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Zprávy o činnosti zastupitelstva obce jsou 

zveřejňovány bez korektury.

Uzavřelo se další číslo zpravodaje. Jako 
se střídají roční období, tak se pravidelně 
opakují i akce pořádané v naší obci.

Tak jako probíhá na  podzim sklizeň 
na  našich zahradách, polích, v  sadech 
i  vinohradech, sesbírali jsme i  my pro 
Vás to nejlepší z  letní úrody otnického 
dění. A že se nám úroda letos vydařila!

Většina akcí probíhala pod širým 
nebem. Slunečné a  velmi teplé po-
časí provázelo: Kulaté léto pořádané 
ke  dni dětí, třídenní maraton Pivních 
slavností, Rybářské závody, tradiční 
Aloiské hody, kynologický Srandamač 
u  rybníka v  Poltni, Indiánské odpo-
ledne na  hřišti, Letní filmový festival 
i Setkání přátel Hořké vody na „Téčku“ 
na  konci prázdnin. Můžeme říci, že 
úroda byla letos velice bohatá, kvalitní 
ba přímo prvotřídní jakosti!

„V Otnicích máme krokodýla a želvu, 
heč!“, chlubí se děti. Mají pravdu, domov 
si tady byť dřevěná zvířata našla v parku 
sv. Jana Nepomuckého. Nové dřevěné 

hrací prvky jsou hojně využívány i před 
radnicí.

Moc nás potěšila zpráva o  vzniku 
ochotnického spolku. Článek v minulém 
zpravodaji od  pana Josefa Mezuláníka 
inspiroval mladé divadelníky, kteří na-
cvičují svoje první představení.

Zakřičet z plných plic: „ZUMBAAAA“, 
si opět můžou každé pondělí nejen do-
spělí, ale nově i děti při cvičení v dělnic-
kém domě.

Čekají nás podzimní plískanice, kte-
rých se v  Otnicích nemusíme obávat, 
neboť je vždy kam vyrazit za  zábavou. 
Těšíme se na Babské hody, které pro nás 
připravují naše ženy. Výstavu řemesel, 
která je v  režii zahrádkářů. Na  Drakiá-
du a Lampionový průvod, na kterém se 
opět setkáme s našimi vodníky a vílami. 
A brzy se opět otevře Kinokavárna pro 
všechny nadšené filmové fanoušky. 

Jaké tyto akce budou se dozvíme  
v příštím čísle.

Redakční rada
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ČERVEN - 15. 6. 2015
    
4. Kontrola minulého zápisu:
Bod 4/20) Fasáda Dělnického domu ve spodní uliční části je dokončena. Celkové 
náklady cca 45 tis. Kč.
Bod 8) Smlouva s OSI Brno na zajištění dodavatele energií v r. 2016, byla pode-
psána.
Bod 22) Vzhledem k zápornému stanovisku Policie ČR ke kolaudaci chodníku ul. 
Na Konci, hledá obec ve spolupráci s MěÚ Slavkov u Brna jiné řešení.

5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební:
Obec Otnice – závěrečná kontrolní prohlídka, úprava náměstí.

6. JMK – odbor kontrolní a právní:
Obec Otnice + Město Slavkov u Brna, souhlas s uzavřenou veřejnoprávní smlou-
vou na výkon Městské policie (kamerový systém). 

7.  Schválení přijatých faktur:
a) Respono Vyškov – Fa: 2315350016, likvidace odpadů na SD Otnice
b) Prima stavebniny Brno – Fa: 15110359, materiál na opravu fasády DD
c) B. Řípa Otnice – Fa: 1/15, zednické práce na fasádě dělnického domu 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 7, zápisu.                 

8.  Petice občanů - zastávka v ul. Na Konci:
Dne 10. června se uskutečnilo jednání se všemi zainteresovanými orgány, které roz-
hodují o zřízení nových autobusových zastávek (Policie ČR, Městský úřad ve Slav-
kově – odbor dopravy, SÚS Vyškov, písemné stanovisko Kordisu) a dvou občanů, 
zástupců „Petiční žádosti“.
Na  místě samém bylo konstatováno, že zřízení nové zastávky v  uliční zástav-
bě, z hlediska norem a předpisů, nebude možné. Bylo však doporučeno oslovit 
ing. Smělého, zástupce VUT Brno, ke zpracování variantního řešení umístění za-
stávek, včetně předpokládaných nákladů na jejich vybudování.

9. Rozpočtové opatření č. 3/2015:
Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření č. 3/2015. Příjmy se navyšují 
o 100 000,- Kč.  Výdaje se navyšují o 3 tis. (§3113) a 97 tis. bude převedeno do fi-
nancování.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015.                

10. Trasig – vyjádření k objízdné trase:
Zastupitelé projednali žádost f. Trasig Vyškov, v zastoupení Společnosti přátel Sva-
továclavského běhu, o stanovisko obce k úplné uzávěrce sil. III/4166 a II/416, dne 8. 
8. 2015 od 12.00 do 13.30 hod., z důvodu pořádání triatlonového závodu  
Usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí, bez připomínek.    

11. Závěrečný účet obce + účetní závěrka za rok 2014:
Zastupitelstvo projednalo návrh závěrečného účtu obce za rok 2014. Dále projed-
nalo roční účetní závěrku za rok 2014. Materiály byly na úřední desce obce od 20. 
5. – 15. 6. 2015. Připomínky obec neobdržela.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje:
a) Závěrečný účet obce za rok 2014 s výhradou a opatření k nápravě zjištěných 

chyb v auditu obce.
b) Roční účetní závěrku obce za rok 2014     

                 
12. Závěrečný účet DSO Cezava za rok 2014:
Zastupitelé projednali a vzali na vědomí návrh závěrečného účtu DSO Cezava.

13. Závěrečný účet DSO Politavi za rok 2014:
Zastupitelé projednali a vzali na vědomí návrh závěrečného účtu DSO Politaví.

14. Základní škola – roční účetní závěrka za rok 2014:
Zastupitelé projednali materiály Základní a Mateřské školy Otnice.
a) Roční účetní závěrku Základní a Mateřské školy Otnice za rok 2014.
b) Výroční zprávu o hospodaření školy za rok 2014.
c) Dodatek č. 2 k odpisovému plánu na rok 2015. Navýšení odpisů o 15 125,- 

Kč.
d) Přijetí finančního daru 11 200,- Kč od Honebního společenství Otnice.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje:

a) Roční účetní závěrku p.o. Základní a  Mateřská škola Otnice za  rok 
2014.

b) Výroční zprávu o hospodaření školy za rok 2014.
c) Dodatek č. 2 k odpisovému plánu školy na rok 2015.
d) Přijetí finančního daru 11 200,- Kč, od Honebního společenství Otnice

15. TJ Sokol – výpůjčka sálu DD:
TJ Sokol Otnice podal žádost o výpůjčku sálu dělnického domu za účelem uspořá-
dání tradičních hodů, ve dnech 20.-21. 6. 2015.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku sálu dělnického domu pro TJ Sokol Otnice 
ve dnech 20.-21. 6. 2015.     

16. Povodí Moravy – smlouva o spolupráci:
Zastupitelstvo projednalo návrh „Smlouvy o spolupráci“ s Povodím Moravy. Jedná 
se o údržbu a sečení trávy 2 rybníků v Hrubé dolině. Smlouva se uzavírá na jeden 
rok. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o spolupráci“ s Povodím Moravy s.p. Brno. 
              
17. 6BJ zateplení – nabídka ing. Němce:
Obec hodlá podat žádost o dotaci do OP IROP na zateplení 6BJ. Za účelem vypra-
cování projektové dokumentace oslovila ing. Martina Němce z Brna, na podání 
cenové nabídky. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku ing. M. Němce na vypracování projektové doku-
mentace na zateplení obecní bytovky na ul. Školní (6BJ). Nabídková cena ve výši 
49 610,- Kč.      

18. Program rozvoje obce na r. 2015-2020:
Zastupitelstvo projednalo Program rozvoje obce na období 2015-2020. Program 
byl zpracován ve spolupráci s MAS Slavkovské bojiště (MAS) a Meziobecní spo-
lupráce (MOS).
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Program rozvoje obce Otnice na období 2015-2020. 
       
19. Pozemkové úpravy:
Obec uspěla v elektronické dražbě a získala asi 4,5 ha pozemků za 722 tis. Kč. Pro 
navržené úpravy v krajině to však nestačí. Obecní úřad jedná s jednotlivými maji-
teli pozemků v Poltni o jejich výkupu. V Poltni bude navrženo zalesnění o rozloze 
cca 7 ha.  Ve spolupráci s vedením a.s. Rostěnice  bylo upřesněno umístění rybníků 
i investorství. Obec zainvestuje vybudování rybníku pod obcí a Rostěnice a.s. nad 
obcí, ve směru toku otnického potoka. Obec i nadále bude vykupovat ornou půdu 
na vybudování navržených opatření.
     
20. Záměr výkupu pozemků v Poltni:
Zastupitelé projednali záměr na vykoupení pozemků v Poltni. Seznam pozemků 
bude zveřejněn na úřední desce a je přílohou č. 1, zápisu.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr výkupu pozemků dle přílohy č. 1, zápisu.         

21. Záměr výkupu pozemku (1 ks) + přijetí darem (4ks):
Zastupitelé projednali nabídku Ing. J. Klempererové, na prodej pozemku p.č. 5478 
a darování pozemků p.č. 1601, 1602, 5476 a 5477 v k.ú. Otnice.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr výkupu pozemku p.č. 5478 a přijetí výše uvedených 
pozemků darem.                   

22. Záměr výkupu pozemků (4ks):
Zastupitelé projednali nabídku p. Krausové a p. Krause Otnice 4, na prodej pozem-
ků p.č. 3863, 3864, 3865 a 3866, v k.ú. Otnice.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr výkupu výše uvedených pozemků.        

23. Prodej pozemku p.č. 287/2:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. L. Tichého o odprodej obecního pozemku p.č. 
287/2 o výměře 1 m2, dle GP č.728-35/2015. Prodejem pozemku dojde k zarovnání 
uliční linie.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 287/2, v k.ú Otnice, Lukáši Tichému 
Otnice Dědina 223, za cenu 55,- Kč/m2.           

24. Nabídka na umístění prodejny pečiva:
Zastupitelstvo projednalo nabídku f. Kulhánek-Drápal z Viničních Šumic na umís-

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
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tění stánku k prodeji čerstvého pečiva. Firma má vlastní pekárnu. Podmínkou je 
umístění stánku ve středu obce. Stejné stánky již provozuje v některých okolních 
obcích.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje umístění stánku k prodeji pečiva na střed obce, do pro-
storu původně určenému na  umístění kontejnerů na  odpad. Starosta projedná 
s p. Kulhánkem podrobnosti.     

25. Zastavovací situace – ul. Milešovská:
Zastupitelstvo projednalo návrh starosty na  vypracování studie umístění RD 
na pozemcích p.č. 839, 838, 2104/2, 2104/1, 2103/2 a 2103/1. Jedná se o pozemky 
pod vodárnou ve vlastnictví obce a p. Šáška. Obec eviduje zájem o stavební místa. 
Bez schválené zastavovací situace nelze provádět výstavbu. Bylo doporučeno oslo-
vit ing. arch. Waltra k vypracování studie. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje objednat vypracování zastavovací studie na výše uvede-
ných pozemcích u ing. arch Waltra.     
       
26. Termíny zasedání ZO na II. pol. 2015:
Zastupitelé projednali a schválili návrh termínů zasedání zastupitelstva na II. po-
loletí 2015.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje termíny zasedání ZO na II. pololetí 2015.        

27. MND Hodonín – trasa plynovodu:
Zastupitelstvo projednalo žádost f. Tebodin Praha, v zastoupení MND Hodonín, 
o stanovisko obce k navržené trase VTL plynovodu. Bylo zjištěno, že navržená trasa 
je v kolizi s plánovanou cestou C3, lokálním biokoridorem LBC7 a lokálním bio-
centrem LBC3 navržených v pozemkových úpravách. Zjištění bude sděleno před-
kladateli, který musí trasu odklonit. K ostatnímu nebyly připomínky.  
Usnesení:
Zastupitelstvo požaduje odklonit trasu VTL plynovodu mimo ochranné pásmo  
cesty C3, lokálního biokoridoru LBC7 a biocentra LBC3.   
             
