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Vážená redakční rado Otnického zpravodaje,

mám neodbytnou potřebu svěřit „našemu Zpravodaji“ své pocity obdivu a úcty 
k  těm, kteří dokázali prací svých mozků a rukou naši obec opět dovést na vyšší 
úroveň bytí.

Kritikům se omlouvám, protože možné chyby nevidím, jelikož sama bych nic po-
dobného nedokázala. Proto Vám všem, kteří jste se na tomto díle obnovy středu naší 
obce podíleli, patří můj velký obdiv a poděkování.

Ludmila Kaloudová

Když se dají do díla zlaté české ručičky, je na výsledek práce radost pohledět. 
A  když jsou to ještě k  tomu ručičky otnické, můžeme být hrdí dvojnásob! Pan 
Miroslav Tichý vyrobil přímo pohádkovou informační tabuli, která už několik 
týdnů zdobí břeh rybníka V Poltni. Jak dlouho trvala výroba, ale i příběh o tom, 
jak takové dílko vzniká, se dozvíte v jarním vydání Zpravodaje.
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ŘÍJEN - 2. 10. 2014
 
Přítomni: Prokop, Muric, Havelka, Drabálek, Sekaninová, 

Dufek, Mezuláník, Ing. Bubla,  Mgr. Pšenáková, Nedoma, 
Omluven: Ing. Špunar Marian
Ověřovatelé: Nedoma Josef, Drabálek Otto
Zapisovatel: Prokop Pavel
 
1. Zahájení zasedání
Starosta zahájil zasedání v  19,04 hod., přivítal přítomné 

a zastupitele. Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné 
a  že se v  tomto volebním období schází již po  69. Představil 
zaměstnance obecního úřadu Janu Štěpánkovou (od  1. 9. 
2014 - administrace, pokladna, Czech POINT, web stránky, 
atd.) a  Bc.  Petru Jedličkovou DiS (od  1. 10. 2014 – matrika, 
účetnictví).

 
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů:
Na  zapisovatele byl navržen starosta, za  ověřovatele byli 

navrženi Josef Nedoma a  Otto Drabálek. Starosta předložil 
program zasedání.    
          

4. Kontrola minulého zápisu:
Úkoly z minulého zasedání byly splněny.
Kontrola z FÚ Vyškov stále probíhá.
 
5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební:
a) Manželé Haluzovi 324 – potvrzení existence stavby garáže 

na p. č. 920
b) R. Michalkiewitz 89 – Rozhodnutí č. 173 o  povolení 

výjimky garáž + ost.
c) R. Večeřa Brno – zahájení řízení o  povolení výjimky 

na novostavbu garáže
d) Manželé Zalabovi 446 – potvrzení existence hospodářské 

stavby na p. č. 820
e) E.ON Distribuce – ÚS č.152/2014, přeložka kabel. skříně 

VO
f) Manželé Matouškovi 8 – zah. řízení o dodatečném povolení 

stavby stodoly
g) D. Vymazalová 169 – Změna užívání stavby RD 169 
 
6. MěÚ Slavkov u Brna – odbor ŽP:
a) Manželé Kurešovi Šlapanice – Rozhodnutí č. 4 o splatnosti 

za vynětí ze ZPF
b) P. Gargoš 86 – souhl. stanovisko k umístění krbové vložky 

novostavby RD   
 
7. MěÚ Slavkov u Brna – odbor dopravy a SH:
Obec Otnice – zahájení stav. řízení „Oprava chodníků ul. 

Na Konci“
 
8. Schválení přijatých faktur:
a) Prokopová L. 431 – Fa: 2014047, pracovní oděvy pro VPP
b) Šilbergerová  M. Ivančice – Fa:2014052, účetnictví 

a rozpočet za 8/2014
c) Ing.  Matyáš L. – Fa:2014113, projekt + inž. činnost, 

chodník ul. Na Konci
d) Sokol J. Bošovice – Fa:14324, údržba kopírky + tonery
e) Sokol J. Bošovice – Fa:14329, nová tiskárna na  OÚ + 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA

Petra Jedličková a Jana Štěpánková.
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instalace
f) Prostavby Otnice – Fa:2014200111, úprava středu obce 

9/2014
g) Prostavby Otnice – Fa:2014200112, zateplení budovy 

radnice za 9/2014
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu 

č.8. 
 
9. ZŠ – výroční zpráva za školní rok 2013/2014:
Starosta informoval zastupitele o  základních údajích 

z „Výroční zprávy o činnostech základní školy ve školním roce 
2013/2014“.  Školu navštěvuje celkem 266 žáků, průměrný 
počet na třídu je 22,2 žáků. Výuku zajišťuje 17 pedagogických 
pracovníků.   

Zastupitelé vzali zprávu na vědomí.
 
10. SFŽP – smlouva, dotace na zateplení radnice:
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy č. 14191643, se 

Státním fondem životního prostředí ČR Praha o  poskytnutí 
podpory v  rámci programu Životní prostředí. Vzali také 
na  vědomí Rozhodnutí o  poskytnutí dotace Ministerstva 
životního prostředí ČR na  akci „Zlepšení energetických 
vlastností obecního úřadu v Otnicích“.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu č. 14191643 se SFŽP 

ČR o  poskytnutí podpory na  akci „Zlepšení energetických 
vlastností obecního úřadu v Otnicích“.

              
11. Rozpočtové opatření č. 2/2014:

Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření č. 
2/2014.

Příjmy se navyšují o  302 200,- Kč
Výdaje se navyšují o   39 300,- Kč
Financování  + 262 900,- Kč 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014 

         
 
12.  Hospodaření obce za 8/2014:
Předseda finančního výboru Ing.  Bubla přednesl výsledky 

hospodaření obce za osm měsíců r. 2014.
Příjmy: 13 692 270,29 Kč Výdaje: 10 492 274,77 Kč
Stav účtů k 30.9. 2014 činí: 12 984 140,16 Kč.
Starosta informoval, že smlouva o půjčce s f. Prostavby Real 

Brno byla naplněna a k 30. 9. 2014 byla půjčka v plné výši 5 mil. 
Kč, vrácena na  účet obce. Předpokládaný příjem z  úroků za   
r. 2014 cca 180 tis. Kč. 

Zastupitelé vzali informace na vědomí.
 
13.  Zahrádkáři Otnice – žádost o fin. příspěvek:
Zastupitelstvo projednalo žádost Českého svazu zahrádkářů 

Otnice o finanční příspěvek 15 tis. Kč., na pořízení „krojů“ pro 
členky sdružené do zájmového pěveckého společenství.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek 15 000,- Kč pro 

Český svaz zahrádkářů Otnice.           
    

 
14. SDH Otnice – žádost o vyřazení vozidla AVIA:
Zastupitelstvo projednalo žádost Sboru dobrovolných hasičů 

Otnice o vyřazení a likvidaci požárního vozidla Avia A31K/5, 
reg. číslo VY-41-92, VIN 217-84-01276. Důvodem vyřazení 
je její technický stav. Vozidlo již bylo na Krajském operačním 
středisku vyřazeno z evidence výjezdových vozidel.

Vozidlo bylo také neúspěšně nabízeno k odprodeji.
Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje vyřazení požárního vozidla 
Avia A31K/5, reg. značky VY-41-92 z  majetku obce a  jeho 
ekologickou likvidaci.

 
15. O2 Czech Republic – smlouva o zřízení služebnosti:
Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy o  zřízení 

služebnosti inženýrské sítě mezi obcí a  O2 Czech Republic 
a.s. Praha. Jedná se o podzemní komunikační vedení veřejné 
komunikační sítě pod označením

„71010-006849 VPI Otnice_(VY)_úprava náměstí. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o  zřízení služebnosti 

inženýrské sítě s 
O2 Czech Republic a.s., na výše uvedenou stavbu. 

  
16. Výbor ŽP – žádost p. Krejčová:
Zastupitelé vzali na  vědomí žádost Kateřiny Krejčové 

Brno o  povolení k  pokácení vzrostlé vrby na  pozemku č. 
1159, z  důvodu ohrožení osob. Kořeny stromu také narušují 
vodovodní řad. Žádost byla předána předsedovi Výboru 
životního prostředí p. Drabálkovi k posouzení a vyřízení.

 
17. Gajda Č. – vodovodní přípojka:
Zastupitelé projednali žádost o  vyjádření obce k  záměru 

zřízení vodovodní přípojky k  rod. domu p.  Čeňka Gajdy 
U Parku 125 Otnice a její uložení do obecního pozemku p. č. 
729. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uložení vodovodní přípojky k RD 125 

do pozemku p. č. 729, dle projektové dokumentace ing. Petra 
Poláčka. Schvaluje také Smlouvu o  právu umístit a  provést 
stavbu na výše uvedenou akci.          

 
18. Směna pozemků s p. Šáškem:
Zastupitelé projednali návrh směny obecního pozemku 

p.  č. 2103/2 o  výměře 378 m2, za  pozemek p.  č. 2104/2 
o výměře 378 m2 ve vlastnictví p. Šáška, dle oddělovacího GP 
č. 705-2310/2014. Ke  zveřejněnému  záměru nebyly vzneseny 
připomínky.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje směnu obecního pozemku p.  č. 

2103/2 o výměře 378 m2, za pozemek p. č. 2104/2 o výměře 378 
m2 ve vlastnictví p. Zdeňka Šáška, 679 22 Svinošice 114. 
     

19. MND Hodonín – trasa VTL plynovodu:
Zastupitelé projednali nový návrh VTL plynovodu stavby 

„Plynovod DN50 PN210 Otn 101, DN100 PN40 SPS Bošovice“.  
Trasa VTL plynovodu je navržena podél větrolamu nad f. Beton 
Brož, ze západní strany (směr k  Újezdu u  Brna). Zastupitelé 
k nově navržené trase nevznesli připomínky. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nově navrženou trasu VTL 

plynovodu dle situačního výkresu f. Tebodin Praha k  10. 9. 
2014, bez připomínek. 10-0-0

 
 
20. Zpráva o činnosti ZO za volební období 2010-2014:
Starosta přednesl obsáhlou zprávu o činnosti zastupitelstva 

obce za volební období 2010 – 2014. Ke zprávě nebyly vzneseny 
připomínky a  zastupitelé ji vzali na  vědomí. Zpráva bude 
uveřejněna v  otnickém zpravodaji č. 57 a  je přílohou zápisu 
z dnešního zasedání. 

 
21. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
Pan Petr Havelka, jako předseda Českého svazu zahrádkářů 

Otnice, poděkoval zastupitelstvu a  zaměstnancům obecního 
úřadu za velmi dobrou dosavadní spolupráci.
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Pan Josef Muric, jako starosta Sboru dobrovolných hasičů, 
poděkoval obecnímu úřadu a zastupitelům za velmi dobrou 
spolupráci a podporu.

 
Na  závěr starosta poděkoval občanům a  všem spolkům 

i  organizacím za  podporu a  spolupráci po  celou dobu 
volebního období.

