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Malé vzpoMínání 
Jsem otnický  rodák a bydlím už přes 40 roků v Milešovicích, ale na rodné Otnice nemohu 

zapomenout. Na váš Zpravodaj čekám možná víc jako vaši občané, abych se dozvěděl, co je u vás 
nového. Pokud mohu, jsem u vás na každé oslavě s celou rodinou. Hrával jsem tu i fotbal, dnes 
sem chodí vnoučata do školy. Když jsme byli na zpívání u vánočního stromu, měl jsem slzy v očích 
dojetím z krásného zážitku a překvapený, kolik lidí přišlo na tu slávu. Přeji vám hodně úspěchu a 
už teď se těším na další Zpravodaj.                           

Vládimír Jurásek

Narodila se mladému manželskému páru, 
který byl jako mnoho dalších učitelů Čech a 
Moravy zavát v roce 1926 na Slovensko. Tam se 
také a to v Bratislavě roku 1938 Josefě a Janovi 
Jedličkovým narodila dcera Marta.

K  nám do Otnic se rodina přistěhovala 
v září 1940 a zde byl Jan Jedlička ustanoven 
řídícím učitelem na sedmitřídní škole. Obci 
tak přibyl učitelský pár nevšedních kvalit, jak 
se můžeme dočíst v knize Na dobré hodince 
v Otnicích.

Martička řídících, jak jsme ji přezdívali, 
nejranější mládí prožila u nás v Otnicích tedy 
i základní vzdělání získala na zdejší škole. 

Dospívání pak na studiích, poté jako učitel-
ka a konečně jako knihovnice Mahenovy 
knihovny v Brně.

Spolu s  rodiči prožívala i časté stěhování. 
Nejdříve z bytu ve škole do pronájmu domku 
na Dědině a později do zakoupeného domku 
v Chaloupkách. Z jejího vyprávění, které velmi 
působivě zapsala do knihy Na dobré hodince 
v Otnicích, můžeme poznat její citlivou duši. 
Ocituji úryvek: „Chodníky přes dědinu jsou 
lemované květinami jako kordulka kroje. Celá 
obec je vystrojena jako děvčica k muzice … Kéž 
se jí ta její vnější líbeznost snoubí vždy s krásnou 
duší.“ Tento krátký úryvek hovoří o ní jako o 
člověku nesmírně vnímavém ke svému okolí.

Takto vybavena prožívala své dětství a dospívá-
ní u nás v Otnicích. Proto také mohla z mozaiky 
svých pozorování seskládat zápisky o nás Otnic-
kých do knihy. Nebyla to práce snadná. Vše až 
puntičkářsky prověřovala, což jí částečně umožňo-
valo působení v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.

Vaše vzpomínání je opravdu vlídné, paní 
Martičko, a přátelské. Pro nás i budoucí, 
skvost, který umíme ocenit? Jen velké díky za 
tu krásu, kterou jste pro nás objevila a zapsala, 
se svojí dcerou Taťánou. Posíláme bohužel až 
tam, kam nemůžeme dohlédnout. Tam, kam 
jste následovala za neuvěřitelně krátkých čtr-
náct dnů svého manžela. Nám Otnickým jste 
se darovala celá svým dílem.

Vaše báseň OBRAZ je důkazem.
Neuměle a ve zkratce vzpomínáme na naši 

„Martičku řídících“ paní Martu Královou – Jed-
ličkovou.

Ludmila Kaloudová

Kdo byla Marta Králová-Jedličková

NAJDI 50 ROZDÍLŮ řešení
Asi vás bude zajímat, proč jste měli hledat 50 rozdílů. Právě po padesáté Jaroslav Vacek cho-

dil po obci s „maškarády“ a hraje všem pro radost na harmoniku, což si myslíme, zaslouží 
ocenění. V příštím čísle se můžete těšit na rozhovor s panem Vackem.

Děkujeme Jitce Bublové za inspiraci, nápady  
i podporu. Rádi ji přijmeme do redakční rady.

-red-
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Vánoce už jsou za námi, ale dovolte malé ohlédnutí. 
Děti v domově LILA dostaly mnoho dárků. Tímto chceme poděkovat všem za jejich štěd-

rost i ochotu věnovat čas organizaci různých akcí, za výtěžky, které věnovali pak našim dětem 
– benefiční koncert ZŠ a MŠ v Nížkovicích, akce Daruj hračku s Rádiem Jih, bleší trh studentů 
Mendelovy univerzity apod. 

