. 891 a 793), výměnou za obecní pozemky č. 1980, 
2012 a 2071.         

11.  Žádost mudr. kučerová:
Zastupitelé projednali žádost MUDr. L. kučerové o převedení 
nájemní smlouvy v domě č. 49 z fyzické osoby na společnost 
MUDr. Ludmila kučerová s.r.o. 
usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje převod nájemní smlouvy MUDr.  L. 
kučerová v budově č. 49, na společnost MUDr. Ludmila ku-
čerová s.r.o. Na Výhoně 475, 664 52 Sokolnice.  

12.  Žádost mudr. víšková:
Zastupitelé projednali žádost MUDr.  L. Víškové o  převedení 
nájemní smlouvy v domě č. 49, z fyzické osoby na společnost 
MUDr. Libuše Víšková s.r.o. 
usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje převod nájemní smlouvy MUDr.  L. 
Víšková v budově č. 49 na společnost MUDr. Libuše Víšková 
s.r.o. Lidická 504, 664 53 Újezd u Brna.   
       
13.  Žádost p. Šášek - pozemky:
Zastupitelstvo projednalo nabídku p. Šáška Brno na prodej čás-
ti pozemku o šířce 3 m z jeho p. č. 2104 a současně odprodej 
části o stejné výměře z obecního pozemku p. č. 2013. Tím dojde 
k rozšíření komunikace ležící na obecních pozemcích p. č. 838 
a 1008 a umožní se tak případná výstavba RD. 
usnesení:
Zastupitelstvo s výše uvedeným návrhem souhlasí. Oddělovací 
geometrický plán si uhradí každý z ½.   
                              
14. E.on – kabel nn Heřmanský, smlouva:
Obec obdržela návrh smlouvy s  E.ON Distribuce, a.s české 
Budějovice na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene na akci „Otnice, kabel NN Heřmanský“. 
usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č. 1030015610/002 o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Otnice, kabel 
NN Heřmanský“.             

15. mŠ otnice – zápis dětí:
Zastupitelé vzali na vědomí výsledky zápisu dětí do Mateřské 
školy Otnice ve školním roce 2014/2015. Bylo přijato 22 dětí, 
nepřijato 5 dětí. (Z toho 3 děti jsou ročník narození 2012)

16. Závěrečný účet dSo Politaví za r. 2013:
Zastupitelé projednali a  následně vzali na  vědomí Závěrečný 
účet za rok 2013 Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Po-
litaví.

17. Závěrečný účet obce za rok 2013:
Zastupitelé projednali návrh závěrečného účtu obce Otnice 
za rok 2013. k návrhu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky. 
Zveřejněn byl od 7. 5. 2014.
usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Otnice za  rok 
2013 s výrokem „Bez výhrad“.           
     
18. Účetní závěrka obce za rok 2013:
Zastupitelé projednali účetní závěrku obce za rok 2013. Nebyly 
vzneseny dotazy ani připomínky.  
usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje roční účetní závěrku obce Otnice 
za rok 2013.      
           
19. Střed obce:
Starosta informoval o  průběhu prací na  rekonstrukci středu 
obce. Z  důvodu připomínek k  výškovému osazení obrubní-
ků byly práce pozastaveny. Na  11. 6. je svolán kontrolní den 
za účasti projektantů. Zastupitelé vyslovili souhlas s položením 
rezervních chrániček od  budovy OÚ do  všech navazujících 
ulic. 
Na závěr jednání byla provedena prohlídka staveniště.

20. ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Starosta informoval o pracovní neschopnosti p. V. kalou-

dové. 
- Pan Netolický z Telnice projevil zájem ještě o zbývající liti-

nové radiátory.
- Příspěvky do zpravodaje nutno zaslat co nejdříve.
- Starosta informoval o rozvojových dokumentech DSO Poli-

taví na období 2015-2020, pro členské obce DSO.
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••	StaroStovy	StaroSti	••
Vážení spoluobčané,

v  měsíci květnu byla zahájena tak 
dlouho odkládaná velká investiční 
akce, a  to celková rekonstrukce středu 
obce. Již od počátku záměru jsme měli 
problém s  projektovou kanceláří ika 
Brno. První termín vypracování pro-
jektu nedodrželi. Jakmile byl pak do-
končen, obec podala žádost o  dotaci 
z  Regionálního operačního programu. 
Pro vysoký převis žádostí nad alokova-
nou částku jsme bohužel o 2,5 bodu ne-
uspěli. i  když jej hodnotitel doporučil 
k  financování, Rada soudržnosti nám 
dotaci nepřidělila. když jsem požado-
val zdůvodnění, bylo nám odpověze-
no, že nevyšlo socioekonomické hod-
nocení. Obec se snažila zajistit dotaci 
z  jiných programů, ale žádný již nebyl 
vypsán na úpravy veřejných ploch. 

Následně zastupitelstvo obce pově-
řilo finanční výbor vypracovat analý-
zu možného financování úprav. Roz-
borem finanční situace a  závazků pak 
rozhodlo, že jsme schopni akci finan-
covat z vlastních zdrojů. Obec požáda-

la f. ika Brno o vypracování prováděcí 
projektové dokumentace. asi po  půl 
roce jednání a odkládání termínů nám 
bylo sděleno, že na to nemají kapacitu, 
ať se obrátíme na někoho jiného. Požá-
dali jsme ing.  arch. Waltra, se kterým 
obec dlouhodobě spolupracuje, a  do-
jednali jsme termín i cenu za prováděcí 
projekt. V  něm byly zapracovány veš-
keré připomínky a odsouhlasené změ-
ny (např. nahrazení jezírka jednodu-
chým vodním prvkem). Bylo vypsáno 
výběrové řízení, do  kterého se přihlá-
silo šest firem. Jako vítěz z něj vyšla f. 
Prostavby Otnice s  nabídkovou cenou 
10  711  203,- kč. Po  podpisu smlouvy 
o  dílo se objevil další problém. Tele-
fónica O2 odmítla plnit uzavřenou 
smlouvu s obcí na přeložku vedení pod 
stavbou. V  uzavřené smlouvě si obec 
mohla zajistit projektanta i  dodava-
tele. V  nové smlouvě již vše zajišťuje 
Telefónica a  obec je povinna uhradit 
veškeré vzniklé náklady. Ty podle roz-
počtu činí cca 176 tis. kč + DPH. Na-
víc požadovali nové územní rozhodnu-
tí. Ve  spolupráci s  Městským úřadem 

ve  Slavkově u  Brna, stavebním odbo-
rem, pak postačil jen územní souhlas. 
Sluší se poděkovat vedoucí stavební-
ho odboru ing.  Postránecké a  techni-
kovi ing.  Zukalovi za  velmi vstřícné 
a  ochotné jednání a  přístup. i  tak se 
započetí celé akce asi o měsíc zdrželo. 
Nyní jsou však práce v  plném proudu 
a  začínají stavební problémy nad ře-
šením jednotlivých detailů. Snahou 
všech zainteresovaných je vybudovat 
pěkné a  účelné okolí radnice a  středu 
obce. Dokončeno by mělo být do  po-
loviny října. Projektová dokumentace 
je umístěna ve vývěsce autobusové za-
stávky. Věřme, že nám náměstí bude 
sloužit k  celkové spokojenosti. Ještě 
bych chtěl říci, že stavbou náměstí pl-
ním slib, který jsem dal člověku, kte-
rého jsem si velice vážil jako člověka 
i  sportovce, čestného a  slušného, a  to 
Františku Vašíkovi, který již bohužel 
není mezi námi. Vždy se zajímal o dění 
v obci a spolu jsme nad návrhem pro-
jektu strávili nemalou chvíli. Snad vše 
pozoruje shora. 
 Pavel Prokop, starosta
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obecní úř aD informuje
• obecní úřad otnice žádá občany, kteří mají poplatek za popelnice uhrazen 

pouze na 1. pololetí letošního roku, o úhradu poplatku i na 2. pololetí. Poplatek 
musí být uhrazen do konce srpna 2014.

• V rámci podpory webové propagace byla zřízena stránka „Ždánický les a Politaví“ 
na Facebooku, na které získáte informace o akcích a událostech v našem mikroregi-
onu.

Stránka je dostupná na přímé adrese https://www.facebook.com/politavi nebo stačí 
ve Facebooku zadat do vyhledávání Ždánický les a Politaví. 

Společnost Respono vyškov žádá občany, aby do popelnic na bioodpad neu-
kládali odpad, který tam nepatří - jako např. větve a dřevěný odpad, popel, písek, 
hlínu, kosti, kamení, kovy, fritovací olej, jednorázové pleny, uhynulá zvířata, sko-
řápky od vajíček. Tyto materiály způsobují velké problémy se zpracováním biodo-
padu. do BIo popelnic patří především:

• tráva a plevel
• listí, seno, sláma
• zbytky jídel rostlinného původu
• zbytky ovoce a zeleniny
• zbytky pečiva a obilnin
• květiny
• kávový odpad včetně filtrů a ubrousků
• čajové sáčky

Děkujeme občanům za řádné třídění odpadu. 

• 16. dubna 2014 proběhl v naší obci sběr papíru. Nasbíralo se celkem 5 430 kg pa-
píru. Výtěžek z papíru v hodnotě 8145 kč byl věnován dětem do Základní a Mateřské 
školy v Otnicích.

14. května 2014  proběhl v naší 
obci    „den proti rakovině“. Děvčata ve 
žlutých tričkách nabízela po obci žluté ky-
tičky v minimální výši 20 kč. Cílem veřejné 
sbírky je informovat veřejnost o možnos-
tech prevence rakoviny a získat prostředky 
na boj proti této nemoci. Za váš příspěvek 
vám upřímně děkuje Liga proti rakovině.

 Na fotografii zleva: Markéta Leváková, 
Tina Kubíčková, 

Anička Daňhelová, Petra Jelínková.

Seznam nových knih v obecní 
knihovně od začátku roku 2014
Detektivní romány 
kepler Lars – Písečný muž
Patterson James –Zabít alexe Grosse
Hrůzová Barbora –Tajemství Bělského 
kopečku
Galbraith Robert – volání kukačky 
Nesbo Jo – levhart
Nesbo Jo – Sněhulák
Nesbo Jo – Červenka
Cole Martina – Gang
Brown Sandra – Smrtelné nebezpečí
Clark Mary Higgins – každý něco skrývá
Sirotka antonín – muž, který zemřel 
dvakrát
Patterson James – Soukromá pravidla
Spielman Lori Nelson – Seznam tajných přání
Vondruška Vlastimil – Ještě že nejsem kat
romány pro ženy 
Lanczová Lenka – dvakrát dospělá
Robošová  Barbora – najít recept na štěstí
Laurens Stephanie – Ideální nevěsta
Probst Jennifer – manželská past    
McGarry katie – Překroč svůj stín
Lasicová Hana – Služka
Moyes Jojo – Poslední dopis od tvé lásky
Rychtecká  karolína – divoký leknín
El Nasif amani – mami,slituj se
Roberts Nora – dům na útesu
Burrowes Grace – Hrabě z Balfouru
Wood Barbara – Had a hůl
keleová-Vasilková Táňa – lék na smutek
Gregory Philippa-Jen jedna bude královnou     

Petní akt u pomníku 
Rudoarmějců 
23. dubna 2014 ve fotografii
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Mnozí vlastníci se stále nemohou 
ujmout vlastnických práv, řádně pozemky 
užívat a  také plnit své vlastnické závazky 
a  povinnosti. Rozdrobená půdní držba 
současně komplikuje uzavírání nájemních 
smluv a  trh s  půdou. Bez vyřešení vlast-
nických vztahů k pozemkům není možno 
v  území realizovat nezbytná ekologická, 
půdoochranná či krajinotvorná opatření, 
ale ani budovat infrastrukturu obce. 

v  současnosti jediným nástrojem, 
sloužícím k  nápravě tohoto neuspo-
kojivého stavu, jsou právě pozemkové 
úpravy.

Vlastní proces pozemkových úprav je 
upraven zákonem č. 139/2002 Sb., o po-
zemkových úpravách a  pozemkových 
úřadech, ve  znění pozdějších předpisů, 
a  vyhláškou č. 13/2014 Sb., o  postupu 
při provádění pozemkových úprav a ná-
ležitostech návrhu pozemkových úprav. 

Pozemkovými úpravami se ve  veřej-
ném zájmu prostorově a funkčně uspo-
řádávají pozemky tak, aby se vytvořily 
podmínky pro racionální hospodaření 
vlastníků půdy.

Pozemky se scelují, dělí a  zabezpe-
čuje se k  nim přístup. v  těchto sou-
vislostech původní pozemky zanikají 
a  zároveň se vytvářejí pozemky nové, 
k nimž se uspořádávají vlastnická prá-
va a s nimi související věcná břemena. 
Současně se pozemkovými úpravami 
zajišťují podmínky pro zlepšení kvality 
života ve  venkovských oblastech, zú-
rodnění a ochranu půdního fondu, ze-
jména v oblasti snižování nepříznivých 
účinků povodní, řešení odtokových 

poměrů a  zvýšení ekologické stability 
krajiny. 