28. Pronájem sálu DD:
Zastupitelstvo projednalo žádost Pavla Murice o pronájem sálu dělnického domu 
dne 18. 7. 2015, za účelem konání rodinné oslavy. Pronájem se uskuteční jen v pří-
padě deštivého počasí. Pan Muric, vzhledem ke střetu zájmů, se hlasování nezú-
častnil.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pronájem dělnického domu (v případě deštivého počasí) 
P. Muricovi, na den 18. 7. 2015, za cenu 3 tis. Kč. V ceně je i spotřeba energií. 

29. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
Starosta informoval o:
- Nabídce Zdeňky Křivánkové na  provádění natáčení a  fotografování 

všech konaných akcí v obci, včetně ceníku za tyto služby. 
- V  parku sv. Jana Nepomuckého je rozbité světlo veřejného osvětlení. 

Vzhledem ke stáří svítidla bylo doporučeno vyměnit rozbité, ale i druhé 
stojící v parku, za nové stejného typu jako na náměstí.

- Zastupitelé jednali o  možnosti uložení volných finančních prostředků, 
na  výhodnější účet (nyní KB a  ČNB). Pověřili ing.  Špunara zjištěním 
možností. 

ČERVENEC - 27. 7. 2015

4. Kontrola minulého zápisu:
Bod 17) Zateplení obecní bytovky 6BJ – čekáme na upřesnění podmínek výzvy 
OP IROP.
Body 8, 19, 24, 25, budou řešeny jako samostatné materiály. 

5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební:
a) Obec Otnice – Kolaudační souhlas č. 56/2015,  úprava náměstí.
b) E.ON Distribuce – Územní souhlas č.141/2015, „Otnice, kabel NN Zehnal“ 
c) E.ON Distribuce – záv. kontr. prohl. „Otnice, kabel NN Heřmanský“
d) E.ON Distribuce – záv. kontr. prohl. „Otnice, st. úpravy TS Agra“
e) R. Večeřa Brno – Územní souhlas č. 43/2015, pro akci „Garáž a oplocení“
f) Manželé Poláškovi 133 – pasport stavby na pozemku p.č. 1094/1
g) P. Svoboda 157 – záv. kontr. prohl. „Stavební úpravy podkroví RD 157“  

6. JMK – odbor kontrolní a právní:
Rozhodnutí, kterým JMK souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi obcí 
Otnice a městem Slavkov u Brna, na výkon sociálně-právní ochrany dětí.
Usnesení:
Zastupitelstvo revokuje svoje usnesení ze dne 2. 2. 2015, bod 10 následně:
„Zastupitelstvo schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu sociálně-právní ochra-
ny dětí s městem Slavkov u Brna“.                       

7. JMK – odbor kancelář hejtmana:
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje č.1/2015, o vyhlášení doby zvýšeného 
nebezpečí vzniku požáru. 

8. Pozemkové úpravy:
Na jednání se dostavili zástupci f. Ageris (ing. Konvičný a ing. Svoboda) a předlo-
žili zastupitelům „Návrh společných zařízení“ v rámci komplexních pozemkových 
úprav v k.ú. Otnice, rozčleněných do:
a) Návrh cestní sítě (C1 – C42)
b) Opatření k ochraně půdy (ZU1, OZ1-3, IP1-7, LK5-11, AO ENP, POP) 
c) Vodohospodářská opatření (VN1, MVN2, SPP1 a další, CP/C1 …)
d) Opatření k ochraně a tvorbě ŽP (biocentra, biokoridory, interakční prv-

ky)
e) Přehled o výši pozemků potřebných pro společná zařízení
Zástupci f. Ageris také zodpověděli vznesené dotazy. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Plán společných zařízení“ v rámci KPÚ Otnice, dle pro-
jektové dokumentace f. Ageris Brno, z července 2015.           

9.  Schválení přijatých faktur:
a) Respono Vyškov – Fa: 2315350021, likvidace odpadů na SD Otnice
b) Respono Vyškov – Fa: 315110171, likvidace odpadů za II. Q. 2015
c) REEX Modřice – Fa: 215055, tisk zpravodaje č. 60
d) Petr L. Olomouc – Fa: 2015017, vybavení kina pro digitální vysílání
e) R. Rumpová Slavkov – Fa: 15FV0424, oprava křovinořezů
f) Energy Benefit Brno – Fa: 25340358, závěrečné vyhodnocení – kotelna ZŠ
g) J. Sokol Bošovice – Fa: 15207, oprava kopírky, tonery
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 9, zápisu.                    

10. Rozpočtové opatření č. 4 a 5/2015:
Zastupitelé projednali rozpočtová opatření č. 4/2015 kterým se navyšují příjmy 
i výdaje o 379 100,- Kč, a RO č.5/2015 kterým se navyšují příjmy a výdaje o 75 
tis. Kč.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č. 4/2015 a č. 5/2015.  
              
11. Výsledky hospodaření za 6/2015:
Zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí výsledky hospodaření za 6/2015.
Příjmy:  10 558 782,49 Kč.  (53,08 %)
Výdaje:   6 688 043,52 Kč.   (42,73%)

     
12. Žádost TJ Sokol Otnice:
a) Zastupitelé projednali žádost TJ Sokol Otnice o proplacení nákladů za hudbu při 
konání tradičních hodů dne 20.-21. 6. 2015. Celkové náklady 30 500,- Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace s TJ Sokol Otnice ve výši 
30 500,- Kč.             
             
b) Z důvodu zabezpečení údržby sportovního areálu doporučil starosta požádat 
Úřad práce o jedno místo na VPP. Pracovník bude přednostně zabezpečovat celko-
vou údržbu a opravu sportovního areálu.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti na ÚP o přidělení místa na VPP, za účelem 
zajištění kvalitnější údržby sportovního areálu.                     

13. Základní škola – měření odběru el. energie:
Zastupitelé vzali na vědomí informaci starosty o zajištění změny měření spotřeby 
el. energie na základní škole. Změnu z přímého měření na nepřímé požaduje spo-
lečnost E.ON. Předpokládané náklady cca 75-85 tis. Kč.

14. Petice občanů - zastávka v ul. Na Konci:
Zastupitelé vzali na vědomí „Návrh možného řešení umístění autobusové zastávky 
na silnici II/418“, kterou vypracoval ing. Smělý z VÚT Brno. Dále vzali na vědomí 
stanovisko firmy Beton Brož Otnice k záměru zřízení nové autobusové zastávky 
v nájezdovém prostoru firmy. Na základě šetření na místě samém dne 10. 6. 2015 
a obdrženým podkladům, bylo konstatováno:
1. Zastávku směr Brno by bylo možné (po výkupu pozemku a přeložce vede-

ní Telefonica), zřídit až za obcí. Náklady cca 1,5 mil. Kč.
2. Zastávku od Brna lze zřídit v zastavěné části (po výkupu pozemků f. Be-

ton Brož a p. Řičice). Náklady cca 1,7 mil. Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo vzhledem ke zjištěným skutečnostem rozhodlo nepokračovat v zá-
měru zřízení autobusové zastávky v ulici Na Konci.
Záměr bude zařazen do zásobníku akcí.    
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15. Žádost p. A. Mezuláníkové:
Zastupitelé projednali žádost A. Mezuláníkové Otnice 59, o povolení k položení 
zpevněných nájezdů o délce 5 m, do prostoru před RD 59, na obecním pozemku 
p.č. 287, pro parkování osobního vozidla. 
Usnesení:
Zastupitelstvo dává souhlas k položení zpevněného nájezdu pro os. vozidlo, před 
RD 59, do pozemku p.č. 287.     

16. Český svaz chovatelů Otnice – souhlas s místem registrace:
Zastupitelstvo projednalo žádost  Českého svazu chovatelů ZO Otnice, zastou-
peného předsedou Jaroslavem Zehnalem, o souhlas obce k umístění adresy sídla 
Českého svazu chovatelů ZO Otnice, na adresu obecního úřadu, tj. ul. Dědina 479 
Otnice. Změnu vyvolala účinnost nového občanského zákoníku. 
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s umístěním adresy sídla Českého svazu chovatelů zákl. or-
ganizace Otnice na adresu ul. Dědina 479.           

17. E.ON Distribuce – věcné břemeno „Otnice – kabel NN Fiala:
Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy č. PV-014330032971, o zřízení věcného 
břemene na přípojku elektřiny k novostavbě RD, do pozemku p.č. 420. 
Akce je vedena pod názvem „Otnice, kabel NN Fiala“.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene, 
č. PV-014330032971s E.ON Distribuce a.s.                             

18. Kulhánek-Drápal, nájemní smlouva:
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy s  f. Kulhánek-Drápal Viničné Šumice, 
na pronájem části pozemku p.č. 342/1, k umístění stánku na prodej čerstvého peči-
va. Nájemné činí 2,50 Kč/m2/den. Smlouva bude uzavřena do 31. 12. 2015.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu s firmou Kulhánek-Drápal, o nájmu části po-
zemku na dobu určitou, za výše uvedených podmínek.   

19. JMK – darovací smlouvy:
Obec hodlá darovat Jihomoravskému kraji pozemky pod silnicí III/4199 a součas-
ně přijmout darem od JMK pozemky v ulici Milešovská, ve kterých jsou položeny 
inž. sítě.
Usnesení:
a) Zastupitelstvo schvaluje přijetí pozemků p.č. 793 a 891 darem od Jihomoravské-

ho kraje.
b) Zastupitelstvo schvaluje darování pozemků p.č. 1980 a 2012 Jihomoravskému 

kraji.      
20. Přijetí pozemků darem od ing. J. Klempererové:
Zastupitelstvo projednalo nabídku Ing. J. Klempererové na darování pozemků p.č. 
1601, 1602, 5476 a 5477, obci Otnice. Obec uhradí vzniklé náklady.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí pozemků p.č. 1601 o  výměře 294 m2,  p.č. 1602 
o výměře 161 m2, p.č. 5476 o výměře 36 m2 a p.č. 5477 o výměře 87 m2, darem 
od Ing. Jindřišky Klempererové  Nad lomem 9,  628 00 Brno.  

21. Úplatné nabytí pozemků od A. Voráčové:
V rámci naplnění záměrů z KPÚ obec vykupuje pozemky. Starosta doporučil  při-
jmout nabídku p. Voráčové, na prodej pozemků p.č. 5490, 5491, 5494 a 5495 v k.ú. 
Otnice.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 5490 o výměře 861 m2,    p.č. 
5491 o výměře 787 m2,  p.č. 5494 o výměře 1771 m2  a p.č. 5495 o výměře 134 m2, 
od Aleny Voráčové Bošovice, Kopeček 133, za cenu 30,- Kč/m2.   

22. Úplatné nabytí pozemků od manž. Matulových:
V  rámci naplnění záměrů z  KPÚ, obec vykupuje pozemky. Starosta doporučil  
přijmout nabídku manželů Matulových, na prodej pozemků p.č. 1368/2 a 1369/6 
v k.ú. Otnice.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 1368/2 o výměře 66 m2 a p.č. 
1369/6 o výměře 146 m2, od manželů Jiřího a Renaty Matulových 
763 15 Dešná 49, za cenu 30,- Kč/m2.             
                    

23. Úplatné nabytí pozemků od J. Valiána:
V rámci naplnění záměrů z KPÚ, obec vykupuje pozemky. Starosta doporučil  při-
jmout nabídku p. J. Valiána, na prodej pozemků p.č. 5485 a 5501 v k.ú. Otnice.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 5485 o  výměře 1  622 m2    
a p.č. 5501 o výměře 3 144 m2, od Jiřího Valiána  Otnice, Dědina 479, za cenu 30,- 
Kč/m2.                         

24. Úplatné nabytí pozemků od E. Buchtové:
V rámci naplnění záměrů z KPÚ, obec vykupuje pozemky. Starosta doporučil  při-
jmout nabídku p. E. Buchtové, na prodej pozemku p.č. 5482 v k.ú. Otnice.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 5482 o  výměře 3  097 m2,   
od Emilie Buchtové  Otnice, Nová 414, za cenu 30,- Kč/m2.           

25. Úplatné nabytí pozemků od P. Kroupy:
V rámci naplnění záměrů z KPÚ, obec vykupuje pozemky. Starosta doporučil  při-
jmout nabídku p. P. Kroupy, na prodej pozemků p.č. 5463 a 5486 v k.ú. Otnice.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 5463 o  výměře 1  416 m2    
a p.č. 5486 o výměře 1 661 m2, od Pavla Kroupy 691 72 Kašnice 66, za cenu 30,- Kč/
m2.                         