Poděkování patří i drobným sponzorům, kteří si na naše děti vzpomněli prostřednictvím 
malých dárků. A v neposlední řadě i žákům ZŠ Otnice, kteří mezi děti zavítali s Mikulášskou 
nadílkou. Velké díky patří také zaměstnancům domova a speciální školy Ibsenka, kteří pro děti 
připravili nejednu adventní a vánoční akci.

Paní učitelky spolu s dětmi již tradičně jezdí do MŠ a ZŠ v Nížkovicích na adventní pečení 
perníků. Poslední pečení bylo netradiční. Mezi děti nepřijel Mikuláš, ale kouzelník. 

Další akcí byl výlet do Brna. Zazvonit si na vánoční zvoneček, podívat se na betlém, ochut-
nat všelijaké dobroty, svézt se vánočním vláčkem, prostě nasát atmosféru Vánoc. 

Betlémem jsme byli okouzleni i u hájenky na Svaté. Paní Helenka připraví každoročně pro 
děti malé pohoštění, aby děti po zhlédnutí betlému měly sílu na malý výlet za zvířátky do lesa.

Sestřičky zas dětem vyzdobily stromeček a nachystaly cukroví, ovoce i vánoční čaj a besídka 
mohla začít. Pod stromečkem čekaly na děti dárečky. Radost a výskání nebraly konce. 

Tradiční akcí jsou již vánoční dílničky a vánoční canisterapie. Paní učitelky vyzdobily tě-
locvičnu a pak se již mohlo vyrábět, chutnat, zpívat a hrát koledy i relaxovat s vůní skořice, 
mandarinky i vanilky. Nezapomněli jsme ani na své zvířecí kamarády, pejsky Amandu i Kelly 
a nachystali pro ně vánoční překvapení. 

Vánoce jsou za námi. Do nového roku vám přejeme vše nejlepší, zdraví, schopnost těšit se 
z maličkostí, klid a čas. Najít si čas nejen pro sebe, ale i pro druhé a pohladit je úsměvem i slo-
vem.  Mária Papcunová, Ludmila Pšenáková

Malé ohlédnutí i zamyšlení

O H L É D N U T Í  Z A  V Á N O Č N Í M  Č A S E M
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Obecní úřad se v  dechových kapelách prostě vyzná. Co jiného 
říci, když každý rok si v adventním čase užíváme krásných písniček a 
předvánoční atmosféry v dělnickém domě.

6. prosince zpívali Vacenovjáci. Jaké to bylo překvapení, když najed-
nou vyzvali na pódium největšího znalce dechové muziky a lido-
vých písní – našeho Jardu Wolfa. O jeho čistém zpěvu neměl snad 
nikdo pochybnosti. Když ale zpíval doprovázen profesionální de-
chovou kapelou, posluchači zírali s otevřenou pusou. „Jak krásně 
mu to s nimi zní“, slyšela jsem z úst jedné paní. Nezbývalo mi než 
souhlasit. Těžko se to bude vyprávět, kdo tento zážitek nepoznal. 
Jakou jinou písničku tedy zpívat s Vacenovjáky než Vacenovskú 
dědinú.

Jardo, již několik let sem jezdí spoustu dechových kapel. Ať už 
jsou to dvoje hody v roce a pak tedy i vánoční koncerty. Koho to 
tentokrát napadlo, že na vánočním koncertě vystoupíš s kapelou?

„Byl to můj nápad. Dechovku snad nemá nikdo raději než já. Do-

mluvil jsem si to já sám. S Karlou a Petrem Grufíkovými se znám již 
od roku 2003, kdy jsme se setkali na přehlídce dechových hudeb v Bo-
šovicích. Vacenovjáci jsou úžasná kapela, která dokáže i pobavit. Vý-
borně hrají a zpívají, byl to nej ze všech vánočních koncertů, co jsme  
u nás měli. No… hned po Mistříňance“ (dodává Jarda s úsměvem). 