Pozemkové úpravy jsou plně hrazeny 
ze státního rozpočtu a zajišťuje je Státní 
pozemkový úřad.

význam pozemkových úprav pro 
vlastníky pozemků a  jejich uživatele – 
nájemce (pachtýř):

• upřesnění vlastnictví pozemků co 
do výměry i polohy,

• možnost scelení pozemků a  jejich 
bezplatné vytyčení,

• úprava tvaru pozemků,
• možnost reálného rozdělení spo-

luvlastnictví,
• zpřístupnění pozemků vytvořením 

sítě polních cest,
• zvýšení tržní ceny pozemků,
• umožnění užívání svých pozemků

 (před pozemkovou úpravou 
 nepřístupných),

• ukončení zatímního užívání cizích 
pozemků,

• uzavření nových nájemních smluv 
na  již zcela přesnou výměru jednot-
livých parcel,

• ochrana pozemků před znehodnoce-
ním erozí.

význam pozemkových úprav pro obce:

• zprůhlednění vlastnických vztahů 
k pozemkům,

• vymezení původního církevního ma-
jetku,

• možnost převedení pozemků pod na-
vrženými spol. zařízeními do  vlast-

nictví obce pro budoucí realizaci,
• možnost realizace prvků plánu spo-

lečných zařízení ze státních prostřed-
ků nebo zdrojů EU,

• snížení pohybu zemědělské techniky 
uvnitř obce
v důsledku realizace navržených pol-
ních cest,

• všestranné využití vybudovaných 
polních cest
např. jako cyklotras a  tím zatraktiv-
nění oblastí
pro turistiku,

význam pozemkových úprav pro ka-
tastr nemovitostí:

• obnova katastrálního operátu,
• vznik nové digitální katastrální mapy,
• promítnutí skutečného stavu do  ka-

tastru nemovitostí a  odstranění ne-
souladů,

• zhuštění bodového pole,
• vyřešení duplicitních vlastnictví,
• dohledání dosud neznámých vlastní-

ků, případně dědiců zemřelých vlast-
níků,

• oprava případných nesprávných úda-
jů o vlastnících nemovitostí,

výsledkem pozemkových úprav je 
tedy obnovený katastrální operát s op-
timalizovaným uspořádáním půd-
ní držby a  jasně definovanými právy 
k  jednotlivým pozemkům. Schválený 
plán společných zařízení je pak nezbyt-
ným podkladem pro územní plánování 
a veškeré rozvojové programy v daném 
území.

komplexní pozemkové úpravy v  ka-
tastrálním území Otnice se nacházejí 
teprve na  počátku v  etapě přípravných 
prací. V  současnosti probíhá vymezení 
řešeného území prostřednictvím zjišťo-
vání průběhu hranic pozemků na obvo-
du pozemkových úprav. Pravděpodobně 
v měsíci listopadu 2014 se uskuteční tzv. 
úvodní jednání, kde zástupci Státního 
pozemkového úřadu, krajského pozem-
kového úřadu pro Jihomoravský kraj, 
Pobočky Vyškov a  zpracovatele firmy 
aGERiS s.r.o. seznámí všechny vlastní-
ky, kterých se pozemkové úpravy budou 
týkat, s detailním harmonogramen prací 
a zodpoví případné dotazy.

V případě jakýchkoliv dotazů či nejas-
ností se mohou vlastníci a občané Otnic 
obracet na tyto osoby:

ing.  Michael konvičný – projektant 
aGERiS s.r.o., tel: 545 558 815, michael.
konvicny@ageris.cz 

ing. Jiří krampl – zástupce pozemko-
vého úřadu, tel: 517 324 644, j.krampl@
spucr.cz 

poZemkové úpravy
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Obecní úřad Otnice

Dědina 479
683 54 Otnice

V Praze dne 11.04.2014
Vážení partneři,

ve dvou předchozích letech jste od nás obdrželi certifikát k tak zvanému „Environmentálnímu 
vyúčtování“. Vzhledem k příznivým ohlasům jsme se rozhodli jej rozšířit a připravit pro vás tuto 
rekapitulaci také pro rok 2013. Jde o přesný výpočet přínosu pro životní prostředí, který vznikl na 
základě zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů odevzdaných občany vaší obce, 
vašeho města. 

Díky Environmentálnímu vyúčtování přesně uvidíte, kolik jste uspořili elektrické energie, 
energetických surovin, primárních surovin a pitné vody. Vyčíslili jsme i váš podíl na snížení produkce 
nebezpečných odpadů a emisí skleníkových plynů.

Základem Environmentálního vyúčtování je studie životního cyklu (tzv. LCA – Life Cycle 
Assessment) vyřazených CRT televizí a monitorů, které tvoří cca 78 % všech sebraných 
elektrozařízení v rámci společnosti, ale i drobných elektrospotřebičů, které tvoří zbývajících 22 %. 
Certifikát tedy vypovídá o kompletní struktuře sběru kolektivního systému ASEKOL.

Součástí dopisu je také návrh textace článku pro místní média, pokud uznáte za vhodné 
využít konkrétní informace z Environmentálního vyúčtování pro podporu osvěty o zpětném odběru ve 
vaší obci, vašem městě. V elektronické podobě naleznete text a ilustrační schémata také na 
webových stránkách společnosti ASEKOL – www.asekol.cz v sekci dokumenty ke stažení.

Věříme, že zaslané výsledky potěší nejen Vás, ale budou také motivací pro zodpovědný 
přístup občanů ke třídění elektroodpadu v budoucnu.

Za společnost ASEKOL s.r.o. s pozdravem a úctou

Mgr. Jan Vrba
jednatel

Kolektivní systém ASEKOL uděluje

Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2013

Obecní úřad Otnice

Občané odevzdali do zpětného odběru celkem 4 519,00 kg elektrozařízení – konkrétně 117 kusů 
televizí + 48 kusů PC monitorů - tj. 3 878,00 kg, dále 641,00 kg ostatních drobných 

elektrozařízení. 

Přínos zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů pro životní prostředí:

Obecní úřad Otnice TV Monitory Ostatní EEZ Celkem
Množství sebraných 
za rok 2013 

117 ks 48 ks 641,00 kg 4 519,00 kg

Úspora elektrická energie 
(MWh) 

19,02 5,98 15,54 40,55

Úspora ropy (l) 338,68 145,67 1 104,31 1 588,67
Úspora primárních surovin (t) 1,14 0,50 0,29 1,93
Úspora vody (m3) 92,99 36,26 59,36 188,60
Snížení produkce 
nebezpečného odpadu (t) 

16,61 7,86 12,31 36,78

Snížení produkce skleníkových 
plynů
(t CO2 ekv)

5,15 1,54 2,86 9,55

Sběr, doprava, demontáž a následné využití frakcí zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů 
představuje nezanedbatelný přínos pro životní prostředí a úsporu přírodních zdrojů. 

Díky zpětnému odběru:

 jednoho kusu televize (resp. monitoru) dojde k úspoře 794 litrů pitné vody  
(757 litrů u monitorů), čímž nevznikne stejné množství znečištěných odpadních vod. Stejné 
množství vody je například spotřebováno při 60 cyklech myčky nádobí.

 jednoho kusu notebooku se vyprodukuje o 91,5 kg méně nebezpečných odpadů. Stejné 
množství nebezpečného odpadu za rok vyprodukuje 22 domácností.

 jednoho kilogramu drobného elektra  nedojde k vypuštění více než čtyř kilogramů emisí oxidu 
uhličitého (4,46 kg CO2 ekv.). Recyklace tak významně přispívá k čistotě ovzduší.

 sta kusů mobilních telefonů je uspořeno 475 kWh. Stejné množství elektrické energie spotřebuje 
například 60 W žárovka svítící nepřetržitě téměř celý rok (11 měsíců a 12 dní).

Naše obec recyklací starých spotřebičů 
výrazně přispěla k ochraně životního prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 117 televizí, 48 monitorů a 641,00 kg
drobného elektra

  Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit,
kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili
životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo
nebezpečného odpadu. informace vycházejí ze studií neziskové společnosti aSEkOL, která pro
nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše obec získala certifikát
vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu
sběru drobných spotřebičů.

  Studie LCa posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného
elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace
jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny
dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise
do ovzduší, vody a produkce odpadu. konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení
jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

  Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních
telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu.
Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede
téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například
spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.

  „Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti aSEkOL vyplývá, že občané naší obce
v loňském roce vytřídili 117 televizí, 48 monitorů a 641,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili
40,55 MWh elektřiny, 1 588,67 litrů ropy, 188,60 m3 vody a 1,93 tun primárních surovin. Navíc jsme
snížili emise skleníkových plynů o 9,55 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 36,78 tun“.
když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových
plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to
impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí,
zaslouží obrovský dík.
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Při lidových misiích jsme se mohli 
na  vlastní oči přesvědčit, že jedineč-
ná bezprostřednost dětí otevírá lid-
ská srdce. menší i  větší z  naší vesnice 
věnovaly sobotní dopoledne zvaní 
svých spoluobčanů na  lidové misie. 

Většina navštívených reagovala tak, 
jakoby znala Ježíšův výrok: „kdo při-
jme jedno z  takových dětí v  mém jmé-
nu, přijímá mne; a kdo mne přijme, ne-
přijímá mne, ale toho, který mě poslal.“  
V devět hodin ráno se nadšené děti včet-
ně svých doprovodů sešly na místní faře, 
kde je srdečně přivítal otec Pavel. Milým 
překvapením bylo, že téměř polovina 
z nich je z více či méně nevěřícího pro-
středí.

koláčky, které s  ochotou napekly ši-
kovné otnické ženy, byly úhledně zaba-
leny do celofánových sáčků a převázány 
veselou jarní stužkou. V každém balíčku 
byly tři výborné koláčky - předzvěst ně-
čeho mnohem „sladšího“, co je čeká při 
Lidových misiích. 

každá dvojice dětí měla svého do-
spělého průvodce. Ten měl za  úkol 
nést košík plný koláčků. Než jsme si 
všichni bohatě naplnili košíky, děti 
ochotně pózovaly před fotoaparátem.  

Otec Pavel Buchta předal každému dítě-
ti křížek na krk, čímž je pasoval na malé 
misionáře. Děti byly na  sebe náležitě 
hrdé a  ihned se křížky ozdobily. když 
jim pan farář sdělil, že jim křížek zůstane 
jako památka, jejich radost neznala mezí. 

Otec Pavel všem poděkoval za  účast 
a požehnal nám. 

Všechny skupinky vyrazily dle pře-
dem domluvených tras a k dispozici jsme 
měli jedno vozidlo, které aktivně záso-
bovalo prázdné košíky. Na  cestu nám 
svítilo sluníčko a  prozpěvovali ptáčci. 
Děti měly nacvičenou větičku, kterou 
doprovázely předávání balíčku s  ko-
láčky: „Dobrý den, jdeme Vás pozvat 
na  Lidové misie, které začínají zítra.“  
Vzhledem k  tomu, že jsem doprovázela 
dvě nejmladší misionářky, mohla jsem 
sledovat mnohdy až dojemné reakce 
na  dětské pozvání. Jeden starší pán si 
děvčátka vyslechl a pak radostně zvolal: 
„Tak vy jste si na  mě vzpomněly!“ Jen 
v  několika domácnostech se obávali, že 
budou muset koláčky zaplatit, a  přes-
tože je děti ujistily, že je balíček zcela 
zdarma, odmítli. Jaké však bylo překva-
pení, když malí misionáři za  pozvání 
dostali jablíčko, čokoládu nebo perník!  
Naše spoluobčany jsme na Lidové misie 

u nás pozvali, děti mají radost ze splně-
ného úkolu a už se těší na zítřejší misij-
ní hru Cesta za  pokladem. Věříme, že 
v průběhu Lidových misií objevíme i ten 
hodnotnější Poklad, který na nás všech-
ny čeká s otevřenou náručí. 

misijní koláče

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.

Společná fotografie malých misionářů.
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Hrad, Bílá paní, Strážce pokladu - to 
a  mnoho dalšího čekalo na  děti, kte-
ré se v neděli 23. března odvážily vydat 
na Cestu za pokladem v Otnicích.

Na  počátku byla touha dětem zaří-
dit kouzelné odpoledne plné her, úko-
lů, dobrot a smíchu. O tom, že celé akci 
předcházela řada schůzek, práce a  pří-
prav, snad ani nemusím psát. 

Navzdory letnímu sobotnímu počasí 
se v neděli zatáhla obloha a teplota klesla 
pod deset stupňů. když na zem dopadly 
první kapky, bylo rozhodnuto – akce se 
bude konat v dělnickém domě. 