26. Úplatné nabytí pozemků od Ing. J. Klempererové:
V rámci naplnění záměrů z KPÚ, obec vykupuje pozemky. Starosta doporučil  při-
jmout nabídku Ing. O. Klempererové, na prodej pozemku p.č. 5478, v k.ú. Otnice.
Usnesení:

27. Úplatné nabytí pozemků od Krausů:
V  rámci naplnění záměrů z  KPÚ, obec vykupuje pozemky. Starosta doporučil 
přijmout nabídku rodiny Krausových na prodej pozemků p.č. 3863, 3864, 3865 
a 3866, v k.ú. Otnice.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 3863 o výměře 16 m2,  
p.č. 3864 o výměře 2 949 m2, p.č. 3865 o výměře 20 m2  a p.č. 3866 o výměře 
59 m2, od Jaroslava Krause a Marty Krausové, oba bytem Otnice Dědina 4, za cenu 
30,- Kč/m2.                         

28. Úplatné nabytí pozemků od manželů Ondrůjových:
V rámci naplnění záměrů z KPÚ obec vykupuje pozemky. Starosta doporučil při-
jmout nabídku manželů Ondrůjových na prodej pozemků p.č. 5497 a 5498, v k.ú. 
Otnice.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 5497 o výměře 3 528 m2 a p.č. 
5498 o výměře 14 m2, od manželů Vladimíra a Marty Ondrůjových Otnice, Panča-
va 126, za cenu 30,- Kč/m2.              

29. Návrh zastavovací situace Pod Vodárnou - Milešovská:
Zastupitelé projednali dva návrhy ing. arch. Waltra, na zastavění plochy mezi vo-
dárnou a ul. Milešovská. Pozemky jsou ve vlastnictví obce a p. Šáška. Z předlo-
žených variant byla vybrána varianta č. 1, která lépe řeší logistiku dopravy. Pro 
pokračování záměru musí vyslovit souhlas i p. Šášek.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje variantu č. 1, zastavovací situace prostoru mezi vodárnou 
a ul. Milešovská.              

30. Kino Otnice – výběr promítacího plátna:
K dokončení vybavení kina je nutné zakoupit promítací plátno. Ze dvou variant 
bylo vybráno plátno v poměru 1:2,4, cena 119 tis., + DPH.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku  L. Petra z Olomouce, na dodávku promítacího 
plátna za cenu 119 tis. + DPH.              
 
31. Zakoupení stolů a lavic:
Zastupitelé řešili problém se zajištěním stolů a židlí na různé kulturní a sportovní 
akce. Doposud byly zapůjčovány od DSO Politaví, problém byl při souběhu akcí 
ve stejný termín. Bylo doporučeno si pořídit soupravy samostatně.
Předpokládané náklady cca 30 tis. Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nákup 10 ks souprav stolů a lavic.         

32. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
Starosta informoval o:
- Obecní bytovka 6BJ - ve sklepní části je silně provlhlé zdivo. Bude nutné odstra-

nit zeminu a opravit izolaci. 
- O nabídce k návštěvě obce Rabensburg (Rakousko), v rámci oslav založení hasi-

čů. M. Kalouda (velitel hasičů) prověří zájem SDH. 
- Náklady na výměnu 2 ks světel VO v parku sv. Jana Nepomuckého budou činit 

cca 31 tis. Kč.
- Marie Jedličková se pokouší oživit tradici ochotnického divadla. Pokud se jí po-

daří zajistit zájemce, pak zkoušky budou probíhat v dělnickém domě.  
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- Nově vybudované náměstí přihlásil do soutěže o „Nejkrásnější náměstí, nejkrás-
nější náves“ kterou vyhlásil časopis Moravské hospodářství.

- Pořízení nových insignií (znak a řetěz) bude činit cca 20 tis. Kč.

sRpEN – 17. 8. 2015
    
4. Kontrola minulého zápisu:
Bod 12b) Bylo požádáno na ÚP Vyškov o jedno místo na VPP.
Bod 14) Zastávka v ul. Na Konci – rozhodnutí zastupitelstva obce bylo zasláno ini-
ciátorům petice, včetně souvisejících dokumentů.
Bod 30) Kino – odborná firma provádí instalaci zařízení na DD.
Bod 31) Stoly (10 ks) a lavice (20 ks) byly zakoupeny. Zastupitelé stanovili podmín-
ky pro zapůjčení:
a) Nebude zapůjčováno mimo k.ú. obce Otnice.
b) Zapůjčení pro organizace se sídlem v Otnicích bude bezúplatně.
c) V případě poškození bude vymáhána náhrada škody.
d) Zapůjčení občanům Otnic bude za úplatu.
 Stůl      5,- Kč/den
 Lavice 2,50 Kč/den   

5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební:
a) Obec Šaratice – Návrh zadání Změny č. 1, územního plánu Šaratice
b) E.ON Distribuce – Kol. souhlas č.68/2015, „Otnice, stav. úpravy TS Agra“ 

6. MěÚ Slavkov u Brna – odbor dopravy a SH:
a) Obec Otnice – záv. kontr. prohlídka, oprava chodníku ul. Na Konci
b) Společnost přátel VÉVODA Šaratice – Rozhodnutí, uzavírka silnice
 
7. Schválení přijatých faktur:
a) Kamenictví Šafránek – Fa:0382015, oprava památníku I. sv. války
b) Respono Vyškov – Fa:2315350025, likvidace odpadů na SD
c) VÚT Brno – Fa:4451201040, znalecký posudek, umístění aut. zastávek 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 7, zápisu.                    

8. Základní škola – výjimka v počtu žáků 7 tř. :
Zastupitelé projednali žádost ředitele ZŠ Otnice o schválení výjimky v počtu žáků 
7. třídy na 34, z ekonomických důvodů. Ve školním roce 2015/2016 dojde k navý-
šení o jednu třídu na celkových 14. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výjimku v počtu žáků 7. třídy Základní školy na 
34 žáků.              

9.  Návrh zastavovací situace Pod Vodárnou - Milešovská:
Starosta informoval zastupitele o výsledku jednání s p. Šáškem, na zastavění lokali-
ty Pod Vodárnou – Milešovská.
- Rozdělení stavebních parcel bude v poměru 5:5
- Prvních 5 stavebních parcel od silnice III/4199, bude vlastnit p. Šášek
- Pan Šášek zajistí projektovou dokumentaci, oddělovací GP a vybudování inže-

nýrských sítí k jeho pozemkům.  
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s navrženým postupem.           

10. Bufet na hřišti – kontrola OHS:
Zastupitelé vzali na vědomí informaci o provedené kontrole stánku s občerstvením 
na fotbalovém hřišti od Okresní hygienické stanice Vyškov. Kontrolou nebyly zjiš-
těny vážné závady. Drobné závady budou odstraněny.   
Obec zajistí opravu odpadů do  kanalizace, přívodu vody a  elektrického vedení 
ke stánku, příp. omítnutí skleníku školy. 

11. Přestupní terminál IDS - převzetí:
Zastupitelstvo projednalo nabídku od Správy a údržby Vyškov, na předání objektů 
„Přestupní uzel Otnice“, do vlastnictví obce. Jedná se o objekty:
SO 102 Chodníky
SO 401 Veřejné osvětlení
SO 801 Přístřešky, mobiliář
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje bezúplatné nabytí výše uvedených stavebních objektů pře-
stupního terminálu IDS, do majetku obce.              
     
12. Žádost Kalvoda M. – Sekaninová M.:
Zastupitelé projednali žádost Kalvody Martina a Sekaninové Moniky Otnice 21, 
o souhlas obce k záměru zateplení RD 21. Zateplení zasáhne v uliční části
cca 12 cm do pozemku obce, p.č. 83/1.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o právu k provedení stavby“ mezi obcí Otnice 
a p. Martinem Kalvodou a Monikou Sekaninovou, oba bytem Otnice 21. 

13. Úplatné nabytí pozemků od A. Šebečka:
V rámci naplnění záměrů z KPÚ, obec vykupuje pozemky. Starosta doporučil  při-
jmout nabídku p. A. Šebečka, na prodej pozemku p.č. 5505, v k.ú. Otnice.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 5505 o  výměře 527 m2 , 
od Antonína Šebečka  Otnice, Dědina 51, za cenu 30,- Kč/m2.  
         
14. Úplatné nabytí pozemků od K. Lattenberga:
V rámci naplnění záměrů z KPÚ, obec vykupuje pozemky. Starosta doporučil  při-
jmout nabídku p. K. Lattenberga, na prodej pozemku p.č. 5506, v k.ú. Otnice.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 5506 o  výměře 525 m2, 
od Karla Lattenberga  Otnice, Pančava 212, za cenu 30,- Kč/m2.  

15. Starostenské insignie:
Starosta požádal zastupitele o  schválení nákupu nových starostenských insignií. 
Předpokládaná cena cca 20 tis. Kč., a pravítka pro žáky 1. třídy s logem obce Otnice 
(cena 69,- Kč/pravítko). 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nákup nových insignií i pravítek pro žáky 1. třídy ZŠ. 
       
16. Klimatizace radnice:
Zastupitelstvo projednalo možnost rozšíření klimatizačních jednotek v  budově 
radnice i do dalších třech kanceláří obecního úřadu. Pověřilo starosty zjistit před-
pokládané náklady.

17. Povodňový plán:
Připravuje se nová výzva v OP ŽP na vypracování povodňových plánů a instala-
ce bezdrátových rozhlasů. DSO Politavi, by v případě zájmu obcí, podalo žádost 
o dotaci.
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí se zapojením do žádosti o dotaci na povodňový plán a bez-
drátový rozhlas.      

18. Kancelář starosty - úprava:
Zastupitelstvo projednalo návrh starosty na doplnění vybavení kanceláře o pro-
jekční zařízení, vlajku a znak obce. Doporučil oslovit ing. Velechovskou, která by 
navrhla uspořádání.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje oslovit ing. Velechovskou k návrhu úpravy kanceláře sta-
rosty.       

19. 6BJ – izolace mokrého zdiva:
Starosta informoval o postupu prací na odstranění vlhkosti zdiva u obecní bytov-
ky v ul. Školní (6BJ). Byla odbagrována a odvezena mokrá slínovitá zemina. Obec 
osloví f. Prostavby Otnice k provedení nové izolace, oprav odvodů vody a zasypání 
vybagrovaného prostoru zeminou. 
 
20. Otnický SAD – výpůjčka sálu DD:
Zastupitelstvo projednalo žádost spolku Otnický SAD o výpůjčku sálu Dělnické-
ho domu za účelem cvičení Zumby pro ženy a děti. Výpůjčka by se uskutečnila 
od 1.9.2015 do 30.6.2016. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje bezúplatnou výpůjčku sálu Dělnického domu spolku Ot-
nický SAD od 1.9.2015 do 30.6.2016, za účelem cvičení Zumby.  
         
21. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
Starosta informoval o:
- Sloupy veřejného osvětlení v parku sv. J. Nepomuckého byly vyměněny.
- Zastupitelé obdrželi anketní dotazník od  DSO Cezava, termín odevzdání 

do 15.9.2015.
- Byla vedena debata o investičních prioritách obce v tomto volebním období. 
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Napsali o nás
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••	starostovy	starosti	••
Vážení spoluobčané,
vrátím se ještě ve vzpomínkách k hor-

kému létu. Tak dlouhotrvající vedra ne-
pamatují ani pamětníci. Letního žňové-
ho počasí jsme si všichni užili. Teď na ně 
vzpomínáme.

 Á propos, prošli jste se někdy po Ot-
nicích v létě v noci o víkendu? Ne? Zkus-
te to příští rok. Obec je čistá, upravená 
a  společensky žije. Do  noci jsou slyšet 
písničky (většinou lidové), někdy i hud-
ba, jak z Pančavy, ulice Na Kopci, z Pol-
ní, od fotbalového hřiště, z pohostinství 
U  Marků, z  ulice Nové i  z  dalších míst 
v obci. Někde oslavují v rodinném kru-
hu, jinde celá ulice. Nemám na  mysli 
partu opilců, kteří si zpěv pletou s hulá-
káním a puštěnou hlasitou hudbou. Mlu-
vím o krásných lidových písních a  zpě-
vu. V  Otnicích umíme zpívat. Po  obci 
potkáváte mládež, která se chová slušně 
a i pozdraví. Nejsou zde vandalové, kteří 
vše ničí. Věřím mladým, že si váží vy-
bavenosti naší obce a dokážou se spole-
čensky bavit, aniž by cokoli ničili. Vždyť 
na letošních hodech bylo tolik párů mla-
dých stárků, a jak se uměli bavit! Radost 
pohledět. Nebojím se o budoucnost naší 
obce, když máme takovou mládež.