Zvláště vyzdvihl spolupráci v rámci jednání zastupitelstva 
obce. Po celé volební období se nevyskytl zásadní názorový 
spor, všichni zastupitelé přistupovali k  výkonu své funkce 
odpovědně a  pracovitě. Starosta jim popřál úspěch 
v  komunálních volbách a  poslední jednání stávajícího 
zastupitelstva ukončil.

 
LISTOPAD - 3. 11. 2014 

Přítomni: Havelka Petr, Kalouda Miroslav, Muric Pavel, 
Sekaninová Dana, Ing.  Špunar Marian, Nedoma Josef, 
Bc. Kolaříková Veronika, Mgr. Pšenáková Ludmila, Mezuláník 
Pavel, Matoušek Dušan, Prokop Pavel.

Ověřovatelé: Mgr. Ludmila Pšenáková, Ing. Marian Špunar
Zapisovatel: Pavel Prokop 

1. Ustavující zasedání zahájil v 19,00 hod. úřadující starosta 
Pavel Prokop. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, je 
přítomno všech 11 členů zastupitelstva a předal řízení zasedání 
nejstaršímu členu Petru Havelkovi.

2. Po  složení slibu zastupitele byla předána „osvědčení 
o zvolení“.  

3. Předsedající navrhl a  nechal schválit ověřovatele 
a zapisovatele zápisu.

Pan Havelka následně připomněl výsledky komunálních 
voleb a vznesl dotaz na Pavla Murice, zda má zájem kandidovat 
na funkci starosty. Pan Muric tento návrh odmítl a na funkci 
starosty navrhl Pavla Prokopa. Jiná nominace na funkci starosty 
nebyla podána. Předsedající vznesl dotaz, zda si někdo přeje 
tajné hlasování, nikdo návrh nepředložil, následně vyzval členy 
zastupitelstva k hlasování. 

5. Ve  veřejném hlasování obdržel Pavel Prokop 10 hlasů, 
proti 0, zdržel se 1.  Pan Pavel Prokop, Polní 431, 683 54 Otnice, 
byl zvolen starostou obce Otnice na volební období 2014-2018.

Starosta poděkoval za  projevenou důvěru a  vyslovil přání 
dobré spolupráce se všemi zastupiteli. Poté převzal řízení 
dalšího jednání zastupitelstva.

6. Do  funkce místostarosty navrhl p.  Pavla Murice. Žádný 
jiný protinávrh nebyl podán. Ve  veřejném hlasování obdržel 
p. Pavel Muric 10 hlasů, proti 0, zdržel se 1.

Pan Pavel Muric bytem Polní 434, 68354 Otnice, byl zvolen 
místostarostou obce Otnice na volební období  2014-2018. 

Místostarosta poděkoval za projevenou důvěru.
Zasedání pokračovalo dalšími body.

7. Jednací řád Zastupitelstva obce:
Starosta předložil návrh jednacího řádu, kterým se 

zastupitelstvo bude řídit při svém jednání.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje jednací řád Zastupitelstva obce 

Otnice na volební období 2014-2018.   
 

8.   Určení funkcí, ve kterých budou členové ZO dlouhodobě 
uvolněni:

Zastupitelé projednali, v  rámci zabezpečení chodu obce 
a úřadu, pro které funkce budou dlouhodobě uvolněni členové 
zastupitelstva.

Usnesení:
Zastupitelstvo, v souladu s §84, odst. 2, písmeno n, zákona 

č. 128/2002 Sb. o obcích, rozhodlo, že starosta a místostarosta 
budou dlouhodobě uvolněni pro výkon těchto funkcí. 

 
9. Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům ZO:
Zastupitelstvo projednalo návrh starosty na  výši měsíčních 

odměn neuvolněným členům zastupitelstva. Měsíční odměna 
se navrhuje ve stejné výši jako v minulém volebním období.

Usnesení:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí výši měsíčních odměn 

uvolněných členů zastupitelstva obce a v souladu s §84, odst. 
2, písm. n, zákona č. 128/2002 Sb. a  nařízením vlády ze dne 
18. prosince 2013, kterým se mění nařízení vlády č.37/2003 
Sb., stanovilo výši měsíční odměny neuvolněným členům 
zastupitelstva a předsedům výborů dle přílohy č. 1 zápisu.

Předseda výboru 1 300,- Kč / měsíc 
    Člen zastupitelstva 540,- Kč / měsíc 
          

10.   Stanovení výborů zastupitelstva, počet jejich členů a volba 
předsedů:

Zastupitelstvo projednalo návrh starosty na  zřízení výborů 
zastupitelstva a jejich předsedů

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zřízení těchto výborů a  volí jejich 

předsedy.
-  Kontrolní  Nedoma Josef
-  Finanční Ing. Špunar Marian
-  Životního prostředí Havelka Petr
-  Sociálně zdravotní Muric Pavel
-  Mládež, tělovýchovu a rodinu Sekaninová  Dana 
-  Rozvoje obce Mezuláník Pavel 

Výbory budou mít min. 3 a max. 5 členů.   
         

11.   Termíny jednání zastupitelstva v r. 2014:
Jednání zastupitelstva se budou uskutečňovat vždy v pondělí 

v kanceláři starosty a to v 19,00 hod.
Usnesení:
V roce 2014 schvaluje ZO následující termíny jednání:
24. 11. 2014  15. 12. 2014 29. 12. 2014

12. Vyhrazení pravomocí ZO:
V  souladu s  §84 odst. 4 zák.128/2010 Sb., si vyhradilo ZO 

tuto pravomoc:
Usnesení:
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje schvalovat přijaté faktury 

na  částku vyšší jak  5  000,- Kč, mimo stálých záloh a  plateb 
za služby.  V odůvodněných případech může starosta dát faktury 
k proplacení ještě před schválením a následně je předloží ZO. 
       
13. Stanovení zásad pro poskytování cestovních náhrad:

Zastupitelstvo projednalo používání soukromých vozidel 
členy zastupitelstva obce pro služební účely a  výši náhrad 
za tyto cesty. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje používání soukromých motorových 

vozidel členy zastupitelstva na  služební cesty. Úhrada bude 
prováděna v souladu se zák. č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) 
a  příslušnou vyhláškou. Sazby stravného budou vypláceny 
v základní sazbě.     

       
14. Určení zástupců obce na podpisové vzory pro KB a KÚ:
Zastupitelstvo projednalo návrh starosty na určení zástupců 

na podpisové vzory pro Komerční banku a Katastrální úřad.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zástupce na  podpisové vzory 

následně:
Podpisové právo pro Komerční banku Vyškov: Prokop Pavel, 

Muric Pavel, ing. Špunar Marian, Bc. Jedličková Petra.
Podpisové právo pro Katastrální úřad Vyškov: Prokop Pavel, 

Muric Pavel.
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15.  Stanovení oddávajících, místa a času:
Pro oddávání snoubenců byli určeni následující zastupitelé: 

Prokop Pavel, Muric Pavel, Mezuláník Pavel. Místem pro 
oddávání bude obřadní síň Obecního úřadu Otnice, Dědina 
479. Čas pro oddávání je sobota od 10,00 – 12,00 hod. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výše uvedené údaje.  

         
16. ZŠ Otnice – žádost o navýšení příspěvku:
Ředitel ZŠ požádal o navýšení finančního příspěvku z důvodu 

zabezpečení vchodů do  mateřské školy. Opatření je nutné 
realizovat na základě zjištění závad Českou školní inspekcí. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje navýšení finančního příspěvku pro 

Základní a Mateřskou školu Otnice o 22 tis. Kč.  
            

17.  DSO Politaví – Smlouva o spolupráci:
Zastupitelé projednali návrh Smlouvy o spolupráci mezi obcí 

Otnice a Dobrovolným svazkem obcí Ždánický les a Politaví, 
na zpracování „Programu rozvoje obce na období 2015 – 2020. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o  spolupráci s  DSO 

Ždánický les a Politaví.     
      

18.  T. Zehnal – novostavba RD:
Zastupitelstvo projednalo žádost ing. J. Zehnala Otnice 472 

o stanovisko obce k záměru výstavby RD na p. č. 1102/1, 1102/3, 
1103/2, 1103/3, 1104/1 a 1104/2 v k. ú. Otnice. Navržená stavba 
je v  souladu s  Územním plánem, na  hranici zastavitelného 
území. Stavbou bude de facto uzavřen přístup pro další 
výstavbu RD v  lokalitě nad současnými RD. Stavitelem bude 
Tomáš Zehnal.

Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s  navrženou výstavbou RD 

na  výše uvedených pozemcích a  uložením inženýrských sítí 
do obecního pozemku p. č. 1107/11.

19.  P. Gargoš – novostavba RD:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Pavla Gargoše Otnice 86 

o stanovisko obce k záměru výstavby RD na p. č. 750 v k. ú. 
Otnice. Navržená stavba je v souladu s Územním plánem obce. 

Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s  navrženou výstavbou RD 

na pozemku p. č. 750  a uložením inženýrských sítí do obecního 
pozemku p. č. 747/1.         

20.  Žádost p. D. Kalvodové o změnu ÚP:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Dany Kalvodové Otnice 

21 o změnu Územního plánu obce a to o zařazení pozemku č. 
97/1 Zs (zahrada) na lokalitu pro bydlení Bo nebo Br. V diskuzi 
byly projednány veškeré dopady případné změny. Jedná se 
o  záplavové území, bez možnosti výstavby komunikace dle 
příslušné normy, není prostor na vedení inž. sítí. Přijetí změny 
ÚP nebylo doporučeno.

Usnesení:
Zastupitelstvo neschvaluje změnu Územního plánu obce dle 

návrhu paní Kalvodové D.     
           

21. SFDI – žádost o dotaci na chodník ul. Na Konci:
Zastupitelstvo projednalo návrh starosty na podání žádosti 

o dotaci ze Státního Fondu dopravní infrastruktury, na opravu 
chodníku ul. Na Konci. Vzhledem k tomu, že finanční objem 
dotací pro celou ČR je jen 150 mil. Kč, je pravděpodobnost 
úspěchu velmi malá. Obec osloví f. Renards dotační s.r.o. Brno 
na zpracování žádosti o dotaci. Cena, dle návrhu smlouvy, je 
stanovena na základní + odměna v případě přiznání dotace. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu 

chodníku ul. Na Konci, na SFDI ČR.   
            

22.  Služebnost pro MND Hodonín:
Zastupitelstvo projednalo „Smlouvu o  budoucí smlouvě 

o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ mezi obcí Otnice a MND 
a.s. Hodonín, k pozemkům p. č.3737, 3732, 3497, 3166, 3249, 
3251 a 3321. Do pozemků bude uloženo vysokotlaké potrubí 
plynovodu. Úplata za jeden pozemek činí 5 tis. Kč.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o  budoucí smlouvě 

o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ mezi obcí Otnice a MND 
Hodonín a.s. Úprkova 807/6 Hodonín.

       
23. Záměr prodeje pozemků p. č. 1215/1 a 1215/2:

Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Žočkových Otnice 
451, o odprodej výše uvedených pozemků. Pozemky jsou pro 
obec naprosto zbytné.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemků p. č.  1215/1 

o výměře 184 m2 a p. č. 1215/2 o výměře 100 m2.  
            