Pojďte s  námi na  dobrodružnou vý-
pravu! Je neděle, půl čtvrté odpoled-
ne, za  okny drobně prší, ale dělnický 
dům ožívá veselou hudbou a  dětským 
smíchem. V  šatně, kterou zodpověd-
ně obsluhují starší děti, si odložte svrš-
ky a  vydejte se ke  startu, kde vás vítají 
MaRFUŠka s  NaSTĚNkOU, aby vám 
vysvětlily pravidla hry. Dostanete kupon 
na pití, hák na klíče a obě ruské krasavi-
ce vám popřejí hodně štěstí. Na prvním 
stanovišti vás sličná kOVBOJka pře-
zkouší v  hodu míčem 
do kruhu a ve skákání 
přes švihadlo. Jste-li 
úspěšní, získáte první 
dřevěný klíč. V  zápla-
vě záclonek, zvonečků 
a provazů najdete kou-
zelnou VÍLU. Potěšíte 
ji, když projdete její 
labyrint, aniž by za-
zvonil zvonek. a  teď 
už spěchejte za BÍLOU 
PaNÍ otestovat svoji 
paměť. Několik před-
mětů, chvíle pozornos-
ti a vše je přikryto. Jaké 
věci jsou schované pod 
dekou? U  statečného 

OBELiXE se přenesete do světa pohádek. 
Na obrázcích jsou známé pohádky a vy 
musíte každou z  nich uhodnout. Dost 
možná vám při řešení zapeklitých úkolů 
pořádně vyhládlo a vyschlo v krku. Do-
přejte si tedy zastaveníčko u  iVÁNka, 

který vám dá za kupon osvěžující fruko. 
U  pobíhající Nastěnky si pochutnejte 
na sladkém koláčku nebo perníku. S pl-
ným bříškem a uhašenou žízní navštiv-
te veselého kaŠPÁRka se zásobou 
plechovek. Ty musíte dobrou trefou 
shodit. Pak jen stačí prolézt tunelem 
a pátý klíč si můžete připnout na hák. 
a  teď vzhůru do  schodů! Nahoře se 

na  šikovné děti těší TiNkY WiNkY 
z Teletubbies, na jehož stanovišti budete 
skládat kostky a překonáte slalom s míč-
kem na lžičce. Že jste z toho běhání celí 
unavení? Vraťte se do sálu a v boxu ozna-
čeným číslem sedm se před MYSLiVEč-
kEM předveďte, jak dokážete rozeznat 
spoustu zvířátek. Poslední klíč vás oprav-
ňuje užít si bohatou zábavu, ke které vás 
vyzve STRÁŽCE POkLaDU. Jeho do-
konalý kostým a  líčení vystraší nejedno 
malé dítko, ale jakmile je odhalena jeho 
přátelská povaha, všechny slzičky jsou 
pryč. koordinátorka her Pavla vám na-
bídne roztodivné aktivity. Můžete si něco 
krásného namalovat, hrát míčové hry, 
nebo se vydovádět ve  velkém skákacím 
hradu. Nadšení z něj nebralo konce. Na-
pětí se dalo krájet při hře se židličkami. 
kdo by ji neznal?! 

Máte odvahu na závěrečné dobrodruž-
ství se Strážcem pokladu? Tak honem 
pod pódium, ať dobře vidíte na  Stráž-
covu pomocnici - PaNDU! Má pro vás 
úplně poslední úkol, po jehož splnění se 
přimluví u Strážce, aby vás zavedl k po-
kladu. Zazpívejte si veselou písničku, 
kterou Panda složila speciálně pro Cestu 
za pokladem a ochotně vám ji svým nád-
herným hlasem předzpívá. Děti zpívají 
pěkně nahlas, aby je i  nahluchlý Stráž-
ce slyšel a  konečně jim prozradil cestu 
k pokladu. Strážce a Panda jsou spokoje-
ní, svými vtípky pobaví celé obecenstvo 
a  dětem dávají jasné indicie k  nalezení 
pokladu. Hurá! Všichni dobrodruhové 
tohoto nedělního odpoledne nacházejí 
velkou truhlu, v jejíž útrobách je ukrytá 
spousta velkých balíčků plných sladkostí. 
Malí i velcí pěkně Strážci pokladu děkují. 

abychom dětem předali význam Li-
dových misií a ony mohly na  tento den 
vzpomínat i  po  mnoha letech, nechali 
jsme jim díky Občanskému sdružení Ot-
nický SaD vyrobit dřevěná srdíčka s mi-
sijním heslem, jimiž jsme opatřili každý 
balíček. 

ačkoli jsme poklad předali a  pomalu 
nám docházejí síly, děti domů neodchá-
zejí. Dál si kreslí, hrají, dovádějí a baští 
pořádnou dávku koláčků i  perníčků. 
Jsou šťastné! Právě pro tento pohled jsme 
do hry investovali nemalou dávku ener-
gie. Vyšlo to! Díky Bohu! 

Ráda bych poděkovala všem, kteří se 
více či méně na organizaci hry podíleli. 
Překvapila mě ochota mnoha lidí a  po-
tvrdila moji myšlenku, že děti nás dove-
dou okouzlit a odhalit naše lepší já. Ne-
smím zapomenout poslat veliké díky na-
šim manželům, babičkám a  dědečkům, 
kteří se starali o  naše ratolesti v  době 
příprav a v průběhu celé hry. 

Text i foto: Silvie Makovská-Menoušková

misijní hra cesta za pokladem
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H l a v n í  m š e  –  s v ě c e n í  k ř í ž e

M š e  s v a t á  p r o  d ě t i  a  m l á d e ž
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misijní kříž
Dřevo na kříž (2 trámy dub a jasan) 25 x 25 cm x 4,5 m bylo dovezeno od Vsetína. 

Dřevo dodal zdarma otnický rodák Roman Spáčil, který nyní bydlí v obci Bystřička, 
okr. Vsetín.

Trámy byly ohoblovány v dílně u Luboše Brtníka v Lovčičkách a převezeny k Janu 
Heřmanskému do Otnic, kde byl kříž vyroben za pomoci obecních zaměstnanců 
Zbyňka Daňhela, Josefa Bulvy, Lukáše Žišky, Pavla Murice.
Ruční dřevořezbu na kříži provedl Pavel Muric.
Železné kotvení bylo vyrobeno v zámečnické dílně kovo – Tichý.
Betonáž kotvení pro kříž provedli zaměstnanci obce.
Dne 22. března 2014 byl Misijní kříž převezen za pomocí občanů do kostela sv. aloi-
se, kde po dobu misií ležel.
V sobotu dopoledne dne 29. března 2014 byl opět za pomoci občanů kříž vynesen 
z kostela sv. aloise a převezen do parku před základní školu, blíže k dětskému domo-
vu LiLa.
 Za pomoci nakladače z firmy Rostěnice a.s. ovládaného šikovným řidičem Vlastimi-
lem Vojáčkem, byl kříž zdárně postaven.
Dokončovací montážní a svářečské práce provedli Radek Švábenský, Miroslav Tichý 
a Lukáš Tichý.

Výška kříže: 4,30 m
Šířka kříže: 2,37 m
Tloušťka kříže: 23 x 23 cm
Váha: cca 450 kg Foto: Zdeňka Křivánková
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První dubnový víkend byl na  kulturní zážitky velmi boha-
tý.  Začal 5. dubna v sobotu, kdy v dělnickém domě návštěvní-
ky uchvátilo vystoupení Travesti show a rockové kapely, které 
pozvali otničtí zahrádkáři, pokračoval 6. dubna v  kostele sv. 
aloise, kam Farnost Otnice spolu s Obecním úřadem Otnice 
pozvali skupinu Tábor superstar band s rockovým muzikálem 
Jesus Christ Superstar.

Před oltářem stálo spoustu mikrofonů, hudebních nástrojů, 
po každé straně u lavic po třech reprobednách, metry a metry 
kabelů vedoucích ke stanovišti zvukaře. 

Já osobně znám tento muzikál zpaměti. Byl to první muzi-
kál, který jsem ve svém životě viděla v podání pražského diva-
dla Spirála v roce 1996 a před pár roky i v podání brněnského 
Městského divadla. Na pozvánce bylo psáno „fragmenty z mu-
zikálu“ – nevěděla jsem, co si mám pod tím představit. Budou 
to nové texty s převzatou melodií z tohoto muzikálu? Název Tá-
bor Superstar band mi nic neříkal. Jaké bylo překvapení, když 
tato kapela s řadou zpěváků odzpívala tento muzikál na slovo 
přesně od začátku až do konce. Samozřejmě kdo viděl muzikál 
v originálním českém podání pražského divadla, našel nejedno 
místo, které by zpěvákům vytknul, ale i přesto podaly výkony, 
které zasloužily na konci koncertu velmi dlouhý potlesk.

Snad jen na závěr si dovolím připomenout slova představitele 
Ježíše na konci koncertu: „Byl to odvážný čin pozvat si do kos-
tela rockový muzikál“. Potlesk a úsměvy návštěvníků koncertu 
však jednoznačně souhlasily s tím, že to byl velmi dobrý nápad. 

koncerty v  kostele se v  Otnicích stávají oblíbenými. Není 
mi známo, že v jiných obcích se koncerty v kostelích konávají. 
když se zmíním mezi přáteli, že náš kostel navštívily již kapely 
zvučných jmen jako například Javory, Jiří Pavlica nebo muzikál 
Jesus Christ Superstar, nevěřícně kroutí hlavou. 

Věřím, že nejen já, ale i další občané nejen z naší obce, se již 
těšíme, koho k nám do kostela Farnost a obecní úřad pozvou 
příště.

Text i foto: Zdeňka Křivánková

Rockový muzikál v kostele
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Milí občané, v minulém čísle otnického zpravodaje jsme se na vás obrátili s prosbou, abyste vyplnili dotazník, 
který se tázal na váš názor na zanikající otnické kino a sledování filmů obecně. Dotazník vyplnilo celkem 187 
z vás, za což moc děkujeme. Nyní přinášíme vyhodnocení dotazníku, které přineslo odpověď nejen na to, zda 
máte zájem, aby otnické kino bylo zachováno, ale i spoustu jiných názorů na dění v obci, které mohou 
inspirovat třeba pana starostu a zastupitelstvo obce, ale také ty, kteří se podílí na organizaci nejrůznějších akcí 
v Otnicích. Odpověď, která na danou otázku převládá, je ohraničena v rámečku. Čísla udávají, kolikrát byla daná 
odpověď uvedena a kolik procent tato odpověď tvoří z celkového počtu odpovědí. 

1. Jak často sledujete celovečerní filmy? 

 

2. Jaký žánr filmů preferujete?  

 

každý den – 26x 

2-4x týdně – 68x 

nesleduji filmy – 4x 

2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 

4. Jak často chodíte do kina? 

 

 

 

5. Která kina navštěvujete? 

 

velmi výjimečně (1-2x ročně) – 54x 

vůbec, do kina nechodím – 4x velmi často (každý týden či 14 dní) – 6x 

každý měsíc – 33x 

menší 
kina 

v Brně 

20x 

Kino 
Slavkov 
u Brna 

12x 

Kino 
Otnice 

76x 

žádné, kino 
nenavštěvuji 

0x 

jiné 

14x 

Jiná odpověď: Cinestar v Praze na Andělu, protože tu mají 
sladký popcorn, Golden Apple Cinema ve Zlíně, Cinestar Opava, 
kino Měnín, Prostějov, Blansko, Znojmo, Vyškov 

4. Jak často chodíte do kina? 

 

 

 

5. Která kina navštěvujete? 

 

velmi výjimečně (1-2x ročně) – 54x 

vůbec, do kina nechodím – 4x velmi často (každý týden či 14 dní) – 6x 

každý měsíc – 33x 

menší 
kina 

v Brně 

20x 

Kino 
Slavkov 
u Brna 

12x 

Kino 
Otnice 

76x 

žádné, kino 
nenavštěvuji 

0x 

jiné 

14x 

Jiná odpověď: Cinestar v Praze na Andělu, protože tu mají 
sladký popcorn, Golden Apple Cinema ve Zlíně, Cinestar Opava, 
kino Měnín, Prostějov, Blansko, Znojmo, Vyškov 

6. Kolik Kč jste ochotni utratit za lístek do obecního kina? 

 

 

7. Podporujete tradice? 

 

 

30-50 Kč – 24x 
pokud mne film 
zaujme, i více než 
100 Kč – 31x 

80-100 Kč – 58x 

ne, nezajímá mne to – 22x 

2 – drama – 24x 

3 – horor – 27x 

4 – biografický film o životě známých osobností – 13x 

5 – animovaný film, pohádka – 47x 

6 – romantický film – 54x 

7 – akční film – 54x 

8 – historický film – 39x 

9 – detektivní film – 26x 

10 – sci-fi – 38x 

11 – thriller – 20x 

12 – jiná odpověď – katastrofický 1x, dokumentární 1x, sportovní 1x, fantasy 1x, western 1x 

 

3. Preferujete české nebo zahraniční filmy? 

 

  

české – 32x 

zahraniční – 38x 

Kino Otnice – vyhodnocení dotazníku
Milí občané, v minulém čísle našeho zpravodaje jsme se na vás obrátili s prosbou o vyplnění dotazníku,
který zjišťoval váš názor na zanikající otnické kino a sledování filmů obecně. Dotazník vyplnilo celkem 187
z vás, za což moc děkujeme. Nyní přinášíme vyhodnocení dotazníku. Přinesl odpověď nejen na to, zda
máte zájem, aby otnické kino bylo zachováno, ale i spoustu jiných názorů na dění v obci. Mohou
inspirovat třeba pana starostu a zastupitelstvo obce, ale také ty, kteří se podílejí na organizaci nejrůznějších akcí
v Otnicích. Odpověď, která na danou otázku převládá, je ohraničena v rámečku. Čísla udávají, kolikrát byla daná
odpověď uvedena a kolik procent tato odpověď tvoří z celkového počtu odpovědí.
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6. Kolik Kč jste ochotni utratit za lístek do obecního kina? 