Jak jsem již uvedl v minulém zpravo-
daji, v plánu akcí jsme pozastavili opra-
vu obecní bytovky na ulici Školní a také 
opravu budovy zdravotního střediska. 

Vše z  finančních důvodů a  vzhledem 
k  nákupu pozemků. Obecní zastupitel-
stvo dne 27. července 2015 schválilo Plán 
společných zařízení v  rámci pozemko-
vých úprav. Nyní je na firmě Ageris Brno 
a Státním pozemkovém úřadu, jak rych-
le se podaří pozemkové úpravy dokončit. 
V rámci Plánu společných zařízení byla 
důležitá shoda se zemědělskou firmou 
Rostěnice a.s. na navržených opatřeních 
k obnově krajiny. Chtěl bych jim i touto 
formou poděkovat za  dosavadní velmi 
dobrou spolupráci.  

Sportovní areál u  základní školy je 
v provozu již 10 roků a je to na něm znát. 
Bude nutné zabezpečit údržbu a drobné 
opravy. Vše, co se neudržuje, začne chát-
rat. Byl chloubou Otnic a je nutné o něj 
dále pečovat. Obec po dohodě se Soko-
lem Otnice uvolní jednoho pracovní-
ka na  veřejně prospěšné práce, který se 
přednostně bude starat o sportovní areál. 
Vzhledem k  časovému omezení certi-
fikace umělého povrchu na  fotbalovém 
hřišti bychom měli opět oprášit myš-
lenku na  rozšíření sportovního areálu 
a po dokončení pozemkových úprav mít 
vypracované podklady pro případné sta-
vební řízení.  

I  když jsme pozastavili větší inves-
tiční akce, je stále co řešit a  opravovat. 
Na  obecní bytovce v  ulici Školní (6BJ) 
došlo k  narušení svislé izolace stěn 

v  přízemí. Zemina byla odbagrována 
a po vyschnutí zdiva bude izolace opra-
vena. Na základní škole (z popudu firmy 
E.ON) bylo nutné změnit přímé měření 
spotřeby na  měření nepřímé. Součástí 
je instalace rozvaděče do  prostoru před 
školu. Byla opravena část odpadů ze tříd, 
vybavena účtárna. Na jaře pak vyměněna 
elektrická instalace do křídla ke kuchyni. 
V mateřské škole byly kompletně vymě-
něny kuchyňky. Letošní finanční objem 
provozních nákladů a investic do zabez-
pečení provozu školy a  školky se blíží 
třem milionům korun. 

Dokončuje se instalace zařízení pro 
činnost digitálního kina. Jsou opraveny 
pomníky padlých z I. a II. světové války. 

Děkuji všem majitelům domů a  ob-
čanům za  příkladné udržování předza-
hrádek a sečení trávníků. Setkal jsem se 
s člověkem, který byl v Otnicích poprvé, 
a na naši obec pěl samou chválu, jak se 
mu líbila. Ta pochvala patří vám všem.

Ještě jednu věc mám na  srdci. Týden 
má pět pracovních dnů, sobotu většinou 
využíváme k činnosti okolo domu a za-
hrady, neděli pak k odpočinku. Udržuj-
me tento zvyk i  nadále. Řezání dřeva, 
sečení trávy a jinou hlučnou činnost ko-
nejme mimo neděli. Tu věnujme rodině 
a odpočinku. 

  Pavel Prokop, starosta

Z bezpečnostních důvodů bylo v měsíci září nainstalováno zábradlí u nového chodníku v parku u Smetanového. Výrobu a montáž 
provedl Radek Švábenský a Miroslav Tichý.
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ObEcNí úř Ad INfORmUjE

Na  základě §25 odst. 3g) zákona č. 
458/2000 Sb. žádáme vlastníky či uživa-
tele nemovitostí (pozemků) o odstranění 
nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný 
provoz elektrického distribučního zaří-
zení.

Odstranění nebo ořez dřevin musí být 
proveden ve smyslu zákona č. 458/2000 
Sb. - ,, Energetický zákon“ ve znění poz-
dějších předpisů a ČSN EN 50341 a ČSN 
EN 50423 - ,, Elektrická venkovní vedení 
s napětím...“, dle níže uvedeného výpisu 
z citovaných předpisů.

Ochranná pásma - v ochranném pás-
mu nadzemního vedení je zakázáno ne-
chávat růst porosty nad výšku 3 m.

Ochranné pásmo nadzemního vedení 
u napětí od 1 kV do 35 kV včetně, pro 
vodiče bez izolace, je vymezeno vzdále-
ností 7 m a u napětí nad 35 kV do 110 kV 
včetně 12 m, měřeno vodorovně od kraj-
ního vodiče na obě strany.

Bezpečná vzdálenost - veškeré práce 
při odstraňování a ořezu dřevin musí být 
prováděny nejblíže v  bezpečné vzdále-
nosti od vodičů. K vodičům se provádě-
jící osoba nesmí pod bezpečnou vzdále-
nost přiblížit částí těla nebo nástroji, ani 
ořezávanými větvemi při jejich pádu.

U vedení nízkého napětí (400/230 V) je 
předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažo-
váním ročního přírůstku či vychýlení po-
rostu při větru) od vedení 1 m,

u  vedení vysokého napětí (22 kV, 35 
kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost 
(s uvažováním ročního přírůstku či vy-
chýlení porostu při větru) od vedení 2 m,

u  vedení velmi vysokého napětí (110 
kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost 
(s uvažováním ročního přírůstku či vy-
chýlení porostu při větru) od vedení 3 m,

v  lesních průsecích jsou vlastníci či 
uživatelé dotčených nemovitostí povin-
ni umožnit zaměstnancům společnosti 
E.ON Česká republika, s.r.o. udržová-
ní volného pruhu pozemků o  šířce 4 m 
po  jedné straně základů podpěrných 
bodů nadzemního vedení. 

Práce, při kterých by mohla být ohro-
žena bezpečnost osob, technický stav 
vedení nebo jeho provoz, může být pro-
váděna pouze se souhlasem společnosti 
E.ON Česká republika, s.r.o. a za podmí-
nek pro tuto práci stanovených.

ODSTRANĚNÍ A  OŘEZ DŘEVIN 
PROSÍME PROVEĎTE V  TERMÍNU 
DO KONCE TOHOTO ROKU.

Uplyne-li uvedená lhůta, oznamuje-
me tímto, že zaměstnanci společnosti 

E.ON Česká republika, s.r.o. vstoupí 
následně na  dotčené nemovitosti (po-
zemky) a  provedou odstranění a  ořez 
dřevin vlastními prostředky. Užitková 
dřevní hmota bude ponechána na místě 
k dalšímu využití vlastníkem či uživate-
lem nemovitosti, klest a zbytky po těžbě 
budou zlikvidovány společností E.ON 
Česká republika, s.r.o. Za  nesplnění zá-
konných povinností majitelů či uživatelů 
nemovitostí ořezat, popř. odstranit stro-
moví a jiné porosty ohrožující bezpečný 
a spolehlivý provoz distribučních zaříze-
ní může příslušné vlastníky či uživatele 
formou sankcí postihnout Energetický 
regulační úřad.

Bližší informace vám poskytneme 
na telefonním čísle: 545 145 045.

Poznámka: Pro kácení dřevin, kde to legislativa vyžaduje, je nut-
no si zajistit písemné povolení orgánu ochrany přírody.

Zrušení daňových
pokladen

K 1. září 2015 dochází na níže uve-
dených územních pracovištích Fi-
nančního úřadu pro Jihomoravský 
kraj ke zrušení daňové pokladny 
pro příjem plateb v hotovosti. Jedná 
se o: Boskovice, Bučovice, Husto-
peče, Ivančice, Moravský Krumlov, 
Mikulov, Tišnov, Slavkov u Brna, 
Veselí nad Moravou.

NEkoNČí platNost VašEho ob-
ČaNského pRůkazu?

V  letošním roce končí desetileté ob-
dobí od  hromadné výměny občanských 
průkazů prováděné v  roce 2005. Do-
poručujeme vám ověřit si, zda nekončí 
platnost i  vašeho občanského průkazu. 
O výměnu si můžete požádat u kterého-
koliv obecního úřadu s  rozšířenou pů-
sobností (Slavkov u  Brna). Doporučená 
lhůta k podání žádosti je 30 - 60 dnů před 
koncem platnosti stávajícího občanské-
ho průkazu, nejpozději však do  15 dnů 
po dni, ve kterém došlo ke skončení jeho 
platnosti.

V neděli dne 20. září 2015 byla ve větrolamu za bývalým statkem nalezena černá 
skládka tvořená převážně z textilu. Zřejmě ještě nějaký občan nepostřehl, že v naší 
obci je od roku 2012 sběrný dvůr odpadů, kde můžete zdarma ukládat vše nepotřeb-
né z vašich domácností. Zpeněžena je pouze stavební suť a pneu. Prosíme naše spo-
luobčany, aby SD využívali a nevytvářeli zbytečné skládky kolem naší obce. Černá 
skládka byla ihned odstraněna zaměstnanci obce.

Upozornění - odstranění a ořez dřevin
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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.

Něco ze života – 
i pro život

Už dříve jsem četl z  knížky fejetonů 
(Musíš výš) svědectví o  jednom dobro-
dinci. A  pak ji odložil. Teď se mi to vy-
bavilo znovu. Možná i  proto, čím žijeme 
sami a  další státy kolem nás. Jak se někdy 
říká: je z toho víc otázek, než odpovědí. Jací 
jsou to lidé, co prchají, jaké jsou příčiny je-
jich útěku. A  třeba, kdo na  to má, ujímat 
se jich. Zřejmě nepůjde jen o to, jestli na to 
bude. Ale určitě je a  bude to ještě složité. 
Pro jakýsi jiný pohled si nabídněme pohled 
z minula, ale snad ne tak vzdáleného. V tom 
fejetonu se píše (je z roku 2001): „Chcete být 
milionářem?“ je otázka v  pořadu televize 
Nova. Já chci vyprávět o člověku, který se mi-

liónů vzdal. Ne tak, že by věnoval část svého 
majetku na dobré účely jako dr. Klár, Hlávka, 
Straka nebo Havel. Můj hrdina daroval úplně 
všechno, celý svůj obrovský majetek. Narodil 
se v Praze roku 1634. Jeho otcem byl maršá-
lek císařského vojska ze vznešené šlechtické 
rodiny, stejně i matka, hraběnka z Vrtby. Jeho 
strýc, Oldřich František, nejvyšší místodrží-
cí Českého království a purkrabí, mu odká-
zal veškerý svůj majetek, obrovské dědictví 
několika výnosných panství. Náš mladík 
se věnoval nejprve studiu filozofie v  Praze. 
Mimo češtiny ovládal latinu, italštinu, něm-
činu a klasickou řečtinu. Bibli četl v originále, 
hebrejsky. Mezi studenty vystupoval skrom-
ně, pokorně a nechtěl používat ani svého ro-
dového titulu hraběte. Aby se vyhnul spole-
čenským povinnostem, odešel na další studia 

do Říma, kde ho nikdo neznal. Máme doklad 
o tom, že tam přednesl roku 1658 přednášku 
pro 36 učenců a knížat. Do Prahy se nechtěl 
vrátit, aby se vyhnul vyšším českým funkcím 
a poctám. Dne 24. září 1654 se vzdal všeho 
svého velikého majetku, např. panství Střely, 
Hoštic, Hrádku, Pirkštejna, domu v  Praze 
i peněz v hotovosti. Za to vše nechal postavit 
jednu z nejkrásnějších staveb v Praze i zaalp-
ských zemích, kostel sv. Mikuláše na  Malé 
Straně s  gymnáziem a  kolejí pro studenty. 
Náš rodák umírá 9. října 1659 ve věku 25 let 
na infekci. Až si uděláte výlet do Říma, ptej-
te se na kostel Il Gesu. Tam je pohřben. Jeho 
jméno je Václav Kolowrat Libštejnský.