24. Přijetí pozemku p. č. 2748, darem:
Zastupitelstvo projednalo nabídku darování pozemku 

p.  č. 2748 v  k.ú. Otnice, od  p.  Vlasty Šohajkové Kostelec 
u Heřmanova Městce 30.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí pozemku p. č. 2748 o výměře 

48 m2, od Vlasty Šohajkové Kostelec u Heřmanova Městce 30. 
Obec uhradí vzniklé náklady.  

                           
25. Otnický SAD – žádost o finanční příspěvek:
Zastupitelstvo projednalo žádost o.s. Otnický SAD, o finanční 

příspěvek na činnost sdružení ve výši 5 tis. Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro o.s. Otnický 

SAD ve výši 5 tis. Kč.     
       

26. Informace o provedených kontrolách FÚ, ÚP a VZP:
Starosta informoval o provedených kontrolách:
a) Finanční úřad Vyškov – kontrola dotace na sběrný dvůr 

odpadů v  celkové výši 9  883  081,80 Kč. Závěr – daňovou 
kontrolou nebylo prokázáno porušení rozpočtové kázně.

b) Úřad práce ČR Brno – kontrola na dotace na VPP (veřejně 
prospěšné práce), za období od 3. 6. 2013 do 31. 5. 2014. Závěr 
– kontrolou nebylo zjištěno porušení podmínek Dohod.

c) Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) Vyškov – kontrola 
odvodů pojistného za období od 5. 4. 2012 do 9. 10. 2014. Závěr 
– obec nemá nedoplatek pojistného.

27.   Diskuze, různé:
- Audit hospodaření obce za část roku 2014 se uskuteční 18. 

-19. 11. 2014. Předsedové výboru Finančního a  Kontrolního 
připraví knihu zápisů jednání.

- Starosta informoval o  dokončovacích pracích na  úpravě 
středu obce a zateplení radnice.

- Pan Havelka upozornil na kolizní stav vrby u transformátoru 
v ul. Za Drahy, s vedením nízkého napětí. Doporučil provést 
prořezání větví.  
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Když naše nové zvony na  kostele, 
které jsme pořídili, odbily poledne, 
zahájil jsem slavnostní otevření, pře-
dání dvou akcí, které se v  letošním 
roce podařilo uskutečnit: nové ná-
městí a zateplení budovy radnice.

Přivítal jsem hosty ze stavebního 
úřadu – starosty z okolních obcí i  
technický dozor, projektanta, pracov-
níky firmy, kteří se podíleli na  této 
akci. 

Když se vrátím do historie, pamět-
níci pamatují, jak to tady vypadalo. 
Stály tu tři domy. Kroupovo, Cardo-
vo, Kovářovo. Ten první dům byl vy-
koupen národním výborem už v  80. 
letech, aby se uvolnil prostor pro bu-
dovu, kde by byly služby soustředěny. 
Ten se nakonec neuskutečnil. V roce 
1996 se podařilo obci vykoupit oba 
domy - Cardovo a  Kovářovo. Tím 
se uvolnil prostor k  tomu, abychom 
mohli pracovat na  tomto novém ná-
městí, návsi, středu obce.

Už rok poté jsme nechali zpraco-
vat první návrh náměstí Ing.  arch. 
Valtrem, který potom udělal celko-
vý nákres, celkový projekt. V něm se 
původně počítalo s  tím, že radnice 
bude stát hned vedle jednoty. To se 
pak nepodařilo. Obci se podařilo vy-
koupit současnou budovu a  umístit 
tam v roce 2005 radnici. Tím se celý 
záměr změnil a připravoval se projekt 
tohoto středu obce. První myšlenku 
dala firma Ika Brno, která z kapacit-
ních důvodů potom odmítla spolu-
pracovat, a my jsme oslovili Ing. Val-
tra, jestli by dopracoval celý projekt 

už k  výběrovému řízení, protože za-
stupitelstvo rozhodlo už v  minulém 
volebním období, abychom tuto in-
vestiční akci uspořádali. Nastala dal-
ší fáze výběrového řízení, soutěž vy-
hrála firma Prostavby Otnice a  letos 
na jaře, v květnu, se pustila do díla.

Nebyla to jednoduchá stavba, pro-
tože nastala spousta změn – výškové 
osazení, doplňující věci, další rozvo-
dy, přeložka vody, která vede pod jed-
notou. Jaké bylo počasí v srpnu, jsme 
viděli každý: začalo pršet a pršelo až 
do  půli září, kdy situace na  stavbě 
nebyla pro pracovníky jednoduchá. 

Do  toho jsme obdrželi informaci ze 
Státního fondu životního prostředí, 
že jsme obdrželi dotaci na  zateplení 
budovy. Zahájili jsme urychlené vý-
běrové řízení, dvě stavby pokračovaly 
a vzájemně se prolínaly.

Myslím, že se firmě Prostavby, jejím 
pracovníkům, vedoucím technikům 
podařilo obě akce zvládnout. Chtěl 
bych jim tímto poděkovat i  všem, 
kteří se na těchto akcích podíleli.

Víte, že střed obce nebyl naší chlou-
bou, bylo to poslední nepěkné místo 
v naší obci. Dá se říci, že naši obec až 
hyzdilo. Kdo přijel, pamatoval si Ot-
nice ne podle toho, jak vypadají, jak 
jsou pěkné, ale že máme před radni-
cí bláto a roste tam tráva. To si mys-
lím, že se teď změnilo a že se naopak 
tímto prostorem můžeme oprávněně 
pyšnit.

Prvně zde bylo rozhodnutí zastu-
pitelstva o  tom, že se dáme do  to-
hoto díla. Podařilo se nashromáždit 
dostatek peněz, abychom mohli za-
jistit tohle financování, a  nebyla to 
levná záležitost. Byli to projektanti, 
technický dozor, pomohl stavební 
úřad, když nastaly komplikace s Te-
lefonikou o  přeložce vedení. Nej-
větší podíl mají zaměstnanci firmy 
Prostavby.

Co říci na závěr? Věřím, že bude to-
hle náměstí sloužit nám všem i  rad-
nice ku prospěchu jak vzhledem, tak 
praktickým využitím. Že bude využi-
to tak, aby sloužilo všem našim ob-
čanům. To bylo cílem počátečního 
záměru, který se připravoval osm let.

Pavel Prokop, starosta

Náměstí - místo, kterým se můžeme pyšnit
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••	starostovy	starosti	••
Vážení spoluobčané,

další významnou etapu v budování 
naší obce jsme symbolicky uzavřeli 
v pátek 21. listopadu při slavnostním 
přestřižení pásky na  novém náměs-
tí. Odstranilo se tak poslední místo, 
které obci nedělalo dobrou reklamu, 
naopak, může společně se zateplenou 
radnicí velmi dobře reprezentovat. 
Opravená budova radnice a nové ná-
městí jen navazuje na  velmi dobrou 
práci zastupitelstva v minulém voleb-
ním období. Připomenu hlavní akce, 
které se během let 2010 – 2014 poda-
řilo uskutečnit:

Dokončení kanalizace a  čistírny 
odpadních vod

Nový sběrný dvůr odpadů
Nové zázemí pro hasiče na MŠ
Zateplení budovy mateřské školky 

+ chodníky 
Základní škola je vytápěna tepel-

ným plynovým čerpadlem
Opěrná zeď na hřišti
Výměna oken na Katolickém domě
Vydána kniha o Otnicích
Vyčištění otnického potoka
Získání Modré stuhy v soutěži Ves-

nice roku 2012
Na Dělnickém domě výměna oken, 

kotelny a rekonstrukce moštárny
Zahájení pozemkových úprav

Nové dětské hřiště u základní školy
Zateplení radnice   
Nové náměstí

O  tom, že minulé zastupitelstvo se 
o  obec velmi dobře staralo, svědčí 
i  fakt, že z  11 zastupitelů jich 8 bylo 
opět v komunálních volbách zvoleno. 
Výkon mandátu zastupitele je nároč-
ný nejen na  čas, ale také nese plnou 
zodpovědnost za  svoje rozhodování, 
vděku se však nedočká.

Chtěl bych jim za  nás za  všechny, 
alespoň touto cestou, za  velmi dob-
rou práci na rozvoji naší krásné obce 
v  uplynulém období, poděkovat. Vě-
řím, že svoje zkušenosti a  přehled 
využijí jako členové výborů zastupi-
telstva.       

Mým přáním je, abychom v  této 
spolupráci pokračovali i v novém vo-
lebním období se zastupiteli zvolený-
mi v  komunálních volbách ve dnech 
10.–11. října letošního roku. Také 
děkuji za  podporu občanů v  těchto 
volbách a za důvěru všech zastupitelů 
při volbě starosty.  

Před námi je zimní období a  sně-
hové srážky. Velmi si vážím toho, že 
se naši občané dokáží sami postarat 
o  úklid napadeného sněhu na  chod-

nících před svými rodinnými domy. 
Je to důkaz uvědomění si, že obec 
jsme my všichni, že patří nám spo-
lečně a  že se také dokážeme o  naši 
obec postarat. Zaměstnanci obce, 
kteří jsou všichni na  VPP (veřejně 
prospěšné práce), pak uklidí ostatní 
prostory a  komunikace. Všem, kteří 
se na úklidu veřejných prostor podí-
lejí, děkuji.

Blíží se vánoční svátky a  nový rok 
2015. Nastává čas bilancovat, co se 
nám v  letošním roce podařilo. Za-
myšlení každého z  nás, jaký pro něj 
byl letošní rok, patří k vánoční atmo-
sféře.

Pavel Prokop, starosta

Všem občanům přeji požeh-
nané vánoční svátky, klid, po-
hodu a  radost v  duši. Aby se 
každému splnily přání a tužby, 
třeba i  ta tajná. U  vánočního 
stromečku radostné a rozzáře-
né dětské oči. 

Do nového roku pak hlavně 
pevné zdraví, dobré zaměst-
nání, a  abychom se dokázali 
radovat i z maličkostí.

Za zastupitelstvo obce 
Pavel Prokop

Vážení spoluobčané,
cestou Otnického zpravodaje bych Vám rád poděkoval za dů-

věru a podporu v podzimních komunálních volbách do zastupi-
telstva naší obce. Těm občanům, kteří počítali s tím, že převezmu 
místo starosty, bych se rád omluvil, že jsem tento post odmítl a dále 
navrhl starostování zkušenému starostovi panu Pavlu Prokopovi. 
Já nadále budu vykonávat funkci místostarosty, která snad je a 
bude naší obci více ku prospěchu.