 

 

7. Podporujete tradice? 

 

 

30-50 Kč – 24x 
pokud mne film 
zaujme, i více než 
100 Kč – 31x 

80-100 Kč – 58x 

ne, nezajímá mne to – 22x 

8. Zdá se vám kulturní život v Otnicích dostatečně bohatý? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ne, chybí mi zde: 

sportovní akce jak pro 
děti, tak pro dospělé, 
více akcí z moravské 
oblasti a lepší kino 

pravidelnější promítání 
filmů, hostování 
divadelních spolků, retro 
diskotéky 

častější zábavy, 
diskotéky, více akcí 
pro děti 

více akcí pro mladé lidi, 
například diskotéky s DJ 
Borisem, proč byly 
zrušeny? 

oldies zábavy 
typu ABBA a 
Roxette 

zábava na 
čarodějnice 
30. 4. 

letní zábavy 
pod otevřeným 
nebem 

otevřené 
hřiště na 
fotbal 

kino 
s moderní 
technologií 

cvičení pro 
ženy 

laser game 

koupaliště, 
aquapark 

rockové 
koncerty 

ochotnické 
divadlo 

určitě více 
zábav 

divadlo 

více akcí pro 
starší občany 

KFC 

více akcí pro 
mládež 15+ 

lepší kino 

koupaliště, 
jinak jsem 
spokojen 

vinárna uvítala bych 
větší četnost 
akcí zámek 

9. Věděli jste již dříve, že v Otnicích probíhá pravidelné promítání filmů 
v kině? 

 

 

10. Navštívili jste již v minulosti kino v Otnicích? 

 

 

ne- 38x 

plánuji návštěvu v budoucnu – 8x 

ne – 13x 

ano, jednou – 25x 

9. Věděli jste již dříve, že v Otnicích probíhá pravidelné promítání filmů 
v kině? 

 

 

10. Navštívili jste již v minulosti kino v Otnicích? 

 

 

ne- 38x 

plánuji návštěvu v budoucnu – 8x 

ne – 13x 

ano, jednou – 25x 

11. Jaké důvody mohou vést k tomu, že otnické kino nenavštívíte? 

 

2 – nedostatek času – 48x 

3 – sleduji filmy raději doma – 17x 

4 – technické problémy při promítání – 26x 

5 – vysoká cena vstupenky – 6x 

6 – jiný důvod – 19x 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 3 4 5 6 

nelíbí se mi prostředí 
kina, malá 
informovanost o 
programu, nelze koupit 
občerstvení 

nebydlím 
v Otnicích, jinak 
bych chodil často 

filmy promítané 
s velkým 
zpožděním od 
premiéry 

raději půjdu do 
nějakého 
luxusnějšího kina 

vyrušování při 
promítání, 
neukázněná 
mládež 

špatné spojení 
autobusem termíny 

promítaní 

program kina není 
nikde k nalezení 

špatná kvalita 
promítání 

promítají se 
nezajímavé filmy 

nepohodlné 
sezení v kině 

nepohodlí, 
nemožnost 
občerstvení 

pracovní 
povinnosti hlučná mládež 

v kině bývá 
zima 

12. Oceňujete, že děti mohou v otnickém kině navštěvovat promítání 
dětských filmů (např. v rámci školy)? 

 

 

  

ne, sledování filmů není vhodná náplň času pro děti – 4x 
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16. Zaujala by vás možnost koupit si během filmového promítání v otnickém 
kině občerstvení? 

 

 

17. Jaký název otnického kina by se vám nejvíce líbil? 

 

ne, nekoupil/a bych – 20x 

vlastní návrh: 

Otnický biograf – 41x 

Retrokino Otnice – 21x 

Tradiční 
otnické kino 

Digitální kino 
Otnice 

Otnické kino 
Skalíček 

Kinokavárna 
Otnice 

Biograf Otnice 

Kinotnice Olympus 
Otnice 

Markovo kino Otnice 

Ekran 

13. Vzali byste své děti do otnického kina na promítání např. animovaného 
filmu? 

 

14. Ocenili byste, kdyby v otnickém kině probíhalo promítání dokumentů o 
obci (např. reportáž z Aloiských hodů)? 

 

ne, v kině bychom volný čas netrávili – 5x 

ne, raději je vezmu do 
většího kina – 16x 

ne, raději je 
zhlédnu doma 
na DVD – 55x 

ne, nezajímá mne to – 56x 

13. Vzali byste své děti do otnického kina na promítání např. animovaného 
filmu? 

 

14. Ocenili byste, kdyby v otnickém kině probíhalo promítání dokumentů o 
obci (např. reportáž z Aloiských hodů)? 

 

ne, v kině bychom volný čas netrávili – 5x 

ne, raději je vezmu do 
většího kina – 16x 

ne, raději je 
zhlédnu doma 
na DVD – 55x 

ne, nezajímá mne to – 56x 

16. Zaujala by vás možnost koupit si během filmového promítání v otnickém 
kině občerstvení? 

 

 

17. Jaký název otnického kina by se vám nejvíce líbil? 

 

ne, nekoupil/a bych – 20x 

vlastní návrh: 

Otnický biograf – 41x 

Retrokino Otnice – 21x 

Tradiční 
otnické kino 

Digitální kino 
Otnice 

Otnické kino 
Skalíček 

Kinokavárna 
Otnice 

Biograf Otnice 

Kinotnice Olympus 
Otnice 

Markovo kino Otnice 

Ekran 

 

18. Myslíte si, že obecní kino by mělo být zachováno, protože je to na 
vesnicích již tradice? 

 

19. Bydlíte v Otnicích? 

 

ne, dnes je zbytečné investovat do malého kina finance – 12x 

ne, jinde 

 

15. Navštívili byste tematické večery v kině v Otnicích? Např. večer 
s francouzským filmem, sýry a víny… 

 

 

  

ne, takové 
večery bych 

nenavštívil/a 
20x 
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18. Myslíte si, že obecní kino by mělo být zachováno, protože je to na 
vesnicích již tradice? 

 

19. Bydlíte v Otnicích? 

 

ne, dnes je zbytečné investovat do malého kina finance – 12x 

ne, jinde 

Dotazník vyplnili i obyvatelé Bošovic (6x), Lovčiček (3x), Milešovic (2x), Velkých Hostěrádek, Mokré-
Horákov, Šaratic, Zbýšova (2x), Žatčan, Vyškova, Opavy, Újezda u Brna a také Brna. 

 

20. Dotazování se zúčastnilo 120 žen (64%) a 67 mužů (36%). 

 

21. Kolik je vám let? 

 

 

22. Chcete nám něco sdělit? 

 

  

41-60 let – 37x 

61 a více let – 12x 

do 15 let – 36x 

16-26 let – 35x 

Pravidelně navštěvujeme kino v Otnicích se žáky MŠ a ZŠ 
Bošovice. Kino má pro nás výbornou pozici, doba 
promítání se podřídí autobusovému spojení, výhodná cena 
i vhodně volené filmy jsou nám též zárukou. Pokud by se 
kino zrušilo, byly by děti ochuzeny o další kulturní zážitky. 
Proto jsme s kolegy a žáky všemi deseti pro modernizaci 
kina Otnice. Opět se k vám budeme s našimi žáky rádi 
vracet. Mgr. Jana Skácelová, ředitelka školy 

Kino by mělo být zachováno, ale 
nikoliv za cenu vysoké finanční 
investice. Návštěvnost není vysoká a 
vyšší finanční částka by mohla 
posloužit jinému účelu (např. práce 
s dětmi a mládeží). Promítání 
dokumentů o obci by nebylo špatné, 
avšak záznam kulturních akcí blízké 
minulosti mne neoslovuje. 

V kině je třeba výrazně zvýšit 
kvalitu ozvučení, protože 
zvuk byl po celou dobu 
promítání filmu velmi 
nekvalitní, skoro neslyšitelný. 

Pokud má být kino zachováno, 
investice do nové techniky bude 
nezbytná. Poslední dobou se 
promítání téměř neobešlo bez 
technických problémů. 

Dotazník vyplnili i obyvatelé Bošovic (6x), Lovčiček (3x), Milešovic (2x), Velkých Hostěrádek, Mokré-
Horákov, Šaratic, Zbýšova (2x), Žatčan, Vyškova, Opavy, Újezda u Brna a také Brna. 

 

20. Dotazování se zúčastnilo 120 žen (64%) a 67 mužů (36%). 

 

21. Kolik je vám let? 

 

 

22. Chcete nám něco sdělit? 

 

  

41-60 let – 37x 

61 a více let – 12x 

do 15 let – 36x 

16-26 let – 35x 

Pravidelně navštěvujeme kino v Otnicích se žáky MŠ a ZŠ 
Bošovice. Kino má pro nás výbornou pozici, doba 
promítání se podřídí autobusovému spojení, výhodná cena 
i vhodně volené filmy jsou nám též zárukou. Pokud by se 
kino zrušilo, byly by děti ochuzeny o další kulturní zážitky. 
Proto jsme s kolegy a žáky všemi deseti pro modernizaci 
kina Otnice. Opět se k vám budeme s našimi žáky rádi 
vracet. Mgr. Jana Skácelová, ředitelka školy 

Kino by mělo být zachováno, ale 
nikoliv za cenu vysoké finanční 
investice. Návštěvnost není vysoká a 
vyšší finanční částka by mohla 
posloužit jinému účelu (např. práce 
s dětmi a mládeží). Promítání 
dokumentů o obci by nebylo špatné, 
avšak záznam kulturních akcí blízké 
minulosti mne neoslovuje. 

V kině je třeba výrazně zvýšit 
kvalitu ozvučení, protože 
zvuk byl po celou dobu 
promítání filmu velmi 
nekvalitní, skoro neslyšitelný. 

Pokud má být kino zachováno, 
investice do nové techniky bude 
nezbytná. Poslední dobou se 
promítání téměř neobešlo bez 
technických problémů. 

Dotazník vyplnili i obyvatelé Bošovic (6x), Lovčiček (3x), Milešovic (2x), Velkých Hostěrádek, Mokré-
Horákov, Šaratic, Zbýšova (2x), Žatčan, Vyškova, Opavy, Újezda u Brna a také Brna. 

 

20. Dotazování se zúčastnilo 120 žen (64%) a 67 mužů (36%). 

 

21. Kolik je vám let? 

 

 

22. Chcete nám něco sdělit? 

 

  

41-60 let – 37x 

61 a více let – 12x 

do 15 let – 36x 

16-26 let – 35x 

Pravidelně navštěvujeme kino v Otnicích se žáky MŠ a ZŠ 
Bošovice. Kino má pro nás výbornou pozici, doba 
promítání se podřídí autobusovému spojení, výhodná cena 
i vhodně volené filmy jsou nám též zárukou. Pokud by se 
kino zrušilo, byly by děti ochuzeny o další kulturní zážitky. 
Proto jsme s kolegy a žáky všemi deseti pro modernizaci 
kina Otnice. Opět se k vám budeme s našimi žáky rádi 
vracet. Mgr. Jana Skácelová, ředitelka školy 

Kino by mělo být zachováno, ale 
nikoliv za cenu vysoké finanční 
investice. Návštěvnost není vysoká a 
vyšší finanční částka by mohla 
posloužit jinému účelu (např. práce 
s dětmi a mládeží). Promítání 
dokumentů o obci by nebylo špatné, 
avšak záznam kulturních akcí blízké 
minulosti mne neoslovuje. 

V kině je třeba výrazně zvýšit 
kvalitu ozvučení, protože 
zvuk byl po celou dobu 
promítání filmu velmi 
nekvalitní, skoro neslyšitelný. 

Pokud má být kino zachováno, 
investice do nové techniky bude 
nezbytná. Poslední dobou se 
promítání téměř neobešlo bez 
technických problémů. 

 

Lidé (občané) jsou lenošní a 
rozmlsaní. Často slyším názory, že 
je ze židlí v otnickém kině bolí 
hýždě, a proto jedou do kina raději 
do Olympie. Čím více jim obec 
nabízí, tím méně mají zájem a ještě 
to pomluví. Bohužel to asi nese 
doba. 

Dotazník jsem vyplnila, protože mne 
zaujal, přestože v Otnicích nemám trvalé 
bydliště a bydlím zde u prarodičů. Byla 
jsem v kině zatím sice jen dvakrát, ale na 
zajímavý film půjdu ráda určitě opět. 
Podle mého by byla škoda kino rušit. 

Je škoda kino rušit, stačila 
by lepší informovanost o 
programu, dát jej na 
Internet, na Facebook, 
plakáty a i v blízkých 
vesnicích… 

Podporuji pana Marka 
v jeho práci. Dnes je 
málo takových lidí, kteří 
mají snahu něco 
společnosti přinést. 

Zkuste obnovit otnické kino 
jako v minulosti, alespoň 2-
3x týdně. Ve středu 
dobrodružný film, v sobotu 
romantika, v neděli film pro 
děti… 

Občané potřebují 
aktuální informace. 
Nestačí založit 
webové stránky a 
potom je 
neaktualizovat 
(např. úřední 
hodiny na obecním 
webu). 

Pokud to není otázka velkých 
investic, tak bych možnost 
promítání filmů nerušil. 

Potřebujeme program – kdy 
a co se promítá. 

Je dobře, že je na vesnici 
kino, protože nemusíme 
nikam jezdit.  

Děkuji za váš počin, 
bylo by dobré kino 
v Otnicích zachovat. 

Promítejte filmy, o 
které je větší zájem. 

Z kina Otnice by 
se mohla stát 
kino-kavárna. 

Děkuji za to, že se 
ptáte na náš názor. 

Co takhle letní kino? 
Mohli byste 
dát do kina 
lepší sedačky. 

Chtěl bych 
v Otnicích 
otevřené 
fotbalové hřiště. 

Více filmů pro 
děti prosím… 

Držím palce 
kinu Otnice! 

Vaše kino 
je dobré. 

V kině mi 
chybí 
popcorn. 

Určitě ráda podpořím 
zachování kina (digitalizaci) i 
případným finančním 
příspěvkem. Věřím, že kino 
bude promítat i nadále. 

Fandím aktivitě Josefa Marka 
a děkuji za jeho dosavadní 
přinos kinu Otnice. 