 P. Pavel Buchta, farář 

V měsíci září letošního roku byly oži-
veny parky v naší obci dřevěnými umě-
leckými hracími prvky, které by měly 
posloužit zvláště dětem.

V  parku sv. Jana Nepomuckého byla 
nainstalována želva, krokodýl a květino-
vá hrazda.

Volné prostranství před radnicí oživi-
la housenka, 2 hlemýždi a 3 hrací kostky.

Ještě přemýšlíme, kam umístit dřevě-
nou labuť, kterou má naše obec ve zna-
ku. Do  parku sv. Jana Nepomuckého 
dodal prvky pan Buncko z  Rajhradic 
a před radnici pan Kučera z Brna.
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Byl začátek července. V jednom krásném 
letním odpoledni jsem seděla s Otnickým 
zpravodajem v  ruce v  zahradě pod stro-
mem, abych zjistila, co se zase u nás děje. 
Nejvíc mě zaujal jeden článek. Nesl název 
Malá vzpomínka. Samotný název by oby-
čejnému člověku nic neřekl. Ale mně v tu 
chvíli jedna vzpomínka prolétla hlavou, 
když jsem jako malá sedávala babičce 
na klíně a ona mi vyprávěla, jak jako mladá 
hrávala v ochotnickém divadle. Ten článek 
byl totiž o vystoupení ochotníků z Újezda. 
Na celém článku mě ale nejvíc zaujala „ta 
vzpomínka“ na dávno zapomenuté ochot-
nické divadlo u nás. Zamrzelo mě, že di-
vadelní kultura u  nás už není, co bývala, 
a přesně to se stalo mou motivací. Chtěla 
jsem obnovit zvyk, aby tady divadlo opět 
hrálo hlavní roli. Myšlenka obnovy byla 
tak veliká, že jsem okamžitě sedla k počí-
tači a začala tvořit plakát. Touha po divadle 
byla motorem pro tvoření a zanedlouho byl 
plakát hotový. S ním jsem pak šla za staros-
tou. Potřebovala jsem přece „požehnání“. 
Starosta byl nadšen, ale obával se, že nese-
ženu dost lidí, aby to fungovalo. Vyprávěl 
mi, že už takový nápad tady byl, ale účast 
lidí na náboru byla nulová, ale i přesto mi 
vyjádřil podporu. Věděla jsem, že plakát 
nebude stačit, a proto bylo nutné kontak-
tovat mé známé, o  nichž jsem věděla, že 
jim divadlo není cizí. Díky tomu vznikl náš 
spolek a v hojné účasti jsme se dali do díla. 
Jsem nesmírně vděčná všem, kteří s námi 
dnes tvoří a  rozvíjí tímto kulturu v Otni-
cích. Počátkem příštího roku uvedeme pre-
miéru divadelního představení Podhorský 
penzion, na  kterém teď usilovně pracuje-
me. Rádi vás uvidíme na našem „dni D“.

Marie Jedličková, Roman Svoboda

Ochotnice
O c h O T N I c k é  d I V A d L O  O T N I c E

Skuteční přátelé, kteří se v představení pohádají (Roman Svoboda, 
Marie Jedličková, Barbora Hanáková, Miroslav Hanák)

Režisér (Radek Mezuláník), nápověda (Jakub Mezuláník), jeden  
z herců (Pavel Mezuláník)

Paní Nitková (Marta Jedličková) svádí pana Plesníka (Pavel Mezuláník)



	 otnický	zpravodaj	 	Číslo	61	–	říjen	201514

Pivní slavnosti
Dne 5. – 7. června 2015 byl v Otnicích od-

startován 3. ročník pivních slavností.
Opět se mohli návštěvníci těšit na několik 

druhů piv a dobrou zábavu. 
V pátek od 20 hodin začal rockový večer, 

který navštívilo hodně příznivců této hud-
by. Zahrály nám skupiny La Bande, Kelwin 
a Defekt. Zvláště skupina Defekt potěšila 
fanoušky, kteří ji znali jako dřívější skupinu 
„Mladá Divadelka“. A na závěr připravila 
malé překvapení, a to vystoupení Ivo Krause 
„co by zpěváka“.

V sobotu od rána se zase vařily guláše ve 
velkém stylu, dalo by se říci, i částečně profe-
sionálně. Kdo tam byl, tak na dobrou zábavu 
a dobré pivo si nemohl stěžovat. A jak nám 
to dopadlo?
Cena diváků: 
3. místo – Velké pavlovice
2. místo – tomáš sadílek, zdeněk lattenberg
1. místo – kuba krahula a spol.
Ceny poroty: 
3. místo – kuba krahula a spol.
2. místo – tomáš sadílek, zdeněk lattenberg
1. místo – zdeněk oborný a spol.

Večer nám zahrála skupina Pohledy.
Neděle byla opět určena dětem. Probíhaly 

různé soutěže, křídové malování a ukázka 
výcviku psů. To vše pod taktovkou Občan-
ského sdružení Otnický SAD.

Krausovi
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I v Otnicích může mít víkend 3 dny. Pivní slavnosti – páteční big beat, 
sobotní guláš grand prix a v neděli dětský den.  Této zdařilé akci v režii 
Ivo Krause se jistě bude věnovat někdo podrobněji.  „Pod plech“ jsem 
přišel se ženou v sobotu ve 13 hod. s předsevzetím, že pojíme a půjdu po-
síct trávu, která zas roste jak blbá. Poznamenávám, že guláše jsme stihli 
tak tak, neboť kdo přišel po půl druhé, nakukoval do prázdných kotlů. 
Dobře najeden, usedl jsem ke stolku k členkám KOSU, ještě stále s ideou 
sečení trávy. Samozřejmě tráva sobotu přežila, nicméně moje místo k se-
zení umožňovalo výhled na stánek manželů Křivánkových a věřte, bylo 
se nač koukat. Koncert pro čtyři ruce, pár flašek a bylinek. Dokonalá 
souhra, šmrnc, radost pohledět. Drinky musely i chutnat, neboť fronta 
u stánku ve stavu dynamické rovnováhy čítala nepřetržitě zhruba 10 
čekatelů. David navíc odpovědně průběžně chuťově kontroloval i piva 
ze sousedních stánků, takže ač standardně sexuálně orientován, kon-
statoval jsem ve 20 hod. vyvádějíc z areálu KOSačky, že usmívající se 
Křivánek ve svém slamáčku a zástěrce je maximálně roztomilý. 

 Na trávu došlo až v neděli. Utrmácen po celodenní práci dostavil jsem 
se v 8 večer na občerstvení opět „pod plech“. Jaké překvapení, vše ukli-
zeno, pódium odvezeno, slunečníky, stoly, lavice pryč, zameteno, pouze 
David Křivánek jako „Poslední Mohykán,“ neméně roztomilý jako před 

24 hodinami, v naprostém torzu svého stánku nadšeně a s úsměvem 
ve slamáčku míchal drinky posledním vytrvalkyním generálního štábu 
SADu.To musí bavit! Zdeněk Martinásek

Poslední Mohykán
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Aloiské hody
Vloni v říjnu na zvěřinovéch hodech
zrodil se plán, co nepamatuju dodnes!

Pavlík Pita Pančava patnáct rozhodl se,
že otnickým tradicím pomůže!

Sázka padla obrovská,
třicet párů prý hodový sál rozjuchá!

Údiv padal ze všech stran,
kde by se vás tolik vzalo, řekneš nám?

I po dlouhým hledání,
třicítka nebyla nikde k mání!

,,Povoláme ženáče, ať je nás víc!“
Půlnočko, zpěv, nezvládli by nic…!

Jak už to tak bévá, nic naplat,
„Bando dem, bude se makat!“ 

Hned ze startu, při prvním jednání,
nový pravidlo tu dost zavání!

Tahajú sem móresy z fotbalů,
že pokuty za pozdní příchody nastanú!

To víte, každé k tomu připomínku měl,
ale ten chlast už v tom neviděl.

V sobotu, když se kasa otevřela,
krásná částka se zde objevila. 

Co s tím uděláme, víme hned!
Bereme bečky, klidně pět!

Pavlík, ten se šéfem stal, 
Evičku hlavní stárkó udělal!

A však chudák Evička, zapomněla na Pavlíčka,
jaký je to místní kanec, nejde mu JEN o tanec!

Ale upřít nemůžem mu,
velení to vážně jde mu!

Snad tak dobře, jak úřadování v posteli,
tak co holky… Vážně byste ho nechtěly???

Ale srandy už bylo dosti,
máme tu hody plné zpěvu, tance a radosti!

Tak si to všecí užívéte
a na letošní stárky v dobrým vzpomínéte!!! 

Za otnické stárky Petr Matoušek

Letošní hody se opravdu hodně povedly. Nejenže 
bylo hodně stárků, ale taky to byla skvělá parta. Ob-
zvlášť vydařené bylo půlnočko. Už jsem půlnočních 
překvapení viděla spoustu i z okolních vesnic, ale 
podle mě bylo to letošní bezkonkurenčně nejlepší. 
Myslím, že stejný názor má spousta dalších a že 
chvála tu skvělou partu vyhecuje k tomu, aby ty 
příští hody byly minimálně stejně dobré.

Jitka Sigmundová
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Přátelské kynologické klání, které je již dobře známé jako „Srandamač“, se letos konalo 1. srpna 2015. Startovní listina se velmi rychle 
zaplnila, protože otnický kynologický den je již velmi oblíbeným tréninkem před skutečnými zkouškami lovecké upotřebitelnosti ohařů. Mys-
livecký spolek Hubert Otnice k organizaci Srandamače přistupuje vždy zodpovědně a nikdy nezapomene na báječný zvěřinový guláš a zázemí 
pro rozhodčí, soutěžící a diváky.

Ve startovním poli měli diváci možnost vidět různá plemena ohařů. Svého zástupce tu měla plemena: německý krátkosrstý ohař, výmarský 
ohař dlouhosrstý, malý münsterlandský ohař, německý ohař drátosrstý, gordonsetr a samozřejmě se tu objevilo i plemeno národní – český 
fousek.

Pro laiky jsou divácky nejatraktivnějšími disciplínami přinášení lišky přes ohrádku a přinášení kachny z hluboké vody, kdy se postupně vystří-
dají všichni soutěžící. Ostatní disciplíny jsou zkoušeny na poli a ve skupinách, a tak při těchto disciplínách není možné vidět výkony všech psů.

Atraktivitě přinášení lišky přes ohrádku letos přispělo i teatrální nadání některých ostřílených vůdců, kteří berou věci s nadhledem, dobře 
znají své psy a dokáží si udělat legraci sami ze sebe a pobavit početné publikum. Dobrá nálada a přátelské pošťuchování vždy provází celou akci. 
Nevím jak ostatní, ale já vždycky fandím někomu místnímu a mám velkou radost, když mezi diváky i soutěžícími slyším chválu na výkony psů 
a průběh akce, proto děkuji organizátorům – MS Hubert Otnice a gratuluji Petru Navrátilovi k jeho vítězství se psem německého krátkosrstého 
ohaře Zeusem z Bošovic.

Těším se na příští ročník a věřím, že se opět vydaří. Myslivecké kynologii zdar! Hana Dufková

Srandamač 2015

Milí čtenáři a rybářští nadšenci,
letošní ročník dětských rybářských závodů byl plánovaný jako již tradičně na konec května. 

Počasí nám ale bohužel nepřálo, a tak jsme byli nuceni závody přeložit na pozdější termín 
sobotu 13. června. Nepřízeň počasí v květnu ale vystřídala horka, která pro závody nebyla také 
ideální. Toto počasí, které bylo vhodné spíše k návštěvě koupaliště, přispělo k nižší účasti zá-
vodníků, sešlo se 25 lovících dětí, o 4 méně, než v loňském roce. Díky těmto podmínkám 
nebyly ani ryby příliš při chuti, chytlo se jich také daleko méně než loni. I přesto byly výsledky 
pěkné – třetí místo vybojoval Matěj Sadecký s 245 cm ulovených ryb, druhé místo Deniska 
Křivánková s 269 cm ulovených ryb a první místo Martin Bulva s úctyhodnými 476 cm ulo-
vených ryb. Cenu za největší rybu závodů si odnesl Erik Branč za krásného kapra s 65 cm. 
Všechny děti si odnesly krásné diplomy a věcné ceny, které jsme spolu s občerstvením pro ně 
a všechny návštěvníky připravili. 