Ještě jednou děkuji a v případě jakýchkoli rad, dotazů, pomoci 
a informací jsem Vám k dispozici v kanceláři na obecním úřadě,  
anebo v traktoře někde po obci. Pavel Muric
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ObEcNí úř Ad INfORmUjE

Představujeme nový portál www.
Slavkovsko.cz, ve kterém budeme 
informovat o všem, co se v tomto 
regionu děje. Po více než dvou le-
tech úspěšného provozu dvanácti 
regionálních portálů na Brněnsku a 
Vysočině rozšiřujeme naši rodinu o 
tři portály – Vyškovsko, Šlapanicko 
a Slavkovsko. Na portálech najdete to 
nejdůležitější z regionu - od nejno-
vějších zpráv, přes kulturní události, 
až po sport a politiku. Naše zaběhnu-
té portály se během dvou let vypra-
covaly na nejnavštěvovanější webové 
stránky regionu a stejného cíle by-
chom rádi dosáhli také u tří nových 
portálů.

Denně aktualizujeme databázi za-
městnání a brigád na Slavkovsku. 
Zdarma nabízíme možnost vložit in-
zerát a firmy se mohou bezplatně za-
registrovat v nejobsáhlějším katalogu 
v regionu. Pořadatelé a organizátoři u 
nás mohou zveřejnit pozvánky na své 
akce. 

Všechny portály jsou úzce provázá-
ny s Facebookem. Články pravidelně 
publikujeme na našich facebooko-
vých stránkách, navíc si naši čtenáři 
mohou sami ‘lajknout’ vybrané člán-
ky. Ty se potom zobrazí i jejich přáte-
lům. Čtenáři navíc pravidelně soutěží 
o hodnotné ceny. 

Nový webový projekt informuje o aktuálním dění na Slavkovsku

Nový chodník 
u sběrného dvora 

S nápadem zbudovat chodník mezi za-
hradou manželů Bláhových a sběrným 
dvorem přišel novodobý důchodce Vladi-
mír Bláha. Se slovy: „Cesta je dost blátivá, 
přivezte mně materiál a já vám ho ve vol-
ném čase udělám,“ přišel pan Bláha. Za po-
moci obecního zaměstnance Michala For-
telného byl chodník během týdne hotový. 
Starší dlažba, která se rozebrala z chodníků 
před radnicí, byla vhodně využita k výstav-
bě nového chodníku, který bude sloužit 
převážně pěším občanům navštěvujícím 
SD. Ještě jednou děkujeme za nápad a re-
alizaci.  Obecní úřad Otnice

SEzNAm NOvých kNIh 
v ObEcNÍ kNIhOvNě 
Detektivní romány                                                              

Kepler  Lars – Písečný muž                                        
Patterson  James –Zabít Alexe Grosse                        
Galbraith Robert-Volání kukačky                               
Nesbo Jo-Levhart                                                         
Nesbo Jo-Sněhulák                                                      
Nesbo Jo- Červenka                                                     
Cole Martina-Gang
Brown Sandra-Smrtelné nebezpečí
Patterson James-Soukromá pravidla
Roklina James-Boží oko
Pivodová Kristýna – Brána do pekel
Kuťák Jaroslav-Magnolie z Masters
Roberts Nora – Rudý šál
Coben Harlan-Šest let
Vondruška Vlastimil-Smrt ve Vratislavi
Nesbo  Jo- Přízrak

Romány pro ženy
Lanczová Lenka- Dvakrát dospělá                            
Spenser Scott- Nekonečná láska
Laurens Stephanie- Ideální nevěsta                           
Shannon Samantha-Kostičas
Probst Jennifer- Manželská past                                
Steel Danielle-Do skonání času
McGarry Katie- Překroč svůj stín                             
 Kornerová Hana Marie-Třetí přístav
Lasicová Hana-Služka                                              
Ivie Jackie-Tajemství krásné čarodějky
Moyes Jojo-Poslední dopis od tvé lásky                    
Jackson Joshilyn-Smolný rok
Rychtecká  Karolína-Divoký leknín                          
Sparks Nikolas –Nejdelší jízda
El Nasif Amani-Mami,slituj se                                 
Burrowes Grace- Hrabě z Balfouru                            
Potter Alexandra-Na stejné vlně
Wood Barbara – Had a hůl                                         
 Gillerová Katarína-Konečně se rozhodni
Devátá Ivanka-Radši nekoukat  
Urbaníková Eva-Sex a jiné city
Nachtmanová Petra – Azurové nevěry     

Svoz komunálního odpadu 
v době vánočních svátků 
proběhne v pátek 26. 12.

V  listopadu obec zakoupila tři kusy 
dodatkové tabulky „Zákaz podomího 
prodeje a služeb“  a nainstalovala na vjez-
dové dopravní značky do naší obce. Tyto 
dodatkové tabulky by měly upozornit na 
neustále se zvyšující počet podivných 
firem a na  zákaz podomního prodeje 
a služeb, které páchají převážně na seni-
orech. V případě, že vás navštíví osoba 
nebo osoby nabízející různé služby, ne-
váhejte kontaktovat obecní úřad a  in-
formovat nás o  tom. Tržní řád vydaný 
v roce 2013 je k nahlédnutí na webových 
stránkách obce Otnice a nebo na OÚ.

Dne 28. září 2014 proběhlo v obci 
Hrušky u Slavkova vyhodnocení cyklo-
akce „Za poznáním svého kraje“, které 
pořádá každoročně mikroregion Ždá-
nický les a Politaví. Úkolem cyklistů je 
projet na kole celkem 27obcí a měst z 
utvořeného  mikroregionu. Za naši 
obec se již třetím rokem účastní dva 
občané, za což jim vedení obce dě-
kuje. Milan Heřmanský a Josef Heř-
manský obdrželi od místostarosty 
obce poděkování a drobný dárek za 
reprezentaci naši obce.

Sběrný dvůr bude v období 
Vánoc otevřen pouze 27. 12. 

Knihovna bude v době 
vánočních svátků   
24. 12. a 31. 12. zavřena.
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Přihlášení senioři různého věku se scháze-
li pět dní po třech hodinách na obecním úřa-
dě, kde si někteří prohlubovali znalosti v  ovlá-
dání a užívání osobních počítačů, někteří se 
s  počítačem teprve seznamovali. Pod vedením 
paní Ing. Adély Kolouchové a Borise Dvořáč-
ka získávali nové vědomosti. Velmi zdatný ko-
lektiv seniorů ve veselé atmosféře přednáše-
jící nejen stmelili, ale předali mnoho nového. 
Z kurzu snad obě strany odcházely spokojeny.

Marie Matoušková, Jana Smetanová

Obecní úřad v rámci Nadačního fondu Lívie a Václava Klausových nabídl seniorům kurz : 

SENIOřI KOmUNIKUjí

Vedení obce ve  spolupráci 
s  Městskou policií ve  Slavkově 
u  Brna uspořádalo ve  středu 26. 
listopadu 2014 v  17 hod. v sále 
dělnického domu přednášku 
pro občany a zvláště pro seniory.

Přednáška byla směřována 
k  zabránění kriminality pácháné 
na občanech. Velitel MP Slavkov 
u Brna Petr Smejsík objasnil ob-
čanům situace, na  které si mají 
dávat pozor a  převážně se jich 
v  dnešní době vyvarovat. Část 
výkladu věnoval pochybným ná-
vštěvám podomních prodejců. 
Přednáška byla velmi poučná, a 
proto je škoda, že o ni byl malý 
zájem. 

 Pavel Muric

Proti kriminalitě

Poslední den v tomto roce je pro mne i po-
sledním dnem, který strávím na poště v Ot-
nicích, kde končím jako vedoucí.

Na  otnickou poštu jsem nastupovala 
po  mateřské dovolené v  březnu roku 1999 
jako přepážková pracovnice za  odcházející 
paní Muricovou.

V  té době se na  poště začalo úřadovat 
na počítačích a já s úsměvem vzpomínám, 
že tenkrát veškeré moje vědomosti o počítači 
byly pouze o tom, jak se přístroj zapíná a vy-

píná. V roce 2007 v únoru jsem se stala ve-
doucí otnické pošty, což je náročná, ale také 
zajímavá práce.

Během těchto 15 let jsem se setkávala 
s velkým množstvím lidí – ať už to byli zá-
kazníci každodenní nebo náhodní, kolegové, 
brigádníci, paní na úklid.

Se všemi bych se prostřednictvím otnické-
ho zpravodaje chtěla rozloučit a hlavně po-
děkovat za čas strávený s nimi.

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

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

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

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

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

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

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

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

P. Pavel Buchta, farář

Přidávám pozvání ke svátečnímu setkávání
při bohoslužbách:

� DUCHOVNÍ OKÉNKO �

Zvony jsou na dobré cestě aneb Dobrovolná sbírka na nové zvony

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

LOVČIČKY
25.12. 11.00
1.1.2012 11.00

MILEŠOVICE
26.12. 11.00

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

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

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

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

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

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

Jsme rádi, když si sami nebo s někým čteme příběhy. Jeden 
takový ve  dnech před Vánocemi mě provázel. Je ze sbírky 
Pohlazení pro duši. Doufám, že se budeme těšit ze vzájem-
ného setkávání v tyto dny. A třeba by nám to mohlo vydržet 
i víc než ve sváteční dny. Snad to v nějakém obrazu vyjadřuje 
příběh Schůzka.

Přeji to Vám všem – a nebo i u nás na faře. Děkuji.

Schůzka
Ruský světec Dimitrij měl jednou schůzku s Bohem. Kráčel 

rychle po cestě, aby nepřišel pozdě. Narazil na chudého vozku, 
který se marně snažil vytáhnout svůj vůz z  příkopu. Vůz se 
zčásti převrátil do potůčku, který tekl podél té cesty.

Samotnému se to tomu muži rozhodně nemohlo podařit.
Dimitrij opravdu nevěděl, co má udělat – jestli se má za-

stavit a  pomoci vozkovi v  nesnázích, nebo dělat jako by nic 
a rychle pokračovat v cestě na jedinečnou schůzku, kterou roz-
hodně nesměl zmeškat.

Nechal své srdce, aby rozhodlo.
Postavil se vedle vozky a i on se opřel zády o vůz, který trčel 

v příkopu. Spojil své síly se silami muže, který mu poděkoval 
očima. Supěli a potili se, ale ve dvou se jim přece jen podařilo 
dostat kola vozu zpátky na cestu.

Dimitrij už ani neslyšel vozkovy díky. Sotva stál vůz na ces-
tě, rozběhl se na schůzku, na setkání s Bohem.

Ale když unavený a zadýchaný dorazil na domluvené místo 
schůzky, Bůh tam nebyl.

Možná, že unavený čekáním odešel.
Se srdcem plným zklamání klesl Dimitrij s pláčem pod tře-

šeň u cesty. Krátce nato tudy projížděl i vozka. Zastavil, po-
sadil se vedle Dimitrije do trávy a pozoroval ho očima plný-
ma klidného porozumění. Potom vytáhl z tlumoku bochníček 
chleba, rozdělil ho na  polovinu, jednu mu podal a  zašeptal: 
„Dimitriji…“

Se zmatkem v duši Dimitrij pochopil.
Objal muže a plakal radostí: „Můj Bože, to jsi byl ty! Přišel 

jsi mi naproti…“
Umíme si zasloužit, aby nám Bůh přišel naproti?