Díky vám jsme se ujistili, že za záchranu otnického kina stojí za to bojovat. Prověřujeme možnosti kulturních fondů a jiné 
způsoby finančního zajištění digitalizace kina. Velký dík patří také panu Markovi, který návrh na digitalizaci inicioval. Částka 
na modernizaci není malá, ale my věříme, že se v kině ještě v budoucnu sejdeme, i když nové sedačky v kině vám slíbit 
nemůžeme  Se starým promítacím zařízením se rozloučíme během tohoto léta na Otnickém filmovém festivalu a popcorn 
určitě nebude chybět, můžete se začít těšit… 

Klub filmových fanoušků 

Díky vám jsme se ujistili, 
že za záchranu otnického kina 
stojí za to bojovat. 
Prověřujeme možnosti 
kulturních fondů a jiné
způsoby finančního zajištění 
digitalizace kina. Velký dík 
patří také panu Markovi, 
který návrh na digitalizaci 
inicioval. Částka na modernizaci 
není malá, ale my věříme, 
že se v kině ještě v budoucnu 
sejdeme, i když nové sedačky 
v kině vám slíbit
nemůžeme. 
Se starým promítacím zařízením 
se rozloučíme během podzimu  
na Otnickém filmovém 
festivalu a popcorn určitě 
nebude chybět, 
můžete se začít těšit…

Klub filmových fanoušků

Dotazník zpracovala Nikola Valiánová
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m a t e ř s k á  a   Z á k l a D n í  Š k o l a

 Rozloučení s předškoláky
S mateřskou školou se letos do obřadní síně OÚ v Otnicích přišlo rozloučit 22 bu-

doucích prvňáčků. Děti svým krátkým vystoupením nenechaly nikoho na pochy-
bách, že z nich budou šikovní školáci. Slavnostní dekorování šerpami prožívaly s váž-
ností a sváteční atmosféra panovala i mezi přítomnými rodiči. 

Přejeme všem úspěšné vykročení do dalšího životního období a doufáme, že si na 
naši školičku alespoň občas vzpomenou.

Dagmar Žbánková, foto: Miroslava Stejskalová

Den dětí v mateřské škole
Zábavné dopoledne u příležitosti svátku dětí připravil pro naši MŠ Miroslav kalou-

da spolu s několika místními hasiči u rybníka. 
Počasí jako malované a 50 nedočkavých dětí s nadšením nastoupilo do hasičských 

aut. Samotná jízda byla velkým zážitkem a vyvolávala v dětech pocit dobrodružství. 
Což teprve možnost vyzkoušet si hasit požár - v našem případě stříkat do rybníka. 
To bylo radosti a dovádění. Na posilnění se podávala chutná svačinka, a kdo se cítil 
unavený, mohl si odpočinout na předem připraveném koberci, zaposlouchat se do 
žabího koncertu nebo se kochat záblesky slunce na hladině.

Za všechny spokojené děti patří ochotným hasičům náš vřelý dík.
Dagmar Žbánková, foto: Monika Kaloudová
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S P O R t O v N í  K u K á t K O

V úterý 18. března 2014 jsme s děvča-
ty vyrazily na okresní kolo v basketbalu. 
Hrálo se ve Vyškově na ZŠ Letní Pole. 
Pro nás byl turnaj ve znamení mnoha 
neznámých. Větší hřiště s basketbalovým 
značením, které ve školní tělocvičně sa-
mozřejmě nemáme, menší míč, se kte-
rým děvčata hrají, ale i pravidla a hlavně 
jejich výklad.

Na turnaj se přihlásila 4 družstva chlap-
ců a 4 družstva dívek. Hrálo se ve dvou tě-
locvičnách po dvou utkáních chlapců, pak 
zase dvě utkání dívek. Mezi tím si vždycky 
nehrající stačili odpočinout.

Pro nás bylo důležité, že si  dívky před 
prvním zápasem mohly prohlédnout 
hřiště a jeho značení, vysvětlit si z  toho 
vyplývající pravidla, seznámit se s  mí-
čem a vyzkoušet si střelbu a přihrávky.

Mým velkým přáním bylo vyhrát ales-
poň jedno utkání. To mně děvčata splni-
la hned na začátku. O téměř hlavu větší 
děvčata ze ZŠ Rousínov se jim podařilo 
přehrát díky lepšímu začátku 18:12 bo-
dům. Další dvě utkání už byla nad naše 
síly. Se ZŠ Letní Pole děvčata prohrála 
jasně 24:12 a podobně se vyvíjelo i utká-
ní se ZŠ Nádražní Vyškov, které skončilo 

20:10. Celkově děvčata v turnaji obsadila 
skvělé 3. místo.

Proto patří děvčatům ze 7. a, 7. B a 6. B 
velká gratulace za výborný výkon a velký 
obdiv za to, s jakým nasazením do všech 
utkání šla. Někdy to nasazení bylo trochu 
na úkor přesnosti, ale i tak před jejich bo-
jovností je třeba smeknout.

a počáteční obavy o mnoha nezná-
mých byly úplně zbytečné. Děvčata byla 
na basketbalovém hřišti jako doma. Pro-
to příští rok potrénujeme a uvidíme, jak 
dopadneme. 

  Drahomíra Floriánová

Coca Cola
školský pohár

Už druhým rokem se po-
řádá Coca Cola školský po-
hár nejenom pro chlapce, ale 
i  pro dívky. Na  podzim jsme 
se do  této celorepublikové 
soutěže v  kopané s  děvčaty 
přihlásily, ale jarní odhodlání 
zúčastnit se této soutěže tak 
veliké už nebylo. 

Nakonec se děvčata přece 
jenom dala dohromady a  vý-
sledkem byl odjezd v pondělí 
14. dubna do Rousínova. Byla 
jsem ráda, že v děvčatech zví-
tězila touha pokusit se něco 
dokázat (a taky se ulít ze ško-
ly). když je ale vidíte, s jakým 
nasazením jsou schopna utká-
ní odehrát, byť jejich fotbalo-
vé zkušenosti u většiny nejsou 
veliké, jsem na ně docela pyš-
ná.

Z  fotbalového turnaje čtyř 
družstev se nakonec sta-
lo pouze jedno utkání se ZŠ 
Rousínov. Přes velikou sna-
hu a  bojovnost našich děvčat 
byla z  utkání patrná větší se-
hranost a  možná i  zkušenost 
s  fotbalovými zápasy děvčat 
z Rousínova, se kterými dívky 
nakonec utkání prohrály 3:0. 
Výsledek k průběhu utkání se 
mi zdál docela krutý. ale ta-
kový už je fotbal.

S  úžasem jsem pozorovala, 
jak se po zápasu naše děvčata 
s děvčaty z Rousínova, našimi 
rivalkami z  florbalu i  basket-
balu, skamarádila. Výsledkem 
bylo několik společných fotek 
a mnohá přátelská objetí.

 Drahomíra Floriánová

basketbalový turnaj
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Otnická laťka
 Tradiční závody ve skoku do výšky se uskutečnily 15. dubna 2014 na ZŠ Otnice. 

Za účasti pěti škol z Chrlic, křenovic, Újezdu u Brna, Brna – kotlářské a pořadatelské 
školy Otnice se sešlo v sále školy téměř 50 skokanů. Utkali se ve věkových kategoriích 
starší a mladší, hoši a dívky.

Letošní novinkou byla soutěž družstev (škol) o putovní pohár Otnické laťky. Pod-
mínkou byla účast alespoň jednoho skokana v každé kategorii. Vyhodnocení pak pro-
běhlo podle nejlépe umístěného skokana v kategorii.

Letošní ročník se otnickým výškařům povedl a obsadili nejvyšší místa na stupních 
vítězů. Následně pak i celkové vítězství škol, čímž si udrželi putovní pohár na domácí 
půdě.

Děkujeme všem sportovcům, ale i početnému zástupu fandících. a co jiného: těší-
me se na další ročník. Celý průběh závodu zdárně a zodpovědně moderovali a obslu-
hovali vybraní žáci deváté třídy, čehož si velice vážíme.

Nejlepší umístění: 1. místo Radim kovář (153 cm)
    anna Daňhelová (140 cm)
    Jan Novák (162 cm)
   
   2. místo adéla Hrbáčová (130 cm)
    Vojtěch Daňhel (162 cm)

   3. místo Nikolas Bulva (145 cm)
    Tina kubíčková (130 cm)

      Drahomíra Floriánová a Luboš Kleis, foto: Jaroslava Žigraiová
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Ve  středu 16. dubna 2014 jsme s  vy-
branými žáky z  2. – 5. třídy vyrazili 
do  Dambořic na  okrskové kolo soutěže 
ve  vybíjené O  pohár DSO Ždánické-
ho lesa a Politaví. Byli jsme zvědaví, jak 
dambořická škola vypadá a  jak dobře 
budou děti z Dambořic na soutěž připra-
veny. Naše překvapení, co se školy týče, 
bylo veliké. Škola je krásná, nově opravená, 
ale my spíš koukali na tělocvičnu, o které 
si u nás v Otnicích můžeme nechat jenom 
zdát. Takovou bychom určitě také brali. ale 
opět jsme se přesvědčili, že jenom v  tělo-
cvičně umění sportovat není. 

Na  naší hře se projevily hodiny ná-
cviku v  kroužku Sportovních her, kdy 

kromě vybíjené děti držely v  rukách 
švihadlo, ale i  medicinbal, a  tak umí-
me všichni dobře běhat, házet i chytat. 
Rychlá vybíjená nás naučila postřehu 
a uhýbání před míčem, ale i  jeho chy-
tání. Stejně tak „odměny“ za  vybití 
(dřepy, kliky a  sedy x lehy) nám posí-
lily svaly.

Celým turnajem děti prošly bez jedi-
ného zaváhání. Všechny se na hřišti vy-
střídaly a na kvalitě hry se to nijak výraz-
ně neprojevilo. S přehledem svoje utkání 
vyhrály a mohly se radovat z konečného 
prvního místa. a také z postupu do finá-
lového turnaje, který se letos bude konat 
ve Slavkově u Brna.

na prvním místě 
v turnaji se svou 
hrou podíleli:

konečný Marián
kolaříková Monika
Jelínek Tadeáš
Menoušek Marek
Oplt Boleslav
Bočková karolína
Bukalová Martina
Fojtíková Eliška
kovář Martin
Fojtík Ondřej
kosíková alena
Sadílková Nikola

24. 5. 2014 ve Slavkově u Brna
V  pátek 24. května 2014 se ve Slav-

kově u Brna v  hale ZŠ komenského 
konal finálový turnaj ve vybíjené, kte-
rý pořádají pro žáky základních škol a 
malotřídek ve svém regionu starostové 
Dobrovolného sdružení obcí Ždánic-
kého lesa a Politaví.

Do finále se probojovalo za tří skupin 
6 družstev a mezi nimi bylo i družstvo 
naší základní školy. Celkem 12 dětí pod-
le stanoveného klíče: děvče a kluk z páté 
třídy (kateřina Menoušková a Tadeáš 
Žilka), 3 děvčata a 3 chlapci ze čtvrté 
třídy (Bočková karolína, Bukalová Mar-
tina, Fojtíková Eliška a Tadeáš Jelínek, 
Bolek Oplt a Pavel Stejskal) a 2 dívky a 2 

chlapci (alenka kosíková, Nikola Sadíl-
ková a Martin kovář) ze třetí třídy. My 
jsme místo jednoho třeťáka měli z druhé 
třídy Ondru Fojtíka. Toto družstvo jelo 
do Slavkova u Brna obhajovat třetí místo 
z minulého školního roku.

Jako vždycky jsme ale chtěli celý tur-
naj vyhrát. Tentokrát byl už klíčový los. 
když se k losování dostal náš kapitán Ta-
deáš Žilka, zbyly v klobouku už jen dva 
lístky a oba umožňovaly už jen přiřazení 
do skupiny k ZŠ komenského Slavkov u 
Brna.

V  prvním utkání jsme vyhráli nad 
Velešovicemi. Druhé utkání jsme s  ko-
meňákem po boji prohráli a tím se nám 
uzavřela cesta celý turnaj vyhrát, nebo 

být alespoň druzí. Nakonec děti v utkání 
o třetí místo porazily ZŠ Dambořice a na 
stupních vítězů stanul Tadeáš Žilka, aby 
z  rukou pana ředitele ZŠ komenského 
převzal pohár za třetí místo. Celé druž-
stvo pak získalo z  rukou paní starostky 
obce Ždánice medaile a další drobné dár-
ky. Hlavní cenou byl pro nás poukaz na 
koupaliště v  Hodějicích, které bychom 
všichni mohli na konci školního roku na-
vštívit. Trošku nás mrzelo, že jsme ceny 
za třetí místo nemohli převzít od našeho 
pana starosty Pavla Prokopa. Ostatní sta-
rostové si čas na předání cen udělali. Tak 
snad příště. a že by to byly ceny za první 
místo?

Turnaj ve vybíjené O pohár DSO Ždánického lesa a Politaví
o k r S k o v é 	 k o L o

f i n á L o v ý 	 t u r n a j
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Pohár rozhlasu 
15.	5.	2014		vyškov	•	mladší	žáci	a	žákyně

když jsme se s žáky a žákyněmi chys-
tali na Pohár rozhlasu, měli jsme hlavně 
hrůzu z nepříznivého počasí, které mete-
orologové předpovídali. kdo by chtěl zá-
vodit v dešti a velkém větru? Všem jsem 
kladla na srdce, aby si nezapomněli vzít 
teplé oblečení a raději všechno dvakrát, 
kdybychom promokli. Dívali se na mne 
podezíravě, ale kdo poslechl, neprohlou-
pil.