Za sdružení otnických rybářů Martin Procházka

Dětské rybářské závody na rybníku v Poltni 
poznamenala horka
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31. 3. 2015
Katastr Otnice, silnice lll/4199 Km1

silNiCE - spadlý stRom

Jednotka byla vyslána KOPIS Brno 
k  odstranění spadeného stromu přes sil-
nici na  komunikaci mezi obcemi Otnice 
a Milešovice.

Po příjezdu na místo byl spadený strom 
za pomocí motorové pily rozřezán a odkli-
zen mimo vozovku.

Vozovka byla po odstranění stromu za-
metena od pilin a odřezaných větví.

Okrsková soutěž v Bošovicích 18. 4. 2015
Výcvik s  vrtulníkem v  Nížkovicích 6. 6. 
2015

10. 7. 2015
NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ
Vyhlídka 449, Bošovice

požáR šatEN

Jednotka byla KOPIS Brno vyslána k po-
žáru kabin fotbalového klubu Bošovice. 
Po příjezdu na místo bylo jednotce řečeno, 
že se jedná o taktické cvičení.

Jednotka byla velitelem zásahu nasazena 
na dálkovou dopravu vody pomocí hadic 
a CAS K25, na doplňování vody do CAS 
JSDH Lovčičky.

Po ukončení TC byla jednotka odeslána 
VZ na základnu.

17. 7. 2015
Lovčičky 240

zatopENý sklEp

Jednotka byla KOPIS Brno vyslána 
k technické pomoci do obce Lovčičky.

Jednalo se o  odčerpání vody ze sklepa 
za pomocí plovoucího čerpadla HONDA 
HP-1200 a vymetání vody z prostoru skle-
pa za pomocí košťat.

Po  odčerpání vody z  prostoru sklepa  
se jednotka vrátila zpět na základnu.

19. 7. 2015
Bošovice

požáR polE s obilím

Jednotka byla KOPIS Brno vyslána 
k požáru pole se vzrostlým obilím do obce 
Bošovice, kde po  příjezdu na  místo byla 
velitelem zásahu jednotka nasazena na ha-
šení požáru za  pomocí jednoho vodního 
proudu C a  tři členové dohašovali požár 
za pomocí lopat.

kde OTNIČTí hASIČI pomáhají
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Po  likvidaci požáru byla jednotka VZ 
odeslána zpět na základnu.

19. 7. 2015
K.Ú. Otnice

požáR polE s obilím

Jednotka byla KOPIS Brno vyslána k po-
žáru pole se vzrostlým obilím v K.Ú. Ot-
nice.

Po  příjezdu na  místo nám bylo řečeno 
velitelem zásahu, že byl požár samo uhašen 
deštěm.

Velitelem zásahu byla JSDH Otnice ode-
slána zpět na základnu.

22. 7. 2015
K.Ú. Milešovice

požáR polE s obilím

Jednotka byla KOPIS Brno vyslána k po-
žáru pole se vzrostlým obilím mezi obce 
Milešovice a Kobeřice.

Po  příjezdu na  místo zásahu byla jed-
notka velitelem zásahu ponechána v záloze 
a  po  likvidaci požáru byla odeslána zpět 
na základnu.

9. 8. 2015

Otnice, Pod vodárnou 544

požáR lEdNiCE

Jednotka byla KOPIS Brno vyslána k po-
žáru ledničky stojící před domem. Po pří-
jezdu na místo bylo zjištěno, že požár byl 
uhašen majitelem domu za pomocí práš-
kového hasícího přístroje. Jednotka pro-
vedla dochlazení ledničky za pomocí vyso-
kotlaké proudnice a kontrolu automobilu, 
který stál v blízkosti hořící ledničky.

Netradiční závody v  požárním sportu 
Otnice 19. 9. 2015

(Pozn. redakce: KOPIS – Krajské  operační 
a informační středisko)
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Otnický letňák se letos vydařil

Druhý ročník filmového festivalu na hřišti byl velmi úspěšný. V průměru ho navštívilo 60 diváků 

na jedno představení. 
Vloni měli možnost diváci zhlédnout tři filmová představení. Letos se promítalo pět filmů. Dou-

fáme, že ve výběru filmů si každý přišel na svůj oblíbený žánr. Ovšem jak se nám potvrdilo, nejvíc 

táhnou dětské filmy. Animovanou pohádku Velká šestka vidělo 59 dětí s doprovodem 55 dospělých. 

A velké oblibě se těší také české filmy. Na film Domácí péče přišlo 125 návštěvníků, což bylo nejvíc 

diváků na jedno představení.
Velmi potěšující bylo, že se promítalo již na našem promítacím zařízení, které obec zakoupila 

za dotace získané od Jihomoravského kraje. Zapůjčeno bylo jen nafukovací plátno. 

V dělnickém domě byla dokončena instalace nového promítacího zařízení, reproduktorů a plát-

na, a proto se již teď můžeme těšit na zahájení filmové sezony v našem kině. Budeme doufat, že 

i návštěvnost v naší kinokavárně bude taková jako na letním filmovém festivalu, který pro vás opět 

uspořádáme příští léto. Klub filmových fanoušků

sEdmERo kRkaVCů
Příběh podle pohádky Boženy Němco-

vé měl předpremiéru na zlínském festivalu 
filmů pro děti a  mládež, kam bezesporu 
patří. Ale jako rodinná podívaná nezkla-
me ani v běžných kinech. Klasický příběh 
v poctivém provedení v režii Alice Nellis.

VYbíJENá
Český film režiséra Petra Nikolaeva na-

točený podle stejnojmenné knihy Michala 
Viewegha. V  hlavních rolích se představí 

Ondřej Sokol, Michal Suchánek, Richard 
Genzer, Simona Krainová a další. Film je 
groteskou o přátelství, osudových láskách, 
kráse a ošklivosti, alkoholu a hledání lid-
ského štěstí. V několika časových rovinách 
vypráví příběh spolužáků, kteří spolu pro-
žívají různé životní etapy. 

Jak JsmE hRáli ČáRu
Příběh se odehrává na  českosloven-

sko-rakouském pomezí v  šedesátých 
letech minulého století. Malý Petr (v po-

dání vnuka Mariána Labudy) vyrůstá 
v  péči prarodičů (Milan Lasica a  Li-
buše Šafránková). Jeho rodiče emigro-
vali do  Vídně a  od  té doby se ho pro-
střednictvím úřadů marně snaží získat. 
I  proto Petr vymýšlí nejrůznější způso-
by, jak se přes čáru dostat. Jak se šede-
sátá léta chýlí ke konci a poměry v zemi 
se dramaticky mění, otevře se nakonec 
i před Petrem vysněná cesta přes hrani-
ce… Dobrodružný česko/slovenský ro-
dinný snímek.

P Ř I P R A V U J E M E
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Že je to jasné? Bohužel ne však všem do 
Otnic nově přistěhovaným z měst…

Často s mamkou venčíme naše dva pejsky. 
Nejčastěji chodíváme nad vodárnu, kam to 
máme z  domu nejblíže, abychom mohly 
pustit naše mazlíčky „na volno“. Rády si 
také venčení zpříjemňujeme prohlížením 
krásných nových domů, které v této lokalitě 
rostou jako z vody.

Z jara tohoto roku jsme tu potkaly mladou 
maminkou s dítětem a daly se s ní do řeči. Po 

chvíli toho ženského „tlachání“ jsme se do-
staly k tématu – často jsou zde slyšet nadáv-
ky a vulgarismy z jednoho z nově postavených 
domů, když jde kolem něj člověk venčící svého 
pejska. Mladá paní nám také pověděla, že 
za plotem na jejím pozemku dokonce našla 
rybí hlavu, která byla napíchána hřebíky! Je 
evidentní, že se někdo chtěl psa zbavit. Uvě-
domuje si vůbec pachatel, jaké trápení by 
způsobil zvířeti i celé rodině? Toto mi přijde 
opravdu jako vrchol hulvátství.

Nebylo to poprvé, co se mi o podobném 
netaktním chování a nadávkách ozývají-
cích se ze zahrad nových domů doslechlo, 
a bohužel také ne naposled. Chápeme, že 
„měšťáci“ se na vesnici stěhují zejména pro 
její klid, ale psi a jejich štěkot k vsím zkrátka 
patří. Nelíbí-li se vám tento „vesnický ruch“, 
nemám lepší rady, než se vrátit nazpět do 
města poslouchat skřípání a zvonění šalin. 
Jinak prosím tolerujte vesnické zvyklosti.

Ivana Polášková

Psi na vesnici zkrátka patří!

Letošní setkání bylo ve znamení vysoké teploty a sluníčka, ale také chlazeného pití a výbor-
ného jídla. 

Účast byla opět hojná. Vzpomněli jsme na ty, co už s námi nemohli posedět, a řádně zapili 
ty, co se narodili.

Děti mohly využít skákací hrad a hypoterapii, kde se mohly naučit jak zacházet s koníkem, 
jak správně nasedat a vysedat, různé cviky a ovládání. Hudba hrála až do rána. Zveme všechny 
na příští setkání.

Přátelé Hořké vody 

Setkání přátel Hořké vody 2015
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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

V úterý 1. září se v 8 hodin na sále Základní školy Otnice sešlo 
za pěkného počasí přibližně 350 osob. Rodiče, učitelé, žáci i zá-
stupci obcí se přišli podívat na slavnostní zahájení školního roku 
2015/16. Do 1. třídy v letošním školním roce nastoupilo 22 nových 
prvňáčků, kteří na památku obdrželi kytičku, pamětní list, malý 
dáreček a slabikář. Naše prvňáčky přišli také přivítat starosta obce 
Otnice Pavel Prokop, bývalá starostka obce Lovčičky Jaroslava 
Hrozková a místostarosta Otnic Pavel Muric. Na pódiu školního 
sálu se představilo 15 děvčat a 7 chlapců z 1. třídy. Všechny děti 
byly velmi statečné, protože stát na pódiu před tak velkým počtem 
osob není snadné. Písničkou děti přivítal pěvecký sbor mladších 
žáků pod vedením paní učitelky Korcové. Prvňáčky první den 
vedli rodiče, kteří měli možnost si svého prvňáčka na pódiu vyfo-
tit i se všemi dárky.  A pokud to někomu nevyšlo, nemusí se rodiče 
bát, protože hned na říjen mám domluveného fotografa, který děti 
vyfotí. Celkem se na sále setkalo 299 žáků (stav k 1. 9. 2015), mno-
ho rodičů a 23 pedagogů (včetně vychovatelů a asistentů pedago-
ga), což je takřka výše uvedených 350 osob.

Na 1. stupni, tedy v 1. – 5. třídě, najdeme v letošním školním 
roce celkem v sedmi třídách 158 žáků, na 2. stupni, tedy v 6. – 9. 
třídě, je celkem také sedm tříd se 141 žáky. Nesmím také zapome-
nout na naše nové žáky, kteří přestoupili do 5. tříd z Bošovic a Mi-
lešovic. Z Bošovic přišlo 12 žáků, z Milešovic 8 žáků, a také tyto 
jsme 1. září přivítali a určitě budou velmi pozorní, protože když 
jsem na sále přečetl jejich křestní jména, ihned věděli, že se mluví 
právě o nich. 

Také jsem představil učitele v jednotlivých ročnících. V posled-
ních třech letech nám nejen stoupá počet dětí, ale samozřejmě také 
počet tříd. Za poslední tři roky máme vždy o  jednu třídu navíc 
a z původně jednoho oddělení školní družiny máme plně obsaze-
ná již tři oddělení. Proto jsme přijali novou paní učitelku pro výu-

ku dětí na 1. stupni, která dokončuje pedagogickou fakultu v Brně 
a  má i  bohaté zkušenosti s  anglickým jazykem. Pan vychovatel 
a učitel, který v minulém školním roce zastupoval jednu učitelku 
po dobu nemoci, je již platným a trvalým členem našeho pedago-
gického sboru.

V  1. třídě je třídní paní  učitelka Lenka Vojáčková, naše dvě 
nově sestavené páté třídy vedou paní učitelka Dagmar Kovaříková 
a paní učitelka Hana Třetinová.