POZVÁNKA NA bOhOSLUžby V dObě SVÁTKů
Štědrý den 24. prosince  22 hodin
Narození Páně 25. prosince  9,30 hodin
Svatý Štěpán 26. prosince    9,30 hodin
Svatá rodina 28. prosince    9,30 hodin
Silvestr 31. prosince  16 hodin
Nový rok 1. ledna    9,30 hodin

P. Pavel Buchta, farář
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Nejen fi lmoví fanoušci jistě zazname-
nali, že otnické kino promítá i nadále. 
Jak je to možné, když jsme vás v minu-
lých zpravodajích informovali o tom, že 
naše stávající technika již dosluhuje a je 
třeba kino digitalizovat? Panu Markovi 
se povedlo zapůjčit promítací digitální 
techniku od fi rmy, která u nás v létě pro-
vozovala letní kino. Tuto techniku máme 
zapůjčenou do ledna 2015.

Podle výsledků dotazníků víme, jaké 
filmy byste v kině rádi viděli. Doufáme 
tedy, že ze skladby filmů, které se od 
konce října promítaly, jste si ten svůj 
vybrali. Kvalita promítání a zvuku se 

zlepšila a na vaše přání je během kaž-
dého promítání zajištěno dokonce ob-
čerstvení. 

Poslední říjnový pátek jste měli 
možnost zhlédnout švédskou dobro-
družnou komedii Stoletý stařík, který 
vylezl z okna a zmizel. 7. listopadu se 
hrál dopoledne pro žáky II. stupně a pro 
veřejnost ve večerních hodinách histo-
rický film cyril a metoděj – Apošto-
lové Slovanů. 21. listopadu se děti ze 
školy přišly podívat na animovanou 
pohádku Ledové království a večer 
se hrál český film Andrey Sedláčko-
vé Fair Play ze sportovního prostředí 

osmdesátých let v Československu. 
V prosinci se promítalo v  naší nově 

otevřené KINOKAVÁRNĚ. Otevřeno 
je již od 19 hodin a dle zájmu až do 
24 hodin. Doufáme, že se vám změny 
a vylepšení našeho kina líbí. Neváhej-
te a přijďte si posedět do  příjemného 
prostředí dělnického domu 9. ledna 
2015 na poslední filmové představení 
promítané zapůjčeným digitálním za-
řízením.

Věříme, že se nám povede digitální 
techniku do našeho kina pořídit, ale 
kdy to bude, není zatím jisté. 

Otnický filmový klub

filmoví fanoušci ocenili zlepšenou kvalitu promítání

 

Kino Otnice uvádí vánoční pohádku 

PÁTEK 19. 12. 2014 od 20 hodin 

           v Dělnickém domě 
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Stejně jako před dvěma lety se i letos 
na přelomu září a října podařilo zorga-
nizovat zájezd do Londýna pro žáky 8. 
a 9. tříd. Cesta byla náročná a dlouhá, 
ale určitě stála za  to. V  Londýně jsme 
začali pěší prohlídkou srdce města. Vi-
děli jsme nejznámější stavby a  památ-

ky - Big Ben, Houses of Parliament, 
Westminsterské opatství, Bucking-
hamský palác, Tower, Shakespearovo 
divadlo, Tower Bridge, Greenwich-
skou observatoř, kterou prochází nul-
tý poledník, projeli jsme se po  řece 
Temži. Prošli jsme se také po Trafalgar 

square a nakoupili suvenýry na Oxford 
Street. Na  celodenní výlet jsme vyra-
zili k  nejstarší prehistorické památce 
Stonehenge, do  univerzitního města 
Cambridge a do leteckého muzea Dux-
ford. V rodinách, kde jsme byli ubyto-
vaní, jsme měli možnost vyzkoušet své 
schopnosti konverzovat v  angličtině 
a  poznat běžný život v  londýnské do-
mácnosti. Také si každý vyzkoušel, zda 
se o  sebe umí na  cestách postarat. Po-
byt utekl jako voda, ve  Folkestone jsme 
si zase posunuli čas o  hodinu dopředu 
a sbohem, ostrove. Přivezli jsme si spous-

tu nevšedních a nezapomenutelných zá-
žitků.

 Dana Skaláková

TřídNí SchůZKy ZA 1. POLOLETí – 12. LEdNA 2014

Zájezd do Londýna

Technické muzeum všechny zaujalo
Dne 10. října 2014 se děti z 5.A a 5.B 

vydaly na exkurzi do Technického muzea 
v Brně. V Technické herně se děti zábav-
nou formou seznámily s různými zákony 
fyziky a jejich technickými aplikacemi. S 
radostí se řídily heslem: „dotýkejte se – 
zkoušejte – pozorujte – poznávejte“.

V Uličce řemesel nahlédly například 
do dílny hodináře, knihaře, zámečníka, 
krejčího, ševce a holiče a přenesly se do 
atmosféry meziválečného Brna. Společně 
strávené chvíle přispěly ke stmelení obou 
třídních kolektivů. Dana Skaláková



	 otnický	zpravodaj	 	15

Výtvarný ateliér Střední 
průmyslové školy a  Vyšší 
odborné školy technické 
v  Brně vyhlásil na  pod-
zim výtvarnou soutěž pro 
žáky II. stupně na  téma 
zvíře. Do  soutěže se při-
hlásilo 23 škol, které zasla-
ly celkem 227 uměleckých 
děl zpracovaných libovol-
nou technikou.

Odbornou porotu tvo-
řili pedagogové výtvar-
ných oborů. Malba naší 
žákyně henrietty valové 
z 9. třídy získala 3. místo 
ve  starší kategorii. Slav-
nostní vyhlášení výsledků 
brněnská škola pořádala 
18. října 2014 v rámci akce 
Sobota s řemeslem a umě-
ním. Výstava ze soutěžních 
prací skončila v listopadu. 
Za naši školu jsem do sou-
těže zaslala tři nejlepší vý-
kresy: za  mladší kategorii 
Páva, kolorovanou kresbu 
Terezy Putišové ze  6. tří-
dy, starší kategorii repre-
zentovala kateřina heř-
manská z 8.A lavírovanou 
kresbou Vlk a  oceněná 
henrietta valová z 9. tří-
dy zaujala odbornou poro-
tu malbou rysího mláděte. 

Dagmar Kovaříková

Výtvarná
soutěž

Součástí výuky českého jazyka by zcela jistě měla být i 
návštěva divadelního představení. V  7. ročníku jsme poprvé 
vyjeli na večerní představení do Mahenova divadla.  Komedie 
„Jak je důležité míti Filipa“ se nám líbila již názvem, protože 
v  obou dvou třídách Filipa máme. I když účast byla zcela 
dobrovolná, je potěšující, že kromě jedné žákyně, se zúčastnili 
úplně všichni. Velký zájem dokonce projevili i bývalí deváťaci, 
kteří nás doplnili ve zvláštním autobuse. Podařilo se mi v rámci 
projektu podpory kultury zajistit i dotaci na dopravu. Jaké 
dojmy byly z prvního večerního představení?

Toto jsou postřehy žáků:
Moc se mi líbilo představení, bylo vtipné. Lože byly super, ale 

přes jednoho pána jsem moc neviděla. Byla tam hrozná fronta 
u občerstvení.

Líbila se i cesta, a že jsme všichni byli pěkně oblečení. Ale 
nemuselo by tam být tak drahý, představení OK.

Líbil se mi děj hry, který byl zajímavý.
 Cesta autobusem byla zábavná.
Moc se mi líbilo sedět v ložích a večerní divadlo.
Líbila se mi moc divadelní hra a lóže.
Divadlo bylo super a taky se mi líbilo, jak jsme seděli v ložích. 

Nelíbilo se mi, že tam mají drahé občerstvení.
 Tak doufejme, že i další představení se bude líbit.

Ivana Čermáková

ZÁPIS děTí dO PRVNí Třídy – 22. LEdNA 2014

Návštěva divadelního představení
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mistrovství škol v pIšQworkách

Letos jsme se již podruhé  vydali s  naší paní učitelkou 
Dagmar Kovaříkovou na turnaj v  pIšQworkách. Tentokrát 
bylo naším cílem Gymnázium a Střední odborná škola zdra-
votnická a ekonomická ve Vyškově. Náš první tým ARBEIT-
SAM tvořili Veronika Stejskalová, Petra Jelínková, Monika 
Ryvolová, Samuel Troják a Vojta Daňhel. Dle pravidel hrál 
každý s  protihráčem dvě hry. Bohužel v  prvních dvou ko-

lech se jim moc nevedlo, a tak se do „pavouka“ nedostali. 
Naopak náš druhý tým MANILA - martin Doležal, Nikola 
matyášová, Anna Daňhelová, Ludmila Škodová a Aneta 
hradská - si vedl velmi dobře. Neočekávali jsme zdaleka ta-
kový úspěch, a proto jsme byli mile překvapeni, když nám 
pořadatelé oznámili, že po prvních kolech postupujeme do 
druhé části soutěže. Získali jsme vyšší počet bodů než hrá-
či ze slavkovské a vyškovské základní školy. Byli jsme první 
nasazený tým v „pavoukovi“. S týmem soupeřů-středoškoláků 
jsme získali shodný počet bodů a museli jsme vybrat jednoho 
z nás na tzv. rozstřel, rozhodující hru. Aneta byla jasná volba, 
protože jako jediná z nás zvítězila ve všech dosavadních hrách. 
Jenomže pro ni to byla obrovská stresová situace a bohužel nám 
touhle jedinou prohrou postup do semifinále nevybojovala. 
Přesto to pro nás byl veliký úspěch zvláště po minulém roce, 
kdy jsme nepostoupili ani ze skupin do pavouka. 

 Nikola Matyášová, Aneta Hradská-IX.třída

Vodovody a  kanalizace Vyškov, a.s. 
a  Melzer, spol. s  r.o. vyhlásily na  jaře 
výtvarnou soutěž k  Světovému dni 
vody. Cílem soutěže bylo informovat 
děti, že dostatek kvalitní pitné vody, 
tzv. „vodní blahobyt“, v  němž žijeme, 
není na  naší planetě běžnou záleži-
tostí. Z  více než 250 výtvarných prací 
byli oceněni i  žáci naší školy: Eva Si-
mandlová a Matěj Vala. O slavnostním 
vyhlášení výsledků a následné exkurzi 
na Opatovickou přehradu jste se dočet-
li v minulém čísle. Z dalšího úspěchu, 
spojeného s touto výtvarnou soutěží, se 
radovala zuzana hofrová, jejíž výkres 
byl spolu s  dalšími jedenácti vybrán 
do  nástěnného kalendáře těchto spo-
lečností pro rok 2015. 

Dagmar Kovaříková

Výtvarná 
soutěž 
k Světovému dni 
vody
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Loni jsme hráli pexeso, letos jsme to 
rozjeli ve  hře DOBBLE. Tak takto se dá 
ve stručnosti popsat letošní PEXESOTNI-
CE 2. Ve čtvrtek 4. 12. se sešlo v sále školy 
47 hráčů této zajímavé, akční  a  „kulaté“ 
hry. Jestliže ji neznáte, doporučuji vám, se-
žeňte si ji. Bude to stát za to!