Ve čtvrtek v  6:20 hod, když odjížděl 
náš autobus z Otnic, ještě nepršelo. ale 
už po cestě nám déšť i vítr oznamoval, 
že se naše televizní „rosničky“ tentokrát 
nemýlily. Naštěstí počasí naši závodníci 
i závodnice vzali jako fakt, se kterým 

nejde nic dělat a snažili o co nejlepší 
výkon.

Hned od počátku závodů se ukázalo, 
že naši žáci nejsou na Poháru rozhla-
su poprvé. Nikolas Bulva se tentokrát 
nelekl výstřelu ze startovací pistole 
a výsledkem bylo krásné páté místo 
v  celkovém pořadí běhu na 60 metrů. 
Stejně dopadla Gábina Vylitová ve sko-
ku do dálky, která předvedla úžasný 
výkon 404 cm. Ve skoku do výšky byl 
Radim kovář výkonem 140 cm šestý a 
adéla Hrbáčová skočila 125 cm a skon-
čila sedmá stejně jako Veronika Srbo-
vá, která si vytvořila tímto výkonem 
osobní rekord. Za osmým Tomášem 

Ceklem v hodu kriketovým míčkem se 
umístili na devátém místě Nikolas Bul-
va a na desátém adam Žigrai. 

Nejlepším umístěním na závodech 
však byla druhá místa Sáry Sadílkové 
v hodu kriketovým míčkem a chlapecké 
štafety na 4x60 m, která běžela ve složení 
Bulva, kovář, Fiala a Lorenc.

Bohužel k  výborným výsledkům jed-
notlivců se nepřidali i další závodníci. 
Proto se chlapci jako družstvo umístili 
na celkovém sedmém místě ze dvanácti 
škol a děvčata skončila z deseti osmá.

když si ale představím to počasí, které 
celou soutěž provázelo, pak před jejich 
výkony je potřeba smeknout.

Text i foto: Drahomíra Floriánová

Již po šesté v řadě se žáci a žákyně prvního stupně naší 
školy zúčastnili závodů v atletickém trojboji, který se pra-
videlně koná ve Vyškově na ZŠ Letní Pole. Tak jako v loň-
ském roce i letos jsme po soutěži, ve které se naši závodníci 
a  závodnice maximálně snažili o  co nejlepší výkony, ne-
odjížděli z Vyškova s prázdnou. Děvčata skončila celkově 
z devíti družstev na pěkném čtvrtém místě a Eliška Fojtí-
ková si výkonem 33,0 m v hodu kriketovým míčkem vybo-
jovala pomyslnou bronzovou medaili. 

Chlapcům se však dařilo podstatně lépe, kdy podpoře-
ni výbornými výkony Tadeáše Žilky získali ve družstvech 
první místo. Tadeáš se blýskl vynikajícím osobním rekor-
dem ve skoku do dálky 458 cm i výborným časem v běhu 
na  60 m 8,42 s  a  obě tyto disciplíny vyhrál. Třetí místo 
ve skoku do dálky získal za výkon 388 cm Martin Postbiegl.

ani ostatní se svými výkony mezi účastníky neztratili. 
Nicola Lorenzová, ale i Martina Bukalová, či alenka kosí-
ková přispěly ke čtvrtému místu děvčat hodnotnými osob-
ními rekordy, stejně jako Tadeáš Jelínek a  Ondra Fojtík 
k prvnímu místu chlapců.

Pět z osmi těchto dětí chodí do čtvrté a nižší třídy. Ně-
které s námi nejely, jelikož je trápily zdravotní problémy. 
Mnohé další se zlepší natolik, aby mohly konkurovat nej-
lepším atletům z celého okresu. Proto doufám, že na atle-
tický trojboj pojedeme i příští rok.  

atletický trojboj
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Léto se přiblížilo 
a s ním i den s velkým 
„D“. Den dětí v Otni-
cích měl v názvu „ku-
laté léto“. a  ve  středu 
28. května bylo kulaté 

téměř vše. Vykutálené sportovní disciplí-
ny, ve kterých děti soutěžily. Předvedení 
základů golfu s  kulatým míčkem. Sko-
rokulatý puk u hokejistů. kulaté kuličky 
v airsoftu a téměř kulaté diabolky u střel-
by ze vzduchovky. Dokonce i  kapičky 
vody v hadicích místních hasičů dokáza-
ly zpestřit hezký den. a co teprve zaku-
tálené kuličky ve hře kuličky. a nakonec, 
už asi překutálené drobné odměny dě-
tem a medaile na prsou těch nejlepších. 
ale největší odměnou snad byl pěkný 
slunečný den s kulatým sluncem na ob-
loze a šťastné kulaté úsměvy dětí.

Sešlo se nás téměř 150 a  na  hřišti 

i v jeho okolí byl pěkný frmol. Předško-
láci i ti největší nosili na prsou cedulku, 
kam jim rozhodčí zapisovali výkony. 
Na  závěr jsme se sešli u  stupňů vítězů 
a zatleskali nejlepším.

Za tím vším se však skrývá práce těch, 
kteří celou akci zorganizovali. Chceme 
tak poděkovat maminkám, které přes 
měsíc vymýšlely, lepily, zkoumaly a ladily 
všechny detaily dne. Jmenovitě: Birkeová 
irena, Boudná Dana, Fojtíková Leona, 
khorová Olga, kosíková Lenka, Lugošo-
vá Martina, Pacnerová Eva, Rosendorfo-
vá Marta, Srbová Lída, Vašourková ka-
mila a Vikturnová Milada.

Dále pak Občanskému sdružení Ot-
nický SaD za odměny pro děti a za po-
moc, místní radnici za finanční podpo-
ru i  propagaci a  za  zajištění „sladkého“ 
domečku, panu krausovi za  otevření 
stánku s občerstvením, panu Maršálkovi 

za  předvedení hokejové výzbroje a  vý-
stroje, místním hasičům a  myslivcům 
za zpestření dětského dne, panu andry-
síkovi za střelecký den s airsoftkou. Žá-
kům školy Martině Prosové a  Standovi 
Prosovi za ukázku golfu. Ještě zbývá pan 
Spáčil, správce hřiště, který nám poskytl 
servis v prostorách kabin.

Poděkování patří i  učitelům základní 
školy a  žákům 9. třídy, kteří nám po-
mohli svojí aktivitou doladit den k doko-
nalosti.

Na závěr nesmím zapomenout poděko-
vat za podporu místním firmám. Potraviny 
Prosová, FenStar s.r.o. a D.M.F. a.s.    

Už se šušká, že za  rok…ale to vám 
neprozradím. Celý tým „kulatého léta“ 
vám přeje úspěšný závěr školního roku 
a jedinečné prázdniny.

 Luboš Kleis a rodiče
 foto: Kateřina Korcová, Hana Veselá

kulaté léto
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Po loňské pauze kvůli nepříznivému počasí jsme velice bedlivě sledovali předpověď 
na 26. dubna 2014. Počasí se umoudřilo, a i přes předchozí deštivé dny jsme poslední 
dubnovou sobotu vyrazili na tradiční procházku k rybníku na Sadkově, přivítat jaro 
se světluškami.

Sešli jsme se u kapličky na Pančavě. Před cestou jsme všem dětem rozdaly dřevěné 
přívěsky a vydali jsme se s lampiony k rybníku. Na hrázi na nás čekal vodník s vílou, 
aby všechny děti pozdravili a předali jim malou odměnu. My jsme jim na oplátku 
zazpívali písničku Holka modrooká, nesedávej u potoka.  

Nad rybníkem se pomalu začala snášet tma, a  tak jsme si  s  lampiony posvítili 
na zpáteční cestu na hřiště.  Tam bylo otevřené občerstvení a připravený táborák.  

Děkujeme všem, kdo se nezalekl blátivé cesty a vydal se s námi přivítat jaro. Moc 
děkujeme víle a vodníkovi za milé přijetí u rybníka a manželům klvačovým za sladké 
odměny pro děti.

Text i foto Dana Sekaninová

Ve dnech 14.–15. března proběhla již 
tradiční Jarní burza. Počet prodávají-
cích 180, počet kupujících 150. Celkový 
finanční výtěžek bude použit na  nákup 
odměn pro děti na  akcích Otnického 
SaDu. Moc děkujeme všem, kteří nám 
pomáhají, a  paní Žbánkové, která nám 
přinesla na  posilněnou krabici výbor-
ných zákusků. V  minulém článku jsme 
zapomněli poděkovat panu Martinu 
kalvodovi, který nám vyrobil a  daroval 
dva pořádné stojany na oblečení. Již plá-
nujeme podzimní burzu, která proběhne 
ve  dnech 26.–27. září 2014. Pokud se 
vám nechce vyplňovat formulář, ale po-
třebujete se zbavit některých věcí a mohli 
byste je věnovat zdarma, neváhejte a při-
neste je také na burzu. Mnoho maminek 
ocení, že si mohou nějaké věci zdarma 
vzít. i toto je pomoc, kterou můžeme tak-
to zprostředkovat. Věci, které pravidelně 
na burze zůstávají, posíláme potřebným 
lidem. Tak neváhejte a  přijďte nás pod-
pořit svým nákupem! Děkujeme!

 Marta Rosendorfová

Světlušky

tradiční	jarní	burzaoBČanSké	
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 %

děkujeMe	vŠeM	doBrýM	LideM	za věcné	dary.	
váMi	darovaný	MateriáL	na	výtvarné	tvoření	a	funkČní	HraČky	nacHázejí	upLatnění	v	centru	voLnéHo	ČaSu.
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22. března 2014 se konalo první po-
sezení pro seniory. Program byl velmi 
pestrý. Podílely se na něm převážně děti 
místní základní školy, ale i děti z okolních 
obcí. Na  zahájení se po  jevišti rozběhly 
berušky z  kroužku gymnastiky v  cho-
reografii paní učitelky Lenky Vojáčkové. 
Pohyb byl vystřídán sólovými skladbami, 
které měli připraveny moji žáčci navště-
vující výuku hry na klavír a elektronické 
klávesové nástroje v Základní umělecké 
škole Fr. France ve Slavkově u Brna. Li-
dové písně zahrály na flétničky děti pod 
vedením paní učitelky Dany Matyášové. 
V  lidovém tónu pokračovali i  zpěváč-
ci pěveckého sboru 1. stupně pod tak-
tovkou paní učitelky kateřiny korcové. 
Na skladby rytmické a moderní se na pó-
diu roztancovaly mažoretky z  Těšan, 
které za  sebou mají řadu úspěchů, jež 
dosáhly pod vedením trenérky Dagmar 
kubíčkové. Moravské, ale i  české písně 
zazpívaly otnické ženy nejen jako člen-

ky kulturního otnického spolku – kO-
SiCE, ale i jako předskokanky blondýny 
otnickým Blonďákům. Muži zazpívali 
písně s doprovodem tónů harmoniky pana 
Vacka a rytmického bubnování na vozem-
bouch, které předvedl ve slušivém obleku 
s kloboučkem Pavel Muric. Program utíkal 
a  na  řadě bylo losování o  ceny, poslední 
písně s harmonikou a než jsme se nadáli - 
byl konec prvního posezení.

Chtěla bych moc a  moc poděkovat 
všem účinkujícím dětem, obzvláště těm, 
které vystoupily na  pódiu vícekrát, všem 
učitelkám i trenérce, které se s ochotou po-
dílely na přípravě programu. Dále organi-
zátorům za občerstvení a techniku na sále, 
otnickým Blonďákům a  ženám kosicím 
za krásné zpívání, a v neposlední řadě paní 
moderátorce za  průvodní slovo. Vzorná 
příprava, úsilí a  veškerý čas vynaložený 
na přípravu byl oceněn velkým potleskem 
diváků. 

Lenka Kurdíková, foto: Luděk Matyáš

posezení pro seniory



	 otnický	zpravodaj	 	31

Oblastní charita Hodonín provozuje 
ve Slavkově u Brna Centrum denních 
služeb pro seniory a osoby se zdravot-
ním postižením (od 27 let věku), kteří 
vzhledem ke  svému věku nebo zdra-
votnímu stavu ztrácí svoji soběstač-
nost. Takové osoby nemohou být samy 
doma a  jsou odkázány na  pomoc ně-
koho druhého. Centrum denních slu-
žeb se snaží takovým rodinám pomoci 
v tom, aby jejich blízký mohl co nejdéle 
zůstat doma ve  svém přirozeném pro-
středí a nemusel se stěhovat do domo-
va, ústavu, LDN či podobného zaříze-
ní. a zároveň, aby osoba pečující měla 
dostatek času sama na  sebe, na  svoje 
zaměstnání, povinnosti, domácnost, 
koníčky, rodinu.

ke každému uživateli je přistupováno 
individuálně, což umožňuje prožít je-
jich čas s pocitem potřebnosti, podpo-
ruje to setkávání s dalšími lidmi, kteří 
jsou v obdobné situaci. Centrum nabízí 
pomoc při osobní hygieně, poskytnutí 
stravy, výchovné, vzdělávací a  aktivi-
zační činnosti (canisterapie, muziko-
terapie, výroba drobných předmětů, 
cvičení těla, jemné motoriky, paměti 
apod.). Výrobky pracovnic a  uživatelů 
této služby je možné zakoupit si každý 
všední den v  prostorách Centra den-

ních služeb nebo několikrát do  roka 
na  nejrůznějších akcích. Zakoupením 
těchto výrobků můžete udělat radost 

sobě či svým blízkým a  zároveň pod-
poříte činnost této potřebné sociální 
služby.

každý uživatel si může vybrat, zda 
bude docházet pětkrát týdně na  osm 
hodin denně, jednou týdně na pár ho-
din nebo úplně jinak. Centrum svým 
uživatelům také nabízí svozové auto 

– pokud je potřeba, je možné uživa-
tele vyzvednout u  něj doma, pomoci 
připravit jej na cestu a později ho zase 
vrátit domů, doprovodit ho na  nákup, 
k lékaři a podobně.