Už jsi někdy před tolika lidmi, na takovém koncertě zpíval?
„Ano, v červnu 2015 s Moravankou v Kobylnicích na festivalu de-

chovek. Zpíval jsem s nimi polku Jana Slabáka Červený tulipán. Popr-
vé jsem je viděl v roce 2003, měli tenkrát turné po městech a obcích 
s Českým rozhlasem Brno. Potom v roce 2013 jsem byl na jejich kon-
certě ve Vyškově.“

Letos bude Obec Otnice pořádat vánoční koncert znovu. 4. prosin-
ce v dělnickém domě vystoupí Boršičanky.

Uslyšíme Jardu znovu? Co myslíte?
Zdeňka Křivánková

Když zpívá Jarda Wolf s Vacenovjáky
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Náměstí plné lidí. Jak jinak nazvat 17. pro-
sinec, kdy se otničtí občané sešli u  vánoč-
ního stromu na  náměstí před radnicí, aby 
spolu všichni jednou za  rok strávili podve-
čer v předvánočním čase. Naďa Fojtů, která 
již několik let po sobě svým předvánočním 
povídáním (stále originálním) provází pro-
gramem, uvádí jednoho účinkujícího za dru-
hým. Tradičně program zahajují trubači, 
které slýcháme na Štědrý večer se svými de-
chovými nástroji v ulicích naší obce. Střídají 
je děti, KOS a  Blonďáci. Letošním velkým 
překvapením byla kapela Nicolas Band Ša-
ratice, kdy jsme mohli zhlédnout klávesové 
umění Petry Jedličkové.

Podávaly se typické vánoční nápoje - sva-
řák, punč, grog a  turbomošt, samozřejmě 
také točené pivo, tlačenka, černá polévka 
i grilovaná klobása. Všichni se pobavili, za-
zpívali, obdivovali umění svých dětí nebo 
známých, kteří vystoupili na krytém pódiu. 
Je velmi krásné, že dbáme na  tyto vánoční 
tradice – strávit alespoň trošku času s  těmi 
svými – Otnickými.

Zdeňka Křivánková

Předvánoční čas stmeluje
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Tradičně již po roce, 
v ten den, kdy začínají Vánoce, 
když všichni chtějí ulehnout a spát, 
tak Milešovská začíná se třást!

Z Chaloupek slyšíme melodie, 
a hle, slivovička už se lije! 
Zahřát musíme se, to tak bývá 
a pak se nám hezky zpívá.

Když trubači nám začnou hrát, 
my děkujeme nastokrát, 
za krásnou atmosféru na ulici, 
když koštujeme slivovici.

Tolik vzorků na Polní nemají 
a to MODRÝ NOSY si říkají!  
Dobrá nálada je kolem nás, 
i když do líček zebe mráz.

Ruku podáme si a popřejeme, 
teplé jaro! Ať si dopřejeme, 
na příští rok vzorky nové, 
ať jsou stále, takhle dobré!

Ivana Polášková 

 

Šťastné a veselé 
na Milešovské

Už po  několikáté uspořá-
dal Rybářský spolek Otnice 
tradiční vánoční akci Štěpán 
pro veřejnost na rybníku pod 
Poltňou. Od  13 hodin bylo 
možné přijít a  ochutnat nej-
různější rybí pochoutky, na-
příklad kapří hranolky, opé-
kaného amura, uzené pstruhy 
a také „tatarák“ z kapra. Ten, 
kdo neměl na  rybu zrovna 
chuť, si mohl koupit grilova-
né kuřecí, anebo vepřovou 
krkovičku. K pití bylo tradič-
ně točené pivo, grog, svařené 
víno a  pro děti i  třeba čaj. 
Počasí se celkem vydařilo, 
také návštěva byla hojná tak 
jako každý rok. Aby vše lépe 
fungovalo a  lidé nemuseli 
zbytečně dlouho čekat, jídlo 
se tentokrát platilo přímo 
tam, kde se vydávalo, proto 
si myslím, že i  ti, kteří byli 
v  minulém roce nespokoje-
ni, to ocenili. 

Jsem rád, že má tato akce 
tolik příznivců a  doufám, že 
i do budoucna to tak zůstane.
Proto bych vám chtěl podě-
kovat a  pozvat vás i  na  další 
akce, které bude náš spolek 
v tomto roce pořádat. 