Turnaji předcházelo kupení nape-
čených dobrot, vesměs také kulatého 
tvaru, rozdání hracích karet všem hrá-
čům a určení základních pravidel. Dal-
ší chvíle vyžadovaly soustředění, bylo 
třeba vysvětlit pravidla STUDNY, PE-
KELNÉ VĚŽE, VLÁČKU a SKLIZNĚ, 
protože ne všichni rozhodčí tuto hru 
znali. 

Děti se rozeběhly k  hracím stolům 
a  zahájily první sběr potřebných bodů 
k vítězství. Mottem tohoto večera nebylo 
zvítězit, ale náramně se pobavit a doma 
vypnout počítače. A to se nám, myslím, 
i povedlo. Takže závěrečné vyhodnocení 
už bylo jen třešničkou na DOBBLu.

Atmosféru turnaje pak můžete nasát 
ve  fotogalerii, kterou nám, stejně jako 
loni, pomohla nafotit paní Žigraiová. 
Moc jí děkujeme, protože takové foto-
grafie je opravdu radost prohlížet.

Abychom mohli ocenit ty nejlepší, 
potřebovali jsme nakoupit odměny 
v  podobě stolních her. Za  ně děkuje-
me Základní škole Otnice a Zdeňku 

Martináskovi. Občanskému sdružení 
Otnický SAD děkujeme za spolupráci 
s organizací.

Pomocnou ruku nám podali rodi-
če a  taktéž někteří učitelé školy, kteří 
usedli k hracím stolům a vzali na sebe 
důležitou rozhodcovskou povinnost.

Nejmladšími pomocníky byli Mi-
chaela Marková z  deváté třídy, Šarlo-
ta Fortelná a  Lea Bělehrádková ze 7. 
A a Maruška Pospíšilová ze 7.B. A tak 
byl herní servis kompletní.

Všem moc děkujeme a  věříme, že 
příště s číslem 3 to zase rozjedeme! 

Luboš Kleis

PEXESOTNIcE 2
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S p o R t o v N í  k u k á t k o

Velký turnaj na hřišti ZŠ Otnice je za námi. Pět škol se 
utkalo v  souboji o postup do prvního kola. Opět nám ne-
přálo trochu toho fotbalového štěstí – skončili jsme na krás-
ném, ale nepostupovém druhém místě. Musím vyzdvihnout 
velkou bojovnost všech hráčů a chci poděkovat za hezké 
fotbalové chvilky. Jsem rád, že kluci důstojně reprezentovali 
naši školu. Hoši děkujem! 

A jmenovitě celý tým: Vojtěch Daňhel, Radim Cupák, 
Tadeáš Žilka, Radim Kovář, Jan Borovička, Nikolas Bulva, 
Václav Fiala, Martin Šebesta, Lukáš Lorenc, Jan Rafaj, Petr 
Špunar, Tomáš Cekl a Jan Polák.

K takovému turnaji patří také zázemí a organizace. Pit-
ný režim zajistila jídelna naší školy, k dispozici jsme měli 
kabiny fotbalového klubu Otnice. Všem vedoucím z hos-
tujících škol se turnaj moc líbil, a tak připojuji i jejich 
poděkování.

O hladký průběh turnaje se zasloužila i děvčata z deváté 
třídy. Anička Daňhelová, Aneta Hradská a Petra Jelínko-
vá dokázaly obstarat všechnu administrativu turnaje jako 
profesionálky. Ani jeden zápas ani jediný střelec branky 
jim neunikl a vše pečlivě zapsaly. Byla radost s vámi tur-
naj pořádat.

Luboš Kleis, učitel TV

Ve  čtvrtek 16. 10. jsme na  hřišti TJ 
Sokol Otnice přivítaly družstva ZŠ 
Rousínov a ZŠ a MŠ Drásov, abychom 
s  nimi změřily síly v  kopané. Protože 
nejsme v tomto sportu tak zběhlé jako 
chlapci a  v  loňském roce nás děvčata 
z  Rousínova přehrála 3:0, měly jsme 
z  celého turnaje přinejmenším podiv-
ný pocit. Máme se těšit? Máme pozvat 
spolužáky, aby nás povzbudili? Nebo 
radši budeme hrát bez publika a  také 
bez ostudy, kdyby se něco nepovedlo?

Můžu vám říct, že veškeré obavy dí-

vek byly zbytečné. Nejenom že přehrály 
děvčata obou hostujících škol výraz-
ným rozdílem (se ZŠ Rousínov vyhrály 
4:1 a  ZŠ Drásov porazily 6:0), ale ani 
jedna z  nich se nemusí za  svůj výkon 
stydět. Jako vždycky hrály všechny 
s obrovským nasazením, herní problé-
my se jim dařilo řešit s přehledem a de-
set branek vstřelených a  pouze jedna 
obdržená vypovídají o jasné dominanci 
našich děvčat v  tomto fotbalovém tur-
naji. Nerada vyzdvihuji výkony jed-
notlivých hráček. Fotbal je kolektivní 

sport a  jednotlivec sám moc nezmůže. 
Ale tentokrát to udělám.

V brance na  jedničku obstála Veroni-
ka Srbová ze 7. A, v  obraně dominova-
la Anička Daňhelová z 9. třídy, v záloze 
byla k  neudržení Sára Sadílková ze 7. 
A a na hrotu útoku se dokázala prosadit 
Monika Kolaříková z 8. B. Teď to vypadá, 
jako by ty ostatní hráčky byly jen „křo-
vím“, ale vězte, že to není pravda. 

Protože všechny bojovaly jako lvice.
Díky!
 Drahomíra Floriánová

coca – cola cup v dívčím ... 

...a chlapeckém podání

Dařilo se nám, ale fotbal je fotbal. 
Jen tak málo nás dělilo od postupu do 
okresního kola v  minikopané, které 
jsme odehráli 24. 9. 2014 na krásném 
novém hřišti v Bučovicích.

To málo, co nám vždycky chybí 
k  vítězství je, že tradičně prohrává-
me první zápasy. I letos se nám ne-
podařilo vyhrát hned úvodní zápas 
s  pozdějším vítězem ze Slavkova u 
Brna. První utkání skončilo 0:1 v náš 
neprospěch. Další jsme však s přehle-
dem, díky dobrému výkonu, vyhráli. 
Na hřišti hráli kluci zodpovědně a 
bojovně a nepustili soupeře do vel-
kých šancí i díky famóznímu výkonu 
Radima Kováře v brance. Zahodili 
jsme však v  každém utkání několik 
vyložených šancí, které nám hlavně 
v úvodním duelu chyběly.

Na soupisce byli: ze šesté třídy Petr 
Špunar (1 branka), z  osmých tříd 
Václav Fiala (1 branka), Radim Ko-
vář, Jan Borovička (2 branky), David 
Vozdecký, Nikolas Bulva (3 branky), 
Martin Šebesta, Lukáš Lorenc, To-
máš Cekl a Jan Rafaj, a z deváté třídy 

minikopaná bučovice
Vojtěch Daňhel (2 branky) a Radim 
Cupák.

Moc děkujeme za kvalitní fotbal 
a těšíme se na ještě jeden podzimní 

fotbalový zážitek. Coca Cola Cup 
2014 – fotbalový turnaj škol.

    
Luboš Kleis
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V pátek 21. 11. 2014 se družstvo Ot-
nických draků (mladších žáků ZŠ Ot-
nice) zúčastnilo florbalového turnaje 
ve Slavkově u Brna na ZŠ Komenského. 
Do  turnaje chlapci vstoupili velmi ra-
zantně, dva soupeře ve své skupině Let-
ňáky a  ZŠ Morávkova přehráli, pak se 
ale jejich úsilí zadrhlo a prohráli s Tyg-
ry a Nádražkou. Ve své skupině skončili 
na 3. místě. Celkově se umístili na 5. –  
6. místě. Jak Draci správně podotkli, je 
to přece jen lepší, jak v loni.

Tak budeme pilně trénovat a  příští 
rok to všem ukážeme.

Think blue cup 
ve Slavkově u brna
21. 11. 2014

florbalový turnaj
mLADŠÍ žácI

Ve středu 26. 11. 2014 se ve Slavko-
vě u Brna předvedli naši mladší žáci. 
Ve velmi silné skupině obsazené kluky 
z  Rousínova a  Slavkova u Brna jsme 
neuspěli. Po  dvou prohrách se nám 
podařilo porazit jen Brankovice. Z třetí-
ho místa ve skupině jsme pak svedli boj 
o páté s týmem druhé skupiny a sehráli 
derby Otnice-Křenovice. Vítězství jsme 
na sebe strhli až po nájezdech a získali 
tak docela pěkné páté místo:

Pavlíček Antonín, Kraus Jan, Bar-
toš Vít, Bohdálek Viktor, Richard Fi-
šer, Jeřábek Filip, Žilka Tadeáš, No-
vák Tomáš, Postbiegl Martin, Špunar 
Petr a Škoda Leoš.

Luboš Kleis  

STARŠÍ žákyNě
Florbalový turnaj pro starší žákyně 

se konal 27. 11. 2014 na ZŠ Komenské-
ho ve Slavkově u Brna. Silné jádro dív-
čího týmu tvořila děvčata z osmých tříd 
a dobře je doplňovaly sedmačky. Možná 
malá rozehranost, velká sebedůvěra, ale 
spíš nezvyk hrát na velkém hřišti a v pěti 
hráčkách poznamenalo průběh prvního 
zápasu, kdy nám rychle za sebou dala ro-
zehraná děvčata ze  ZŠ Bučovice 711 tři 
góly z dálky a bylo vlastně po utkání.

Pak už se děvčata víc sehrála, také se 
nám rozchytala brankářka a  se ZŠ Ko-
menského jsme vyhrály. Bohužel při 
vyrovnanosti skupiny, kdy měly všechny 
týmy po jednom vítězství a jedné poráž-
ce, jsme skončily až třetí. Zápas o  páté 

místo se ZŠ Brankovice už neponechala 
děvčata náhodě, dala do něj poslední síly 
a po zásluze ho vyhrála. 

Vzhledem k tomu, že jsme měly jedno 
z nejmladších družstev v  turnaji, máme 
velkou šanci se prosadit příští rok. Tak 
uvidíme.

Drahomíra Floriánová

STARŠÍ žácI
V pátek v 7 hodin jsme odjeli směr Slavkov 

u Brna, kde jsme hráli florbalový turnaj. Při-
jeli jsme s  namotivovanou náladou a s chu-
tí postoupit do  okresního kola, do  kterého 
měly postoupit dva týmy.

V naší skupině byly 3 týmy: MY-OTNICE, 
Gymnázium Bučovice a Brankovice. 

První zápas jsme hráli s  Gymnázi-
em Bučovice a porazili jsme je po třech 
brankách Radima Cupáka 3:2.

Druhý zápas byl o  něco snazší, hráli 
jsme s Brankovicemi a po brankách Da-
vida Vozdeckého a Radima Kováře a Ra-
dima Cupáka přišla výhra 3:1.