Centrum denních služeb sídlí v pří-
zemí budovy Domu s  pečovatelskou 
službou, Polní 1444 a přístup do něj je 
zcela bezbariérový.

V případě zájmu o tuto službu je mož-
né domluvit se na individuální prohlídce 
prostor Centra a před uzavřením smlou-
vy o poskytování služeb nabízíme jednu 
až tři návštěvy zdarma, aby si zájemci 
mohli nezávazně vyzkoušet, zda by jim 
tato služba vyhovovala.

Vedoucí Centra denních služeb 
Slavkov u  Brna je možné kontaktovat 
na  tel. 734  435  125 nebo e-mailem 
na  cds.slavkov@charita.cz. Více infor-
mací na www.hodonin.charita.cz

Přejeme si, aby každý člověk mohl 
prožívat svoje dny s pocitem naplnění, 
a aby se i přes těžkosti, které mu způ-
sobuje jeho věk či zdravotní stav, mohl 
na něco těšit.

Mgr. Kateřina Rožnovská, Dis.,
Vedoucí sociální pracovnice
Zdroj: Slavkovský zpravodaj 

č. 4/2014

centrum	denních	služeb

Sociální	pracovník

Odbor sociálních věcí poskytuje so-
ciální poradenství, zejména se zaměře-
ním na sociální pomoc osobám, které 
jsou ohroženy sociálním vyloučením 
z důvodu svého zdravotního postižení, 
rizikového způsobu života, ztráty byd-
lení či zaměstnání nebo jinou sociální 
událostí. Sociální pracovník vykoná-
vá pracovní činnost jak v kanceláři na 
Městském úřadě ve Slavkově u Brna, 
tak v terénu. Práce v terénu je zaměře-
na na kontakt s klientem v jeho přiro-
zeném prostředí nebo doprovod, asis-
tence při jednání s úřady a institucemi.

kromě sociální práce se zabývá dal-
šími činnostmi, např. vydáváním par-
kovacích průkazů označující vozidlo 
přepravující osobu těžce zdravotně po-
stiženou, distribucí Euroklíčů. V  pří-
padě zájmu vás po předchozí domlu-
vě sociální pracovník navštíví přímo 
v místě vašeho bydliště.

kontakt na sociálního pracovníka 
pro ORP Slavkov u Brna:
Ivana Mifková, DiS.
Městský Úřad Slavkov u Brna
Palackého nám. 260
544 121 105, mobil: 734 186 218
ivana.mifkova@meuslavkov.cz

komunitní	plánování	
sociálních	služeb

Posláním procesu komunitního plánování sociálních služeb správního ob-
vodu obce s rozšířenou působností Slavkov u Brna je zajišťování dostupnosti 
sociálních služeb. Prakticky se jedná o mapování stavu poskytování sociálních 
služeb v dané lokalitě a zároveň potřeb ze strany občanů, které nejsou napl-
něny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a v souladu s množstvím 
finančních prostředků, které obce na sociální služby vynakládají, vzniká ko-
munitní plán, který je shodou mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno 
jako potřebné či prioritní. komunitní plánování sociálních služeb probíhá za 
účasti pracovních skupin. Jedná se o zástupce uživatelů, poskytovatelů a za-
davatelů sociálních služeb, ale i další široké veřejnosti, jíž je téma sociálních 
služeb blízké. 

komunitní plánování sociálních služeb ve Slavkově u Brna začalo v  břez-
nu roku 2007, kdy vznikl i. komunitní plán sociálních služeb pro období 
2008/2009. V roce 2014 bude vytvořen již iV. komunitní plán sociálních slu-
žeb pro období 2015/2016. Pracovní skupiny se setkávají několikrát během 
roku, členové spolu však komunikují dle potřeby i telefonicky nebo elektro-
nickou poštou. každý občan správního obvodu obce s rozšířenou působností 
Slavkov u Brna má možnost se do procesu komunitního plánování sociálních 
služeb zapojit a vstoupit do pracovních skupin. Pozvánka na setkání pracov-
ních skupin je vždy v  předstihu zveřejněna na webových stránkách města 
Slavkov u Brna. Účast je dobrovolná a nezávazná. Přijďte a zapojte se do pro-
cesu komunitního plánování sociálních služeb.

Informace o procesu komunitního plánování sociálních služeb jsou 
dostupné na stránkách www.slavkov.cz nebo na Městském úřa-
dě Slavkov u Brna, odbor sociálních věcí, Palackého nám. 260, 
kontaktní osoba: Ivana Mifková, DiS., koordinátorka KPSS,  
mob. 734 186 218.
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posezení	u	cimbálu
Tradiční posezení u cimbálu o ve-

likonoční neděli letos připadlo na  
20. dubna. Jako obvykle, protože v tom-
to období ještě nepřeje počasí vyšším 
teplotám, se konalo v dělnickém domě. 

Jaké bylo překvapení pořadatelů za-
hrádkářů, když v  16 hodin, kdy cim-
bál začal hrát, byli jen čtyři přítomní 
– dvě členky u pokladny a za pořada-
tele manželé Havelkovi a samozřejmě 
účinkující. Postupně, ale velmi poma-
lu, návštěvníků přibývalo. Odpoledne 
vydatně pršelo, zřejmě tedy mnohé 
zájemce déšť odradil. ale přesto po za-
plnění sálu bylo veselo jak na tanečním 
parketě, tak v srdcích pořadatelů. V le-
tošním roce padlo velké rozhodnutí o 
změně cimbálové kapely. Vybrali jsme 
tentokrát cimbálovou muziku Sylván 
z  Brna a věřte, že muzika udělala zá-
bavu stejně tak výtečnou, jako loňská a 
předloňská kapela. Tradiční ochutnáv-
ka vína vinařství Rozařín z  Moutnic 
byla opět vynikající. Návštěvníci se po-
bavili, zazpívali si, zatančili a odcházeli 
spokojeni.

Antonie Bočková
foto: Václav Hejtmánek

nevšední	zážitek	na	travesti	show

V  sobotu 5. dubna 2014 uspořádal 
český zahrádkářský svaz Otnice na-
prosto netradiční večer, a to travesty 
show a vystoupení skupiny Rockset. 

Ostravská travesti skupina Divoké 
kočky, která patří mezi českou špičku, 
vystoupila v  dělnickém domě v  Otni-
cích vůbec poprvé. Něco takového tady 
ještě nebylo. V  první polovině večera 
mohli diváci zhlédnout zpěvačky jako 
Helenu Vondráčkovou, Sisu Sklovskou 
či ilonu Czákovou. Mezi jednotlivými 
vystoupeními travestité komunikova-
li s  publikem, vykládali vtipy a bavili 
přítomné. Fungovalo to tak, že někdo 

předvedl své číslo, a když dotančil, zů-
stal na pódiu a vtipkoval s  publikem. 
Tím dostal čas na převlečení ten další. 
Publikum bylo zapojeno do vystoupení 
nenucenou a nenásilnou formou, takže 
to nikoho neuráželo. Mnoho lidí může 
mít proti tomuto stylu zábavy předsud-
ky, ale domnívám se, že po zhlédnutí 
takového vystoupení většina přítom-
ných změnila názor. Myslím, že se 
všichni dobře bavili.

Po přestávce v druhé části vystoupení 
jsme mohli vidět další zpěvačky jako na-
příklad Lucii Bílou, která byla skutečnou 
dvojnicí téměř k nerozeznání, nebo  He-
idi Janků, Evu Pilarovou a další. Na kon-
ci vystoupení se přímo před diváky hoši 
odlíčili, vysvlékli se ze svých kostýmů a 
ukázali se jako chlapi. Vystoupení mělo 
velký úspěch. Navíc bylo doplněno tom-
bolou s hodnotnými cenami.

Další blok večerního programu tvo-
řil koncert skupiny The RockSet  se 
zpěvačkou Zuzou Novou. kapela za-
čala hrát jako skupina aBBa a v  prů-
běhu večera se „přetavila“ ve skupinu 
Roxette. Zažili jsme tak překvapivou 
proměnu dvou švédských legend na 
jednom pódiu. Předností kapely byla 
vynikající a opravdu věrná interpretace 
jak hlasová, tak vizuální a spolehlivě se 
jim dařilo navodit atmosféru koncertu 
skutečných Roxette.  

Nevýhodou této akce byla délka pro-
gramu. Obě vystoupení by si zasloužila 
více času a stálo by za to každé skupině 
věnovat celý večer. Navíc při koncertu 
mnohé lákalo si na některé hudební 
„pecky“ zatančit, což jim bylo umožně-
no, ale pak zase dobře neviděli vzadu 
sedící diváci. i přesto to byl velký kul-
turní zážitek, spousta legrace, skvělé 
muziky a dobré zábavy. Velký dík patří 
manželům Havelkovým a Levíčkovým 
za tento nápad a nelehkou organizaci 
celé akce.

Naďa Fojtů, foto: Zdeňka Křivánková
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Rok uplynul jako voda, zase je tady jaro a  s  ním také Den dětí. i  letos, jako již 
tradičně, uspořádalo naše sdružení pro děti rybářské závody. Počasí se velice vyda-
řilo, na rozdíl od minulého roku, kdy byla zima a deštivo, letos nás hřálo sluníčko. 
Závody byly zahájeny v 15.00 hod. a ukončeny v 18.30 hod. Celkem se sešlo 29 lo-
vících dětí, o  něco méně než loni, i  přesto děti ulovily mnoho pěkných ryb, mezi 
nimi i  amura 64 cm. Jeho rybář, David Vozdecký, si za něj odnesl cenu za největ-
ší chycenou rybu závodů. Při lovu se sčítala délka ulovených ryb. Třetí místo pa-
třilo tentokrát adriance Menouškové za  128 cm, druhé místo Martinu Bulvovi 
za 145 cm. Suverénním vítězem letošních závodů se stal Matěj Sadecký s neuvěři-
telnými 657 cm ulovených ryb, což je myslím rekord všech dosavadních ročníků. 
Věřím, že mimo pěkných cen, si děti odnesly od  vody i  mnoho příjemných zážit-
ků, a  nejen ony, ale i  všichni ostatní na  rybářské závody budou rádi vzpomínat. 
 Za sdružení otnických rybářů, Martin Procházka

Po ukončení dětských rybářských závodů nastal čas na noční rybolov dospělých.
Rybáři obsadili kolem rybníku svá oblíbená místa a nahodili udice s tou nejlepší 

návnadou. Dobrá nálada a humor se nesly nad rybníkem a hlavně kolem stánku s ob-
čerstvením. Počasí nám přálo a chytalo se celou noc.

Ranní probuzení bylo pravda trošku studené, ale pohled na mlhu nad rybníkem, 
remízky a sv. Hubertem byl opravdu nádherný.

Do rána nás vydrželo jen pár. Největší úlovky byly kapr 63 cm (Josef Matoušek) 
a amur 66 cm (Petr Navrátil).

Tak příští rok Petrův zdar.     
Text i foto: Manželé Fialovi

rybářské	závody

Spolek přátel Otnického národního 
parku 30. dubna uspořádal večerní po-
sezení   u  táboráku spojené s  upálením 
čarodějnice. Počasí nám přálo, a  kdo 
šel kolem, byl zván. Na  koštěti přiletěla 
i malá čarodějnice Emička.

Točilo se pivečko, opékaly špekáčky, 
podávaly se i  domácí koláčky a  hlav-
ně jsme si všichni dobře poklábosili až 
do ranních hodin.

Na pálení čarodějnic  v roce 2015 jste 
všichni srdečně zváni.

Text i foto: Manželé Fialovi

Čarodějnice 2014
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hasičská soutěž

Pořadí okrsku:
1. SDH Otnice   čas  1:55 min.
2. SDH Milešovce  čas  2:50 min.
3. SDH Bošovice  čas  3:19 min.
4. SDH Lovčičky  čas  4:14 min.
 
Pořadí celkové:
1. SDH Otnice  čas 1:55 min.
2.SDH Milešovce  čas 2:50 min.
3. SDH Slavkov u Brna čas 3:14 min.
4.SDH Bošovice  čas 3:19 min.
5. SDH Lovčičky  čas 4:14 min. 

každý rok mezi Sbory dobrovolných 
hasičů Milešovic, Lovčiček, Bošovic a Ot-
nic probíhá okrsková soutěž v  požárním 
útoku. Tato soutěž se vždy koná v některé 
ze jmenovaných obcí. Propozice vždy určí 
pořádající organizace. Letos přišla řada 
na  Otnice. Soutěž se původně měla ko-
nat u  rybníka „Pod Poltňou“, ale z důvo-
du nestálého počasí a  rozměklého terénu 
u rybníka se místo konání přesunulo před 
základní školu, kde se soutěž mohla konat 
za každého počasí. Požární útok probíhal 
netradičně. To znamená i s příjezdem vo-
zidla, vyložením potřebného materiálu, 
zdoláním překážek umístěných na  trase 

a sražení terčů. Útočilo se dvěma proudy. 
Dva členové družstva, určeni na  proudy, 
vše zdolávali i s dýchací technikou. Všem 
se měřil čas. Zúčastnily se všechny jmeno-
vané obce. Dokonce si přijeli zasoutěžit 
i  kamarádi z  „Hasičské Moravské Jed-
noty“, SDH Slavkov u Brna. Celá soutěž 
probíhala v kamarádském duchu, hlavně 
bez zranění, a hezké počasí nám vydrže-
lo. Myslím si, že se nám tato akce vyda-
řila. Velitel to měl vše dobře promyšleno 
a  připraveno. Snad se to líbilo i  soutě-
žícím a  všem spoluobčanům, kteří se 
na nás přišli podívat.