Za Rybářský spolek Otnice 
Martin Procházka

rybáři na Štěpána
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PROSINEC - 7.12.2015

4. Kontrola minulého zápisu:
Bod 21) Pomníky na hřbitově – je zajištěn kameník ke zpracování na-
bídky.
   
5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební:
a) Manželé Hofrovi 486 – Územní souhlas, přístavba RD a  tepelné 

čerpadlo
b) MND Hodonín – Územní řízení na těžební plynovod
c) T. Valiánová 133 – ověření dokumentace k p.č. 1094/2 a 1094/5
d) M. Sobolová 58 – změna užívání stavby a  souhlas s dělením po-

zemku

6. MěÚ Slavkov u Brna – odbor dopravy a SH:
Obec Otnice – Rozhodnutí, kterým se stanoví místní úpravy značení 
účelové komunikace, na zpevnění plochy vedle hřbitova

7. Rozpočtové opatření č.10/2015:
Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření č. 10/2015. Pří-
jmy se navyšují o 826 000,- Kč., a budou ponechány ve financování. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015. 

8. Schválení přijatých faktur:
a) OSI Brno – Fa:1501000085, poplatek burzovnímu makléři na ná-

kup energií
b) Art Lighting Újezd – Fa:31500377, halogenové osvětlení na DD
c) Respono Vyškov – Fa:2315350036, likvidace odpadů na SD
Usnesení:
Zastupitelstvo
schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 8, zápisu.     
                
9. Rozpočtové provizorium od 1.1.2016:
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového provizoria, kterým se 
obec bude řídit do schválení rozpočtu v roce 2016.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium od 1.1.2016.                     

10. zŠ – finanční dar:
Zastupitelé projednali žádost Základní a Mateřské školy Otnice o sou-
hlas s přijetím neúčelového finančního daru od Rostěnice a.s. ve výši 
3 tis. Kč pro MŠ.
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s  přijetím finančního daru pro Základní 
a Mateřskou školu Otnice, od Rostěnice a.s.     
        
11. zŠ – havárie el. instalace:
Starosta informoval o  havárii na  rozvodu el. instalace pro sbo-
rovnu, třetí třídu a  kabinet hudební výchovy. Opravu zajiš-
ťuje f. Viliš, Bošovice. Předpokládané náklady cca 34 tis. Kč.     

12. Respono vyškov – ceny na rok 2016:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení společnosti Respono a.s. Vyš-
kov, o  cenách za  odpad v  roce 2016.  V  příštím roce zůstává cena 
za služby pro obec na úrovni roku 2015, tak jako v předchozích šesti 
letech.

13. vaK vyškov – ceny na rok 2016:
Zastupitelstvo vzalo na  vědomí sdělení a.s. Vodovody a  kanalizace 
Vyškov, o cenách vodného a stočného na rok 2016. Navýšení o 1,15 
Kč/m3, oproti r. 2015.
Vodné s DPH: 44,18  Kč/m3

Stočné 41,15  Kč/m3

Celkem: 85,33  Kč/m3 

14. Knihovna KD vyškov – nákup knih:
Zastupitelstvo projednalo výši příspěvku pro knihovnu Karla Dvořáč-
ka Vyškov, na nákup nových knih pro knihovnu Otnice, v roce 2016.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek pro KKD Vyškov, na  nákup no-
vých knih pro knihovnu Otnice v roce 2016, ve výši 10 tis. Kč. 
 
15. Sociální fond obce:
Zastupitelstvo projednalo Statut a Směrnici k sociálnímu fondu obce. 
Bylo doporučeno zvýšit příspěvek zaměstnancům na oběd a zrušit pří-
spěvek na relaxaci a masáže. Starosta zapracuje odsouhlasené připo-
mínky a materiál předloží na příštím zasedání ZO.

16. E.on – věcné břemeno „nn zehnal „:
Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy č. PV-014330035152/001, 
o  zřízení věcného břemene na  přípojku elektřiny k  novostavbě RD, 
do p.č. 1107/11 a 675/1.  Akce je vedena pod názvem „Otnice, příp. 
NN Zehnal“.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o  zřízení věcného břeme-
ne, č. PV-014330035152/001, s E.ON Distribuce a.s.  
        