A co jsme pro žáky již připravili či připravujeme? V září pro-
běhla „Zátopkova štafeta“, což je tradiční soutěžní štafetový závod 
všech tříd na  počest našeho několikanásobného olympijského 
vítěze Emila Zátopka. Žáci 2. a 3. třídy začali jezdit každé úterý 
na  plavání do  vyškovského aquaparku. V  tělesné výchově žáci 
všech ročníků začali plnit různé disciplíny olympijského víceboje 
a naši deváťáci již navštívili na Mezinárodním strojírenském vele-
trhu malou „Burzu středních škol“ se strojírenským zaměřením. 
V měsíci říjnu pro žáky 6., 7. a 8. tříd připravujeme zahraniční 
exkurzi spojenou s jazykovým pobytem do Londýna, která bude 
hrazena z evropských fondů, což je velká zásluha zástupkyně ředi-
tele Ivy Martináskové a paní učitelky anglického jazyka Dany Ska-
lákové, která má na starost organizační zajištění akce. Zimní školu 
v přírodě spojenou s lyžováním pro žáky 4. a 5. třídy zajišťuje učitel 
tělesné výchovy Luboš Kleis. Tentokrát je zájem dětí dostatečný 
a v druhé polovině ledna se děti vydají na hory. Novinkou letošní-
ho školního roku je možnost zajištění svačinek pro žáky, které děti 
dostávají během velké přestávky. Rodičům stačí jen při nákupu 
v obchodě pana Krause tyto svačinky na týden či delší čas zapla-
tit. V polovině října děti z MŠ a z 1. - 4. tříd uvidí přímo ve škole 
sférické kino s mobilním planetáriem, což bude určitě také zajíma-
vý zážitek doplněný o filmovou projekci vybraného pořadu. Žáky 
5. a 8. třídy čeká návštěva dopoledního i večerního divadelního 
představení v Mahenově divadle a všechny školáky ještě program 
na sále o Přemyslovcích a mnoho dalších zajímavých aktivit. 

Bohatou nabídku zájmových útvarů najdou rodiče na webových 
stránkách školy: www.zsotnice.cz.

Během hlavních prázdnin proběhla rekonstrukce části odpado-
vého systému s následnou výměnou umyvadel, obkladů a dlažeb. 
Došlo k vymalování některých tříd a chodeb panem školníkem, 
ve třídách na I. stupni bylo natřeno dřevěné obložení skříněk. Věcí, 
které je potřeba opravit, by bylo více, a já věřím, že ve spolupráci 
s panem starostou a obecním zastupitelstvem toho postupně do-
sáhneme. 

Na závěr mi dovolte všem dětem popřát, ať se jim v naší škole 
líbí, noví žáci ať si najdou brzy kamarády a učitelům i rodičům ať 
se jim jejich práce daří. Hynek Zavřel, ředitel školy

Zahájení školního roku v ZŠ Otnice
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Blp. Leží 12 dní severně od beznaděje a pár stupňů jižně od smrti mrazem. Na-
chází se přímo na poledníku zoufalství. Máme rádi lov, rybolov a malebné západy 
slunce. Jenom nás trochu trápí škůdci. Na většině míst mají myši nebo komáry, 
my tu máme DRAKY. Většina lidí by utekla. My ne. Jsme Vikingové. Máme pro-
blémy s tvrdohlavostí.

Jedním slovem – DEN DĚTÍ na naší škole. O čem mám psát? To byste museli 
zažít! I letos se maminky opět sešly, aby pro děti uspořádaly jedno netradiční 
odpoledne. Povedlo se. Na 150 dětí se vydalo lovit draky a uždibnout si malou 
odměnu z pomyslného dračího doupěte. Cílem tedy nebylo vyhrát, ale dostat se 
co nejblíže Bezzubově bráně. A ti, kterým se to podařilo, byli jistě nadšeni.

Luboš Kleis

Na závěr jedno veliké „DĚKUJEME“. Rodičům a nadšencům (p. Srbová, p. 
Boudná, p. Fojtíková, p. Kosíková, p. Vašourková, p. Birkeová, p. Danielová, p. 
Rosendorfová, p. Vikturnová, p. Šebestová, p. Voráčová a sl. Kaloudová). I těm, 
co nás podpořili (Občanské sdružení Otnický SAD, ZŠ a MŠ Otnice, pan starosta 
Prokop - OÚ Otnice, DMF Těšany, SDH Otnice - Aleš Holoubek, Miroslav Ka-
louda, Ondřej Klvač, MS Hubert Otnice, ČZS Otnice, TJ Sokol Otnice a Potravi-
ny Prosová, stánek na hřišti - pan Kraus). Dále našim dětem (5. třída - Natálka 
Smetanová a Natálka Špičáková, 7. třída - Marie Pospíšilová, Petra Mezuláníková, 
Tereza Pokorná, Veronika Srbová, Veronika Pešková, Lea Bělehrádková, 8. třída 
– Dominik Křivánek).

den dětí plný draků
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Od 1. září jsme se přidali k velké skupině škol, které se zapojily do projektu Recyklo-
hraní. Cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit 
jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Děti si jistě všimly, že už v loňském roce se na stolech učitelů objevily krabičky ECO-
Cheese. Zde již několik měsíců odkládáme použité baterie. Ke sběru baterií přibude ještě 
sběr drobného elektrozařízení, který proběhne jednorázovou akcí v předem určený ter-
mín. Děkujeme, že nám pomůžete uklidit svět. S veškerým odpadem budeme zacházet a 
manipulovat dle daných pravidel o bezpečném ukládání odpadů.

Firmy, zašťiťující tento program, nabízí škole hodnotící bodový systém, kde podle 
množství (hmotnosti) odebraných baterií a elektrozařízení získáme body, za které může-
me dostat odměny - knihy, výukové pomůcky, školní potřeby, ale i hry a hračky.

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky.
Více o projektu se dozvíte na www.recyklohrani.cz.

DONESTE K NÁM DO ŠKOLY
STARÉ BATERIE,
TONERY A CARTRIDGE

Pomozte nám uklidit svět

S P o R t o V N í  k U k á t k o

Zátopkova štafeta, která má na naší škole 
dlouhou tradici, se letos odběhla v pondělí 
21. září. Uctili jsme tak památku význam-
ného českého sportovce a zároveň si připo-
mněli olympijské myšlenky. A především 
jsme protáhli tělíčka na hřejícím podzim-
ním slunci.

Všichni žáci školy společně uběhli buď 
půl, nebo celé kolo. Dohromady jsme tak 
naběhali 62 km za necelé 4 hodiny.

A opravdu nebylo důležité zvítězit. 
Vždyť jsme se s hrdostí zúčastnili.

Luboš Kleis a Drahomíra Floriánová

Zátopkova štafeta 2015
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Ve  dnech 7. až 10. července se konaly 
SADové prázdniny. Přišlo celkem 11 dětí 
a  jedenáctý z  nich jsem byl já. A  já vám 
o tom něco napíšu.

První den, čili 7. 7., jsme jeli autobusem 
do  Slavkova na  zámek. Asi hodinu jsme 
byli na zámecké zahradě a čvachtali jsme 
si nohy ve  fontánce, někteří tam i  lezli. 
Ještě hodinu předtím jsme byli na dlouhé 
prohlídce zámku a všem se nám to líbilo. 
A  ještě hodinu před tou prohlídkou jsme 
byli v  podzemí, což bylo super. Někteří 
kluci se tam honili a nikomu to nevadilo. 
Po  čvachtání nohou ve  fontánce jsme šli 
na  výstavu Jana Karpaše, což byl známý 
ilustrátor, který spolupracoval s Jiřím Trn-
kou. To bylo taky dobrý.

8. 7. ve středu jsme byli v Šaraticích, po-
dívali jsme se u  strejdy Romana na  jeho 
krásné papoušky. Měl tam sto voliér 
a v každé měl maximálně 20 ptáků. Strýc 
Roman nám ještě ukázal svůj kočárek, 
s  kterým jezdil kolem voliér a  ptáky po-
stupně krmil. Na  konec prohlídky nám 
dal strýc pitíčka a lízátka. Poděkovali jsme 
a rozloučili se a šli jsme za panem farářem. 
Pan farář Marek Slatinský nás vzal do kos-
telní věže, z  které jsme mávali na  strýce 
Romana. Na vyhlídce jsme strávili docela 
hodně času a  pan farář nás pak i  vyfotil. 
Dole nám nabídl, jestli bychom nechtěli 
jít na  faru. Neodmítli jsme. Na  faře jsme 

strávili hodně času, jelikož na  ní to bylo 
super. Byl tam stolní fotbálek, lední hokej 
a na farské zahradě trampolína, houpačky 
a kolotoč. Už jsme chtěli odejít, ale najed-
nou začalo pršet, a  tak jsme si řekli, že si 

ještě počkáme na  autobus. Nakonec jsme 
tedy jeli autobusem, ale původně jsme měli 
jít pěšky k pramenu Šaratici a pak do Ot-
nic, ale to nikomu nevadilo. Aspoň jsme se 
svezli autobusem.

9. 7. Dnes jsme jeli autobusem do Ho-
stěrádek Rešova. A  odtud jsme šli pěš-
ky k  Mohyle Míru. Měli jsme přestávku 
na sváču a pak jsme pokračovali ve výšla-
pu. Šli jsme asi hodinu a půl, ale vyplatilo se 

to. Došli jsme na Mohylu a navštívili jsme 
dokonce i výstavu. Strávili jsme tam hodně 
času a na konci jsme si každý něco koupili. 
Z Mohyly jsme šli pěšky do Újezda. Mě to 
docela bavilo, jelikož Pavel Peksa měl pře-

hrávač mp3 a nějaké „repráky“, 
tak jsme poslouchali hudbu.

10. 7. Tento den jsme měli 
fáborkovanou a hledali jsme po-
klad. Po cestě jsme plnili různé 
úkoly a docela nás to bavilo. Na-
konec jsme dorazili k Hubertovi 
a tam jsme začali hledat. Poklad 
byl skryt v keři. Našel jsem ho já 
s  Alčou Kosíkovou. V  pokladu 
byly sladkosti, které jsme si všich-
ni rozdělili. Potom jsme šli na vý-
tečný oběd, na  kuře. Po  obědě 
jsme si chvíli odpočinuli v SADu 
a pak jsme vyrazili na hřiště, kde 
na nás čekal strýc Ivoš v uniformě 
napoleonského vojáka. Ukázal 

nám nějaké obrazy, knihy a mohli jsme si do-
konce vystřelit z pušky, což bylo super. Hon-
zík Boudný si pak oblékl uniformu a dost mu 
to seklo. Po  ukázce jsme se všichni vyfotili 
a měli jsme volnou zábavu, takže jsme buď 
hráli zem, nebo jezdili na lanovce. Nakonec 
jsme odešli do  SADu a  tam jsme obdrželi 
medaile s Napoleonem.

Celé SADové prázdniny byly super!
Adam Sekanina

SAdOVé PRÁZdNINy 2 - 

po stopách Napoleona
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Letos již po třetí se konalo na místním hřišti Indiánské odpoledne. V sobotu 
8. srpna od  15 hod se stavěla týpý, vařila kukuřice, vázaly kartičky a  hlavně se 
těšilo na příchod všech indiánek, indiánů a kovbojů...

Sluníčko nám svítilo o sto šest, dá se říct, že až pálilo, proto všechny disciplíny 
a  hry pro děti byly přesunuty do  stínu pod stromy, kde bylo příjemně a  pofu-
koval větřík. U vstupu nás opět vítala krásná indiánka, která rozdávala kartičky  
na  splnění disciplín: lukostřelbu, hod na  plechovky, skákání v  pytlích, stezku 
a  hod lasem. Odměnou byl pytlíček plný sladkostí, ručně malovaná medaile  
a drobnost, kterou si děti samy vybraly. Indiánům, ale právě i kovbojům, se letos 
naskytla příležitost si postavit své vlastní „westernové městečko“. Z kartonových 
krabic, pomocí fixek nebo temper, si mohly vyrobit westernový bar, obchod nebo 
policejní stanici. A právě v takovém městečku si děti mohly namíchat pití v „Baru 
U Supa“. Je libo nápoj bizoní síly či medvědí lásky? Není problém! Dle přísad hadí 
jed, supí krev, bizoní zub a sopečný prach a bude hned hotov. Kdo si chtěl obnovit 
nebo zpestřit svůj kostým, mohl si uplést náramek z  gumiček, vyrobit čelenku  
z peříček, namalovat indiánské znaky na obličej. Letos k nám zavítal kovboj Mar-
cel s  kovářským náčiním a  pomáhal dětem vyrábět nádherné kožené náramky. 
Každý si mohl vytvořit originální náramek pomocí pásku kůže, fixek nebo bar-
viček. Zručný kovboj Marcel se následně postaral o  vyražení dírek a  zavázání 
náramku. Kdo měl přebytek energie, skákal na skákacím hradu, který byl velmi 
oblíbený. Ve chvíli, kdy k nám dorazil poník, to bylo povyku a výskotu. Děti byly 
nadšené, hned byly nastoupeny v řadě a s radostí se vozily na poníkovi. K chuti 
se podávala vařená kukuřice, ani letos u kotlíku nechyběl šikovný Kamil. Děti si 
kukuřici odnášely i domů. K poslechu nám hrály indiánské písně, které k indián-
skému dni nepochybně patří.