Josef Muric, foto: Jana Wünschová
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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
TJ SOkOL OTNiCE    -    kOPaNÁ

výsledky I. mužstva krajská soutěž 1 B třída sk. C ročník 2013 – 2014
1. mužstvo odehrálo 26 utkání
konečné umístění: 8. místo 26 9-5-12 45:61 32 bodů
Podzimní část:   14 4-3-7 23:31 15 bodů
Jarní část:   12 5-2-5 22:30 17 bodů
Utkání doma: 13 6-4-3 24:16 22 bodů
Utkání venku:   13 3-1-9 21:45 10 bodů
nejvyšší vítězství: Návštěva na domácí utkání byla 923 diváků. 
Otnice – Vacenovice 9:2 Průměr 71 diváků za utkání   
největší porážka:
Vracov – Otnice  6:1 Největší návštěva 115 diválů Otnice – krumvíř  
Červené karty: Nejnižší návštěva 40 diváků  Otnice – Veselí nad Moravou
Fiala Petr
Levák Dominik Braknáři s nulou:
Svoboda Micha Švábenský Radek  3 Lolias  2
Žluté karty:  63 do utkání nastoupilo celkem 23 hráčů

odehrané minuty odehraná utkání žluté  karty
Branky: kropáček Tomáš 2340 26 7
Svododa M        19 Rafaj Evžen 2250 25 8

Smetan Tomáš 1997 23 4
Spáčil R.               11 Svododa Michal 1979 22 11

Juračka Václav 1951 22 1
kopeček P.              5 Rafaj Zdenek 1921 22 7

Spáčil Radek 1729 22 3
Juračka V.            2 Fiala Petr 1686 24 3
Rafaj Ev.            2 kopeček Petr 1668 20 7
Struha J.             2 kraus Jaroslav 1658 20 6

Levák Dominik 1228 15 3
kropáček T.            1 Lolias 1170 13 1
Fiala P.                 1 Švábenský Radek 1170 13 0
Václavek P.           1 Václavek Pavel 1132 17 0
čermák P.                1 Struha Jiří 695 8 0

Špunar Michal 311 13 1
čermák Pavel 214 9 1
čapek kamil 190 3 0
kraut Lukáš 130 4 0
Ondra David 80 1 0
kašpařík Michal 27 2 0
krejzl karel 15 1 0
černý 10 1 0

Stojící trenér Dufek, Dufek, Čapek, On-
dra, Kraut, Krejzl, Špunar, trenér Fiala, 
dolní řada Bajer, Bulva, 
Navrátil, Staňa, Vorel, Daňhel, chybí 
Levák a Fiala

 
Dorost Otnic v sezoně 2013-14 hrál 1. 
třídu dorostu jihomoravského kraje. 
Umístil se na dobrém druhém místě 
za kuřimí. Rozdíl byl pouhé dva body 
a posledním utkání porazil vítěznou 
kuřim 8:0. Dali jsme 104 gólů a 54 
dostali. Mužstvo bylo složeno z hochů 
Otnic a okolních obcí. Tři byli z Mile-
šovic a jeden z Lovčiček. Bohužel pro 
nedostatek hráčů se pravděpodobně 
v příštích několika letech nepodaří 
složit fotbalový dorost. Jan Dufek

Milan Heřmanský, TJ SOKOL Otnice
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Běžecký maratón
V neděli 1. června 2014 se v Šarati-

cích uskutečnil 2. závod Cyrilo-meto-
dějského běžeckého maratónu 2014.

Svoje síly přijeli vyzkoušet i členo-
vé atletické přípravky ze ZŠ a MŠ Ot-
nice. Benjaminci hoši a  dívky (2005 
a mladší) běželi 300 m, nejmladší žá-
kyně (2003 – 2004) 400 m a nejmladší 
žáci (2003 – 2004) 600 m. Dále byly 
vzdálenosti odstupňovány dle věkové 
kategorie. Naši školu a  školku repre-
zentovalo šest sportovců: Tadeáš Žil-
ka  - 1. místo a Martin Postbiegl – 2. 
místo ve  své věkové kategorii. alena 
kosíková – 10. místo, Zuzana Rosen-
dorfová – 12. místo, Dominik Rosen-
dorf – 2. místo  a  adam kosík – 4. 
místo ve svém ročníku narození.

Mladým sportovcům gratulujeme 
a  přejeme mnoho dalších úspěchů!

Velkým lákadlem byl i  nesoutěžní 
lidový běh bez rozdílu věku na 1400 m 
kolem obce, kterého se zúčastnilo přes 
100 sportovců najednou. Byla to pře-
devším dobrá zábava, někteří běželi 
i s kočárkem. každý, kdo doběhl, mohl 
vyhrát pěknou cenu v tombole. Nepro-
pásněte příští rok tento příjemný závod 
a přidejte se!

 Marta Rosendorfová,
 foto: Lenka Kosíková

velký	úspěch	sportovního	klubu	mažoretek	kalimero	vyškov-těšany
 Na Mistrovství české republiky MaC v Jaroměři, které se konalo ve dnech 

30. 5.–1. 6., děvčata získala spoustu krásných umístění:  1. místo v kategorii minifor-
mace-děti (5 děvčátek ve věku 4–6 let, členka Emička Rábová), 4. místo v kategorii 
sólo Pompon (Emička Rábová), 2. místo v kategorii miniformace-kadetky (6 děvčat 
ve věku 9–11 let, členky Simona Šebečková, adéla klvačová), 1. místo v kategorii mix-
kadetky (16 děvčat, členky Simona Šebečková, adéla klvačová, Zuzana Rosendorfová, 
Petra kašpaříková, Tereza Jelínková, Michaela Žočková, kateřina Pernesová). členky vyš-
kovské části oddílu získaly také výborná ocenění, např. 1. místo v kategorii mix-seniorky 
a další. Všem moc gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů na Mistrovství Evropy, které 
se bude konat 26.–28. 8. v Poreči v Chorvatsku. Holky, fandíme vám!

Text i foto: Marta Rosendorfová
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Míša Drabálková vytvořila
nový český rekord a stala se 
dvojnásobnou mistryní ČR

Míša Drabálková z Otnic, která soutěží za Sokol Nymburk, nad oče-
kávání úspěšně dokončila dobře rozjetou jarní sezonu v silovém troj-
boji a benchpressu. 

První březnový den se zúčastnila mistrovství čech v silovém trojboji 
v Třeboni. Míša na této soutěži obsadila 2. místo v kategorii žen do 63 kg. 
Bohužel se jí nepovedla její silná disciplína dřep a  zapsala ,, jen´´ 
137,5 kg, ale chuť si spravila na  benchpressu, kde zvládla hmotnost 
95 kg a  o  5 kg překonala český rekord v  této kategorii žen. V  mrt-
vém tahu zvládla 130 kg a  dosáhla celkového trojboje 362,5 kg. 
Po  této soutěži již následovala mistrovství čR.   15. března probíhalo 
mistrovství čR v benchpressu v klatovech. Míša měla v plánu atakovat 
hranici 100 kg a opět zlepšit svůj český rekord, ale týden před soutěží 
onemocněla chřipkou a tím se pochopitelně změnily i plány. Na samot-
né soutěži se necítila dobře a svůj základní pokus začínala na 82,5 kg, 
který zvládla až na podruhé a třetím pokusem se neúspěšně pokoušela 
o 90 kg. Přesto i tento výkon jí zajistil 1. místo v kategorii žen do 63 kg. 
Poslední soutěží jarní sezony bylo mistrovství čR v  silovém trojboji, 
které se konalo ve Frýdlantu u Liberce. Po prezentaci a vážení bylo jas-
né, že Míša je jasnou favoritkou na první místo ve své kategorii. Zvo-
lila spíše taktické zvedání bez zbytečně riskantních pokusů. Po dřepu, 
ve kterém v pohodě zvedla 142,5 kg, již bylo téměř rozhodnuto. V benči 
v  klidu zvedla 87,5 a  mrtvém tahu 125 kg a  výkonem 355 kg získala 
i druhý titul mistryně čR. V absolutním pořadí žen ji porazila pouze 
velezkušená reprezentantka Hana Takačová.

Text i foto: Michal Sicha

Letošní, v pořadí už 14. ročník závodu 
k24 je již minulostí. Pro ty, kdo o  po-
dobném závodu nikdy neslyšeli, v  krát-
kosti nastíním, že se jedná o 24hodinový 
cyklistický maraton. Délka závodního 
okruhu je 28,4 km a trať má velmi mírný 
výškový profil. Eviduje se počet ujetých 
kol, to mají na starosti půvabné zapisova-
telky v depu. Závod lze jet v libovolném 
tempu, přestávky si můžete naplánovat 
podle vašich individuálních schopnos-
tí. Není vzácností vidět na  trati i  rodiče 
s dětmi nebo s dětskými vozíky. Závod-
ní depo nabízí základní služby jako  je 
pitný režim, WC, zdravotnická služba, 
možnost se najíst nebo se na  chvíli na-
táhnout do  trávy. V  těsném sousedství 
depa funguje nepřetržitě cykloservis, kde 
můžete provést všechny nouzové opravy. 
V  nočních hodinách se zpravidla počet 
závodníků ztenčí na hrstku nejodvážněj-
ších, které stejně jako mne vábí předsta-
va uhánět nikým nerušen po liduprázd-
ných silnicích pod hvězdnou oblohou 
nejkratší noci v  roce. O  to víc pak pře-
kvapí skupinka fanoušků, kteří stojí ve 
3 hodiny ráno u silnice a nadšeně mávají. 
O množství alkoholu v jejich krvi raději 
nebudu spekulovat. Letošní ročník obo-
hatil svou návštěvou Svaťa Božák, histo-
ricky jediný čech, který úspěšně dokon-
čil ultramaraton RaaM (pro nezasvěce-
né – Race across america – je jedním 

z  nejdelších a  nejtěžších cyklistických 
závodů planety, probíhá napříč Severní 
amerikou v délce 4818 km). Takže niko-
ho nepřekvapí, že o vítězi bylo tentokrát 
rozhodnuto už na  startu. k24 je akce 
pořádaná skupinou nadšenců ze salesi-
ánského hnutí mládeže v Újezdě u Brna, 
tedy v těsném sousedství naší obce. O to 
víc mne zaráží, že se ani letos z  Otnic 
kromě nás nejspíš žádný další závodník 
neregistroval. Přitom na závodním okru-
hu potkávám cyklisty z Prahy, ze sever-
ních čech, letos jsem se setkal s dvěma 
cyklisty ze Slovenska. akce je určena, 
a to hlavně, pro širokou amatérskou ve-

řejnost a  cílem není vyhrát, ale jak se 
ostatně můžeme dočíst i  na  webových 
stránkách pořadatele, poznat a posunout 
své vlastní hranice o kousek dál. Nemá-
te-li zrovna v pořádku své kolo, nevadí. 
Tradičně lze na okruhu potkat závodní-
ky na dvojkolech, koloběžkách, in-linech 
a občas lze zhlédnout i další, někdy vel-
mi bizarní vozidla. Tak proč to příští rok 
nezkusit s  námi? Věřte mi, že ten pocit 
stát na startu s pelotonem za zády za to 
stojí. Všechny důležité informace včetně 
mapy naleznete na  www.k24.signaly.cz. 
Tak doufám příští rok naviděnou v depu!

 Text i foto: Vojtěch Peksa

14. ročník závodu K24
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Myslivecké	sdružení	„Hubert“	otnice	

pořádá	

9. srpna 2014 v 8 hod. 

KyNOLOgiCKý DeN 
u nového rybníka „Pod Poltňou“	

občerstvení	zajištěno	a	kančí	guláš	také	

Srdečně	vás	zvou	myslivci

  

16.	srpna	2014

iNDiáNSKé ODPOLeDNe
pořádá	otnický	Sad

30.	srpna	2014

LOuČeNí S PRázDNiNAMi 

NA hřišti
pořádá:	Místní	organizace	ČSSd	

a	otnický	Sad

20.	–	21.	září	2014

výStAvA MLADýCh KRáLíKů 
A exOtiCKéhO PtACtvA 

K 50. výROČí zALOžeNí zO ČSCh
pořádá:	zo	chovatelů

26.	–	27.	září	2014	

PODziMNí BuRzA
pořádá:	otnický	Sad

DOBRý jARMARK
každý	lichý	pátek	od	17	do	18	hodin	

u	hřbitova

pořádají:	otničtí	zahrádkáři

15.	listopadu	2014	

uKázKA uMěLeCKýCh řeMeSeL 
A RuČNíCh PRACí

kdo	z	občanů	otnic	

i	jiných	obcí	má	zájem	

se	na	ukázkách	řemesel	prezentovat,	

může	se	přihlásit	u	paní	Havelkové	

na	tel.	čísle:	728	202	585

k u L t u r a	
v 	 o k o L n í c H 	 o B c í c H

Lovčičky

12.	července	2014

LetNí NOC 

Milešovice

26.-27.	července	2014

ANeNSKé hODy

Šaratice

16.-17.	srpna	2014

tRADiČNí hODy



naše děti

Cvičeníčko v SADU

Den dětí v MŠ u rybníka

Vítání jara se světluškami