A barážový zápas s týmem druhé sku-
piny, který rozhodl o postupujícím, jsme 
odehráli s  Křenovicemi. Hned v  první 
minutě skóroval Radim Cupák, a  zajis-
til tak vedení 1:0. Všichni jsme byli na-
žhaveni na  postup, ale Křenovice daly 
ve dvou minutách 4 góly a  stav byl 1:4, 
a tak to bohužel i skončilo.

Radim Cupák, žák 9. třídy

Okrsková kola florbalového turnaje 
ve Slavkově u Brna jsme letos obsadili ve třech 
kategoriích. Starší a mladší žáci a starší dívky. 
Želízkem v ohni na možný postup do Okres-
ní soutěže byli hoši z výběru osmé a deváté 
třídy. Velmi silný tým však podlehl v baráží 
se školou z Křenovic. Všem našim florbalis-
tům děkujeme za vzornou reprezentaci.
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Ve středu 15. 10. 2014 se na naší ško-
le konal turnaj ve stolním tenise. Stolní 
tenis je díky oddílu stolního tenisu TJ 
Sokol  Otnice jedním z  nejúspěšněj-
ších sportovních odvětví na naší ško-
le. Žáci i žákyně se pravidelně účastní 
okresního kola ve Vyškově. V  posled-
ních letech se jim také daří po vítěz-
ství v okrese velmi dobře reprezentovat 
naši školu i okres Vyškov v  krajském 
kole v Hodoníně.

Do školního kola se přihlásili tři 
žáci ze šesté třídy – Jakub Hložek, Petr 
Špunar a Tadeáš Žilka. Po velmi dob-
rých výkonech si nakonec vybojovali 
toto pořadí: nejlepší byl Petr Špunar, 

druhý skončil Tadeáš Žilka a na třetím 
místě se umístil Jakub Hložek.

Mezi žáky osmé a deváté třídy po-
tvrdili svoji kvalitu tři deváťáci. První 
skončil po velkém boji Radim Cupák, 
na druhém místě se umístil Jan Šebe-
ček a třetí byl Vojtěch Daňhel. Těsně 
pod stupni vítězů zůstal na čtvrtém 
místě Jan Rafaj z  8. A, pátá skončila 
jediná dívka Monika Kolaříková z  8. 
B, na šestém místě pak její spolužák 
Radim Kovář, sedmé místo vybojoval 
Václav Fiala z  8. A, osmý skončil Jin-
dřich Maršálek z deváté třídy a pořadí 
uzavřel na devátém místě Tomáš Cekl 
z 8. B.

Trochu nás, pořadatele, mrzelo, že 
se nepřihlásil žádný žák ani žákyně 
z  prvního stupně naší školy. Možná 
neměli zájem, nebo že by se o turnaji 
nedozvěděli? Budeme asi muset příští 
školní rok zlepšit propagaci turnaje.

Vítězové školního kola mezi starší-
mi žáky Radim Cupák, Jan Šebeček a 
Vojtěch Daňhel si vybojovali postup 
do okresního kola do Vyškova. 

 Drahomíra Floriánová

Turnaj ve stolním tenise 

Ve středu 22. října 2014 se žáci naší školy Radim Cupák, 
Vojtěch Daňhel a Jan Šebeček zúčastnili ve Vyškově okres-
ního kola ve stolním tenisu. Od roku 2009 tuto soutěž vždy 
vyhráli a postoupili do krajského kola, které se konalo v Ho-
doníně, ale tentokrát skončili „až“ druzí. V prvním zápase 
se utkali s Gymnáziem Bučovice, které porazili po dvou vý-
hrách Radima Cupáka, po výhře Jana Šebečka a po vyhrané 
čtyřhře R. Cupáka a Jana Šebečka 4:1. Druhý zápas odehráli 
s Drnovicemi, které porazili Cupák, Šebeček i Daňhel a po 
vyhrané čtyřhře přišla opět výhra, tentokrát 4:0. Třetí zápas 
se odehrál  opět v  tréninkovém tempu, všichni tři žáci vy-
hráli a po znovu vyhrané čtyřhře bylo skóre 4:0. A pak to 
přišlo – hráli jsme s  Bučovicemi 7: 10 a průběh byl násle-
dující: V  prvním zápase porazil Radim Cupák nejsilnější-
ho z jejich týmu 2:0 na sety, v druhém zápase prohrál Vojta 

Daňhel s  Davidem Macháněm 0:2 na sety. Honza Šebeček 
hrál třetí zápas s nejslabším z tohoto týmu a čekalo se jasné 
vítězství, ale bohužel Honza prohrál 1:2 na sety a tento zá-
pas rozhodl. Prohraná čtyřhra 1:2 už nic neřešila. O druhé 
místo jsme se utkali se ZŠ Letní Pole, které jsme po dvou 
výhrách Radima, po výhře Honzy, po prohře Vojty a po vy-
hrané čtyřhře Cupák/Šebeček vyhráli 4:1!

2008 - 3. místo (Cupák, Procházková, Vorel)
2009 - 1. místo (Cupák)
2010 - 1. místo (Cupák, Šebeček)
2011 - 1.místo (Cupák, Šebeček)
2012  - 1.místo (Cupák, Šebeček, Danhel)
2013 - 1.místo (Cupák, Danhel, Fiala, Křivánek)
2014 - 2.místo (Cupák, Šebeček, Danhel)
 Drahomíra Floriánová

Okresní kolo ve stolním tenise

výuka plavání
Žáci druhé a třetí třídy se v období od září do listopadu zúčastnili výuky plavání v Plavecké škole Vyškov. Čekalo je celkem devět 

dvouhodinových lekcí, v nichž se žáci hravou formou zdokonalovali v plavecké technice. Každé úterý byl pro ně připraven pestrý 
program, při kterém vystřídali aktivity v různých bazénech i činnosti s různými plaveckými pomůckami. Nechyběl prostor pro volnou 
zábavu ve vodě ani měření uplavané vzdálenosti. Na poslední lekci pak všichni dostali mokré vysvědčení, aby se mohli doma pochlubit, 
kolik metrů zvládnou uplavat.

 Kateřina Korcová 
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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
Fotbalový podzim mladší přípravky otnice

O k r e s n í  s o u t ě ž  m l a d š í c h  p ř í p r a v e k  s k . B  - p o d z i m 2 0 1 4

  mužstvo Z V R P score body

1 Otnice 9 9 0 0 124-35 27

2 Letonice 9 7 1 1 103-41 22

3 Křenovice 9 7 0 2 88-44 21

4 Velešovice 9 5 1 3 74-41 16

5 Hodějice 9 4 2 3 61-48 14

6 Šaratice 9 3 0 6 66-75 9

7 Rousínov 8 2 1 5 40-82 7

8 Zbýšov 9 2 0 7 35-81 6

9 Bučovice 8 2 0 6 23-75 3

10 Kobeřice 9 0 1 8 16-109 1

Tento podzim se nám opravdu vyda-
řil. Čekalo nás devět zápasů.

Pět zápasů jsme hráli na  domácím 
hřišti, kde nás chodí podpořit hlavně 
rodiče, prarodiče, sourozenci a  kama-
rádi. Na  čtyři zápasy jsme cestovali 
po  okolí. Zavítali jsme do  Křenovic, 
Velešovic, Bučovic a Hodějic. Všechny 
zápasy doma i venku jsme vyhráli. 

Otnice-Kobeřice 19:0, Křenovice-
Otnice 4:6, Velešovice-Otnice 3:6, Ot-
nice-Letonice 10:7, Bučovice-Otnice 
5:15, Otnice-Rousínov 23:2, Hodějice-
Otnice 3:7, Otnice-Zbýšov 22:1, Otni-
ce-Šaratice 16:10.

Doufáme, že se nám bude dařit i v jar-
ní části a že se na nás třeba přijdete podí-
vat. Přes zimu nebudeme zahálet, trenéři 
Leoš Boudný a Petr Skalák nás přihlásili 
do několika halových turnajů.

Za mladší přípravku na podzim nastu-
povali: Michal Doležal, Štěpán Doležal, 
Ondřej Fojtík, Adam Kosík, Filip Skalák, 
Jan Boudný, Albert Oplt, Filip Chaloup-
ka, Dominik Rosendorf, Max Muric.

 Petr Skalák

honební společenstvo realizovalo výsadbu stromků 
Honební společenstvo Otnice realizovalo od-

souhlasený záměr finanční investice do „zlepšo-
vání“ místního životního prostředí, a to formou 
výsadby stromků v držené honitbě, na rozmezí 
katastrálního území obce Otnice a Milešovice, 
v lokalitě zvané „Šestašedesátka“. Honební spo-
lečenstvo Otnice zakoupilo 20 ks cca šestiletých 
stromků (dub, javor) a příslušný obalový mate-
riál. Následně byla provedena technická přípra-
va montáže ochranných konstrukcí. Na zákla-
dě zkušeností z  uplynulých výsadeb stromků 
v honitbě, kdy se standardně užívaný plastový 
ochranný obal ukázal jako nedostatečný, byl 
zvolen robustnější „futrál“ z dřevěných hranolů 
a drátěného pletiva.

Vlastní fyzické realizace výsadby se v rámci 
tradiční a dobré spolupráce ujal v neděli 26. říj-
na 2014, v dopoledních hodinách, místní Mysli-
vecký spolek Hubert Otnice. Také zde byla kva-
litní organizační příprava včetně hojného počtu 
brigádníků, a tak šla práce pěkně „od ruky“.

Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat 
organizátorům a všem zúčastněným, kteří jak-
koli přispěli ke zdárné realizaci této výsadby.

Luděk Smetana
jednatel HS Otnice
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oBČanské	
sdružení	
otnický	sad	–	
spolek	
ak tivnícH	
dě tí

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

Definice barev

Black: 100 %

Black: 45 %

Black: 15 %

Otnické děti s maminkami se pra-
videlně setkávají ve cvičeníčku každý 
čtvrtek již třetí rok. Cvičí, tancují, zá-
vodí, zpívají... a za snahu je každý mě-
síc čeká malé překvapení. Na konci říj-
na to však bylo překvapení velké. 

Za dětmi do cvičení dojela caniste-
rapeutka Pavla Veltruská se svými psy 
Kelly a Amandou. Děti se seznámily se 
psy, fonendoskopem poslouchaly, jak 
psi dýchají, česaly je, zkoumaly jejich 
jednotlivé části těla... Pak děti pejskům 
předvedly, co všechno se už ve cviče-
níčku naučily. Posléze se se zájmem 
podívaly na to, co všechno umí psí 
slečny. Nadšení bylo velké, a tak jsme 
přistoupili ke společnému cvičení.  Po-
tom si děti také vyzkoušely pejsky na-
krmit. Pak už pejsci potřebovali  odpo-
čívat, tak jsme se rozloučili a přislíbili 
si společné letní cvičení v přírodě.