Poprvé nás navštívil reportér z  Vyškovského deníku. Naše akce ho zaujala 
a strávil s námi pěkné odpoledne. Napsal článek, který nás velmi potěšil. Děku-
jeme.

Závěrem chci všem, kteří se zúčastnili, zapojili, pomohli, moc děkovat. Naší „troj-
ce“ Andrejce Michalkiewicz a Katušce Životské, vy jste položily ten základní kámen 
pro tuto akci. Otnickému SADu, Dagmar Kovaříkové, Daně Sekaninové, bez jejich 
organizace a využití potřeb pro děti by se to zvládalo těžko. Obci za finanční podporu. 
Luďovi Levákovi za  zprostředkování veškeré aparatury pro poslech hudby. Marce-
lu Popelkovi a Haničce, moc děkuji! Laďovi Zedníčkovi z místního stánku. Verunce 
Kolaříkové za zúčastnění a oporu. Monči Strnadové a Andrejce Malé za krásné ma-
lování. Janičce Štěpánkové za plakáty. Andrejce Pokorné, Michalce Hlouškové za pla-
káty a kartičky. Kamči Vašourkové za pomoc s organizací. Romče Hejzlarové a jejímu 
manželovi za sladké odměny a krabice. Ivoši Krausovi za sladké odměny. Pavlovi Mu-
ricovi a chlapcům, co pomáhali s převozem. Děvčátkům, co nám na poslední chvíli 
pomohly u disciplín. A moc Šarlotce Fortelné.

Největší odměnou je pro nás to, když jsou děti i rodiče spokojení. To nás moti-
vuje a podporuje dál. Proto pokud budete mít nápady, postřehy, budete se chtít 
zapojit, budeme velmi rádi. Příští rok se opět budeme na všechny těšit!

Věra Neužilová

Indiánské odpoledne
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bez práce 
nejsou koláče

Stejně jako děti, tak i  členové otnického zahrádkářského 
sdružení užívali zaslouženého odpočinku. Po náročné květ-
nové výstavě a před jarmarky, moštováním a řemesly je toto 
odpočívání velmi důležitou částí. Někteří ovšem plakali nad 
letošní velmi malou úrodou. Několikadenní tropická horka 
se podepsala jak na  úrodě brambor, tak i  ostatní zeleniny. 
Díky dlouhým suchům nebylo ani možné denně zalévat, 
voda ve studnách velmi rychle klesala. Každý je ovšem rád 
i za to málo. 

V  červenci jsme se vypravili na  cestu lodí po  Baťově ka-
nále. I tam byla znát nižší hladina vody. O chvíle tělocviku 
se postaralo pár mostů. Při proplouvání pod některými z nich 
jsme doslova museli ležet na  zemi. „Berou? Berou?“, ptali 
jsme se z lodi rybáře, který podřimoval na břehu. „Neberou. 
Kdyby braly, už bych tady neseděl“, odpověděl s  úsměvem 
rybář. Vodáckým „ahoj“ jsme se pozdravili s  pár loďkami,  
se kterými jsme se míjeli. Krásným sobotním dopolednem, kdy 
sluníčko již začalo ukazovat svoji sílu, jsme propluli k poledni 
na oběd a poté na hrad Buchlov. Máme velké štěstí, ostatně jako 
v posledních letech, že nám na výlet počasí přálo.

Další výlet jsme uskutečnili v  srpnu, opět za  doprovodu 
slunečného počasí. Cílem byla květná zahrada v  Kromě-
říži, kterou jsme prošli s  průvodcem Pavlem opravdu skrz 
na skrz, a kroměřížské výstaviště s tradiční výstavou. 

Jak se již budova školy i děti poslední srpnový týden při-
pravují na  nový školní rok, nebylo tomu u  zahrádkářů ji-
nak. Od 22. srpna se otevřely dveře naší otnické moštárny, 
ve  které vesele moštujeme do  poloviny října. Naše členka 
Jarmila Luskačová se letos sama postarala o pár pátků Dob-
rého jarmarku. Třetí zářijový víkend patří již tradičně naší 
účasti na Oblastní výstavě ve Slavkově. Díky výpěstkům asi 
20 pěstitelů, manželům Havelkovým, paní Luskačové, Ma-
riánu Borovičkovi a znamenitým nápadům mistra Jaromíra 
Kokeše jsme naší expozicí uprostřed sálu Bonaparte opět 
otevřeli několik úst úžasem. Letos jsme naší expozicí vyzdo-
bili i pódium v sále. Když jsme s manželi Havelkovými přijeli 
na výstavu v sobotu odpoledne, již se otevřela druhá tisícov-
ka návštěvníků.

Plni zážitků z výletů a dobrých pocitů z úspěšně vykona-
né práce během posledních tří měsíců pro vás již plánujeme 
další naši velkou akci – letos již 5. ročník ukázky umělec-
kých řemesel a ručních prací. Opět se můžete těšit na nová 
řemesla a výrobky. Obdivovat práci zlatých českých ručiček 
můžete přijít v  sobotu 14. listopadu do  dělnického domu. 
A  pokud vyrábíte i  vy něco zajímavého, nebojte se nám to 
přijít ukázat. Přihlásit se můžete u  paní Havelkové na  tel. 
čísle: 728 202 585.

Zdeňka Křivánková 
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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
fotbalové 
bilancování 

Skončila sezona okresního přeboru 
starších žáků 2014/2015. Umístili jsme se 
na 4. místě.

V dané situaci je toto umístění úspěch, 
i když jsme prohráli pouze 5 utkání z 24 
a získali jsme 55 bodů.

Od začátku sezony jsme si ujasnili, ja-
kým způsobem budeme hrát, ale hlavně 
trénovat.

Mužstvo k tomu přistoupilo až na vý-
jimky velice pozitivně, za to chci všem 
poděkovat, hlavně Lukáši Veselému, kte-
rý měl velký podíl na přípravě fyzické 
kondice hráčů.

Chci také poděkovat těm rodičům, 
kteří byli ochotni s námi vyjíždět  
na utkání na hřiště soupeřů.

Odměnou pro všechny byly výlety  
do Laserarény v Brně.

Své působení v mužstvu starších žáků 
ukončili Vojtěch Daňhel, Václav Fiala, 
Nikolas Bulva, Martin Florus, Jan Polák 
a Jan Rafaj. Tito borci vždy byli opo-
rou týmu a všem přeji hodně osobního  
i sportovního úspěchu.

Dětí do žákovského mužstva je málo. 
Do další sezony máme přislíbenu spolu-
práci se žáky z Milešovic a Šaratic.

Přejeme si tedy, aby další sezona byla 
tak úspěšná jako tato.

Sportu zdar, otnické kopané zvlášť!
Petr Fiala st.
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Lekce zumby konečně 
opět v Otnicích!
Jmenuji se Monika Vogelová, jsem instruktorkou Zumby ® , Zumba®Kids + Zumba®Kids 
jr., Zumba®Step a Body and Mind. Několik let jsem hledala a zkoušela cvičení, které by 
mě bavilo. Zkoušela jsem aerobic, pilates, aquaerobic, atd. Nic z toho mě nezaujalo, až 
jsem šla zkusit cvičit ZUMBU - dynamická hudba, jednoduché choreografie, zamas-
kované posilování. Nejdříve jsem chodila cvičit jednou týdně, ale už po pár lekcích to 
bylo málo a začala jsem docházet třikrát týdně. Pokud hodina byla zrušená, byla jsem 
zklamaná. Zumba mě začala bavit, a  tak jsem ji zkusila cvičit s dětmi první a páté 
třídy na  škole v  přírodě. Nejdříve se jim do  toho nechtělo, a  pak chtěly cvičit každý 
den. Byly úžasné a mě napadlo, že bych mohla zkusit vést hodiny pro děti. Začala jsem 
hledat vhodné školení. V červenci 2012 jsem absolvovala školení Basic1 a stala jsem se 
certifikovanou instruktorkou zumby. Nyní mám za sebou několik dalších specializací 
a vzdělávám se i nadále. Vedu lekce pro děti i dospělé. 
Zumba®Fitness má v sobě všechno, co mám ráda - hudbu, tanec, zábavu.
Absolvovaná školení:
Body and Mind - Praha 2014 – akreditace MŠMT 
Zumba® Step, ZES Sandra Harnes & Beto Perez, Praha 2014
Zumba® Kids&Kids Jr., ZES Daniela Česneková, Měřín 2012
Zumba® fitness - Basic 1 - ZES Daniela Česneková, Pardubice 2012

zumba®kids je speciálně upravený program pro děti.
Cílem tohoto programu je pravidelný, zdraví prospěšný pohyb. Učí děti respektu, 

týmové spolupráci, posiluje jejich sebevědomí a zodpovědnost. Rozvíjí jejich koordi-
naci, paměť a kreativitu. Postupně dochází ke zlepšení koordinace, zpevnění hlavních 
svalových skupin, a to všechno zábavnou formou. 

zumba®Fitness je taneční fitness program. Lekce zpravidla trvá 60 minut. Používá se 
latinskoamerická hudba, která je velmi hlasitá, jako na párty. Na zemi se necvičí, vše 
probíhá ve stoje. 
Úspěchem zumby je střídání pomalejšího a rychlejšího tempa, díky čemuž se do cvičení 
správně zapojí všechny hlavní svalové skupiny a dochází k tvarování postavy i ke spalová-
ní tuků. Také dochází k posílení kardiovaskulárního systému a zvýšení fyzičky.

Mgr. Monika Vogelová

Zakladatel a  majitel značky Zumba®Fit-
ness Beto Perez a  instruktorka Zumba®-
Fitness Monika Vogelová

Fitness inspiration day-Masterclass STE-
VE BOEDT(ZES) v Nitře

kAŽDé PoNDĚLí - 
DĚLNICkÝ DŮM
17	-	17,45	hod.	
zumba	®	kids	jr.	

18	-	19	hod.	
zumba	®	Fitness	
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28. listopadu 2015 

Andělské tvoření
pořádá	otnický	sad

6. prosince 2015

Vánoční koncert
dělnický	dům	od	15	hodin

Hrají	vacenovjáci

vstupné	70	kč

12. prosince 2015

Zpívání u vánočního stromu 
před	radnicí

od	17	hodin

17. října 2015

BABSké HoDY
pořádá	tj	sokol	otnice

24. října 2015

DRAkIáDA
pořádá	otnický	sad

14. listopadu 2015

Ukázka uměleckých řemesel  
a ručních prací

v dělnickém	domě

pořádají	otničtí	zahrádkáři

16. listopadu 2015 

Lampionový průvod s uzavíráním 
pramene před radnicí

pořádá	otnický	sad

občanské	sdružení	otnický	sad	pořádá
v	sobotu		14.	11.	2015

zájezd	do		divadla	Boleradice	na	hru	
záhoráckého		divadla	senica

oSUDY JEDNéHo VINáRA
Hra	o	životě	vinařů	v	minulém	století	

v bývalém	Československu.
začátek	představení	v 17	hodin

cena	vstupenky:	100	kč
autobus	bude	vypraven	z otnic,	

cena	jízdného	bude	vyčíslena	podle	počtu	účastníků.
závazné	přihlášení	do	25.	10.	2015	:
dana	sekaninová,	tel.	776	780 158
lenka	sloupová,	tel.	602 822 303

/stačí	sms/
Email:	otnicky.sad@seznam.cz



naše děti

Indiánské odpoledne

Rybářské závody

SaDové prázdniny

Kulaté léto



aloiské hody