Mária Papcunová

cvičeníčko 
se SAdem

dRAKIÁdA
Po velmi větrných dnech, kdy vítr ohýbal koruny stromů pomalu až k  zemi, 

přišla neděle 26. října s úplným bezvětřím. Dají se v takovém počasí pouštět dra-
ci? Dvacítka účastníků letošní Drakiády nás přesvědčila, že to jde. A jak se jim to 
povedlo? Museli se svými draky běhat.

Porota tedy kromě sledování dalekohledem draků na obloze měřila dračí ocasy, 
které dohromady měřily přes 218 metrů.

Na závěr osmé Drakiády si všichni účastníci odnesli diplom a pěknou cenu.
 Dana Sekaninová
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Lampionový 
průvod

Listopadová procházka s  lam-
piony se konala v  neděli 16. Na 
hřišti se sešlo přes šedesát dětí s 
doprovodem. Na cestu děti do-
staly reflexní přívěsky ve tvaru 
ruky, které zvyšují bezpečnost 
v silničním provozu. Reflexní 
materiály mají schopnost odrá-
žet světlo zpět ke zdroji, a to až na 
200 m daleko. Tak jsme se mohli 
bezpečně vydat na procházku po 
obci, kdy nám děti svítily svými 
lampiony i reflexními ručičkami.

Již druhým rokem začíná v Otnicích 
advent v dělnickém domě na Andělské 
tvořivé dílně. Po loňském úspěchu této 
akce jsme ji opět uspořádali. A tak se 
v sobotu 29. listopadu sešla necelá pa-
desátka dětí v  andělských kostýmech, 
aby si něco pěkného vytvořily, procvi-
čily svá křidélka při hrách na sále. Nej-
odvážnější andílci zazpívali písničku 
do mikrofonu. A nakonec jsme všichni 
společně zavzpomínali na Andělskou 
z  roku 2009, kdy padl český rekord 
v  počtu andělů na jednom místě, kte-
rou nám promítl vedoucí kina Josef 
Marek. 

Díky šikovným maminkám a babič-
kám si děti odnášely domů ve vlastno-
ručně potištěných papírových taškách 
nazdobené perníky, zvonečky z  květi-
náčků, upletené rybičky z pedigu a ob-
rázek andělíčka. 

Všem dobrovolníkům a účastníkům 
na akcích Občanského sdružení Otnic-
ký SAD děkujeme za přízeň a přejeme 
pěkné prožití vánočních svátků a mno-
ho štěstí a zdraví v novém roce.

Dana Sekaninová

Andělská tvořivá dílna
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Letošní podzim byl dlouhý a co se týká počasí, tak trochu nety-
pický. Neobvyklé bylo i to, že se našim ženám nepodařilo domlu-
vit a uspořádat Babské hody, jak už poslední léta bývalo v polovině 
října dobrým zvykem. Po domluvě se zahrádkáři jsme uspořádali 
dne 18. 10. 2014  posezení u cimbálu. Zdaleka to nebyla plnohod-
notná náhrada, ale pro ty, co mají rádi lidové písničky, to byla jed-

na z příležitostí, kdy si mohli přijít zazpívat, nebo jen tak poslou-
chat hezké písničky. 

V první části  vystoupily děti ze ZŠ Otnice a ZUŠ F. France 
Slavkov u Brna, které se připravovaly pod vedením paní uči-
telky  Dany Matyášové a  Lenky Kurdíkové. Pak následovalo 
hodinové vystoupení našich hostů, pěveckého sboru z Koby-
lí, který krásně zpíval pod vedením paní Jarmily Borovičkové. 
Tento pěvecký sbor má již mnoholetou tradici a za sebou ne-
spočet vystoupení, čímž nasadili vysokou laťku. Naši hosté nás 
totiž požádali o přestávku a navrhli, abychom krátce vystoupily 
i my. I když nás byla jen část a děvčata měla zpočátku trochu 
trému, myslím, že jsme se neměly za co stydět.

Během druhé části vystoupení sboru z Kobylí přijela Cimbálo-
vá muzika z Milotic a začala hrát, takže se zpívalo téměř bez pře-
stávky do pozdních večerních hodin. O občerstvení se postarala 
Leona Leváková za pomoci svých kamarádek, a tak jsme všich-
ni strávili příjemný podvečer i večer. Děkuji všem, kdo pomohli 
s přípravami a hlavně těm, kdo si dokázali najít čas, přišli a vytvo-
řili tu příjemnou zpěvnou atmosféru.

Za ženy z KOSu Naďa Fojtů

Posezení u cimbálu

Otničtí zahrádkáři v  plánu své činnos-
ti se zavázali, že se zúčastní i letos IX. Ob-
lastní výstavy ovoce a zeleniny, která se 
konala 20. a 21. září ve Slavkově u Brna. 
Na těchto výstavách se naši zahrádkáři svými 
výpěstky naaranžovanými Jaromírem Koke-
šem vždy umisťují v soutěži na prvních mís-
tech. Loni jsme získali pohár za 1. místo, letos 
čestné uznání za nejlepší aranžmá. Když jsme 
letos připravovali exponáty zeleniny a ovoce, 
tak nás bolela hlava. Průběh celého vegetační-
ho roku byl velice nepříznivý a deštivé počasí 
v poslední době situaci ještě zhoršilo. Jen díky 
některým aktivním zahrádkářům se podařilo 
zajistit materiál pro výstavu. Velkou zásluhu 
na úspěchu výstavy v přípravě má Jiřina Ha-
velková spolu s  Ing. Věrou Řičicovou, které 
zajistily odrůdovou skladbu cibule, česneku, 
papriky a vše úspěšně naaranžovali s Jaromí-
rem Kokešem.

 manželé Havelkovi

Výstava Slavkov u brna 
20. – 21. 9. 2014



	 otnický	zpravodaj	 	25

Kdo nic nedělá, nic nepokazí. Tak praví 
známé české přísloví. V  žádném případě 
ale nevládne v  domácnostech všech těch, 
kteří se letos ukázali se svým řemeslem 
či ruční prací 15. listopadu v  dělnickém 
domě. Šikovné ruce těchto lidí totiž doma 
neustále něco krásného vytvářejí a vyrábě-
jí. A že by snad něco pokazily? 

Každý se přesvědčil o tom, že určitě ne. 
Dělnický dům hrál všemi barvami. Kabel-
ky, šály, bižuterie, keramika, mýdla, pletené 
a háčkované výrobky, pletené hračky, kra-
bičky na  kapesníčky, háčkované vánoční 
ozdoby, ozdoby z korálků, adventní vazby, 
výrobky z  včelího vosku, malované sklo 
a spoustu dalšího bylo k vidění a k zakou-
pení. Nejvíce nás potěšil návrat otnických 
děvčat s výrobky pletenými z roliček papí-
ru. Předloni nás uchvátily andílky, letos se 
na stole tyčily více jak půlmetroví sněhuláci 
s červenou šálou, čepicí a koštětem, které 
už od vchodu do dělnického domu nešlo 
přehlédnout.

Nově jsme letos pozvali i chráněné díl-
ny. 

zlaté	České	ruČiČky

Co by byla naše ukázka řemesel bez za-
bíjačkových pochoutek? Poctivá řezničina 
je přece také řemeslo. Opět byly připrave-
ny ty nejlepší zabijačkové pochutiny, které 
se letos poprvé nabízely uvnitř dělnického 
domu. Jejich vůně letos soupeřila s trubič-
kami a s horkou medovinou.  

Loni jsme se potýkali s  otázkou, kam 
všechny prodejce v dělnickém domě umís-
tíme. Letos tomu nebylo jinak. O  naše 
řemesla jeví zájem mnoho šikovných lidí. 
Manželé Havelkovi se během roku podíva-
jí na mnoho podobných akcí. Vyhledávají 

nová zajímavá umění, která k nám do Ot-
nic pozvou na ukázku řemesel. Věříme, že 
se jim i příští rok podaří zlaté české ručičky 
najít.

Děkujeme manželům Havelkovým. 
Všem, kteří tuto akci připravovali a přilo-
žili svoji šikovnou ruku k dílu. Velké po-
děkování patří prodejcům. To největší ale 
patří vám – návštěvníkům této naší již tra-
diční listopadové soboty. K čemu by pro-
dejcům bylo jejich umění, kdyby nebylo 
návštěvníků, kteří je přijdou obdivovat?

Zdeňka Křivánková
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24.	prosince	2014

tRouBENí tRuBAČŮ

26.	prosince	2014

tradiční setkání na ŠtĚpáNA
 u rybníka pod poltňou

přijďte	ochutnat:	uzené	ryby,	rybí	tatarák,	
grilované	maso,	teplé	a studené	alko	

i nealko	nápoje
pořádají:	otničtí	rybáři

10.	ledna	2015

tradiční tŘíkRáLová SBíRkA 
se	v naší	obci	uskuteční

od	9.00	hodin
srdečně	zveme	děti	a	všechny,	kteří	by	se	

chtěli	do	koledování	jakkoliv	zapojit.
informace	vám	poskytne	silvie	Makovská	

(727 965 706)	nebo	Michal	jelínek	
(773 464 077)

11.	ledna	2015

„trocha pohybu nikdy neuškodí 
a hlavně pomůže…“

Malá	ochutnávka	aerobního	cvičení:	
zumba,	cvičení	na velkém	míči,	balanční	

cvičení	s overbaly	a relaxační	cvičení
pořádá:	výbor	pro	mládež,	tělovýchovu	

a rodinu

17.	ledna	2015
Myslivecký	spolek	„HuBert“	otnice	

vás	srdečně	zve	na tradiční	

M y S L i v E c k ý  p L E S ,
který	se	koná	ve 20:00hod	
v sále	v dělnickém	domě.

k tanci	a poslechu	bude	hrát	kapela	na2fáze
Bohatá	zvěřinová	tombola	a k jídlu	

zvěřinové	speciality.
srdečně	vás	zvou	myslivci.

k i n o 	 o t n i c e

9.	ledna	2015

intimity 
romantický	/	komedie
Česko,	2014,	104	min

intimity	jsou	romantickým	filmem,	
složeným	ze	sedmi	příběhů	o	lásce,	které	
se	vzájemně	prolínají.	zamilované	páry	

nám	nechávají	nahlédnout	do	svého	
intimního	soukromí	v	okamžiku,	kdy	řeší	
určitý	citový	milostný	problém	úměrný	

jejich	věku	a	povaze.
Hrají:

zlata	adamovská,	petr	Štěpánek,	kristýna	
leichtová,	tomáš	klus,	ondřej	vetchý,	jitka	
ježková,	jaroslav	plesl,	petra	Hřebíčková,	
Martin	stránský,	adéla	petřeková	a	další.

7.	února	2015

Maškarní ples pro děti
pořádá:	občanské	sdružení	otnický	sad

7.	února	2015

oStAtky
k tanci	a	poslechu	hraje	rio

Masky	vítány!
pořádá:	tj	sokol	otnice

7.	března	2015

pánové,	přijďte	oslavit	MDŽ	společně	
se	svými	ženami	nebo	kupte	vstupenku	

jako	dárek	na
revival	kAREL Gott	karaoke,	imitátor

pořádají:	otničtí	zahrádkáři



naŠe děti



andělské tvoření