17. E.on – věcné břemeno „ TS agra „:
Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy č. PV-014330035199/001, 
o  zřízení věcného břemene na  rozvod NN k  trafostanici a  sloupům 
NN, do p.č. 278, 287/1, 439/1, 1462/1, 1464/5, 3492, 3499, 3502, 3505, 
3508, 3509, 3510.  
Akce je vedena pod názvem „Otnice, st. úprava TS Agra“.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o  zřízení věcného břeme-
ne, č. PV-014330035199/001, s E.ON Distribuce a.s.  
        
18. Darovací smlouva – Kosíková v.:
Zastupitelstvo projednalo nabídku p. Věry Kosíkové, na darování po-
zemků p.č. 1360/5, 3796 a 3798, obci Otnice. Obec uhradí vzniklé ná-
klady s převodem.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí pozemků p.č. 1360/5 o výměře 425 m2, 
parcely č. 3796 o výměře 29 m2  a p.č. 3798 o výměře 48 m2, darem, 
od Věry Kosíkové Milešovská 254, Otnice.      
                    
19. Žádost René plášila:
Zastupitelstvo projednalo žádost Ing.  René Plášila Chlum 367, 
o  odprodej obecních pozemků p.č. 1113/1, 1113/2, 1114/1, 1114/2 
a 1115/1, v k.ú. Otnice.
Pozemky mohou v budoucnu sloužit pro uložení sítí k zastavitelným 
plochám. Jejich prodej nebyl doporučen.  
Usnesení:
Zastupitelstvo neschvaluje záměr prodeje výše uvedených pozem-
ků.              

20. Inventury 2015:
Starosta provedl proškolení zastupitelů k zajištění inventur. Inventury 
budou provedeny k 31.12.2015. Nepotřebný majetek je nutné vyřadit. 
 
21. ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
Starosta informoval o:
- O nabídce na mapový portál od f. JN Kart Brno
- Uzávěrka příspěvků do zpravodaje č. 62, je ve středu 9.12.
- Zhodnotil nedělní vánoční koncert DH Vacenovjáci a  poděko-

val místostarostovi, zaměstnancům obce a  všem kteří se podíleli 
na přípravě a výzdobě sálu DD. 

- Pan Mezuláník sdělil, že připravované divadelní představení se 
bude konat ve dnech 23.1. (So) a také 24.1.2016 (Ne).  Bylo dopo-
ručeno oslovit některou organizaci v Otnicích, k převzetí pořada-
telství.   

ZPrÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
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- Pan Havelka upozornil na stav komunikace na Pančavě (k Tulové-
mu). Pozemek je předmětem soudního sporu. 

- Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se uskuteční 12.12.2015, 
v 17,00 hod., před radnicí.

Starosta na závěr jednání popřál všem zastupitelům příjemné prožití 
vánočních svátků ve svých rodinách.

28.12.2015

4. Kontrola minulého zápisu:
Bod 15) Sociální fond – bude samostatným bodem.
  
5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební:
a) Prostavby Real Brno – závěr. kontrolní prohlídka novostavby RD 

SO 06B
b) Prostavby Real Brno – změna stavby před dokončením RD SO 06B
c) P. Svoboda, R. Hutáková Otnice – kontrola stavu RD 313
d) Obec Otnice – stanovisko k akci „Zpevněná plocha pro kontejnery 

a parking“
 
6. JMK – pojištění vkladů:
Zastupitelé vzali na vědomí sdělení od Jihomoravského kraje o legis-
lativním procesu, ve kterém budou pojištěny vklady místních orgánů 
s ročním rozpočtem do 500 tis. EUR. Vzhledem k tomu, že naše da-
ňové příjmy tuto částku převyšují, nebudou naše vklady již pojištěny.

7. Rozpočtové opatření č.11/2015:
Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření č. 11/2015. Pří-
jmy se navyšují o 999 000,- Kč. Výdaje se navyšují o 11 tis. Kč. Rozdíl 
ve výši 988 tis. Kč., bude ponechán ve financování.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2015.                                      
 
8. Schválení přijatých faktur:
a) JN-kart Brno – Fa:282015, mapa obce a okolí
b) P. Pecák Šlapanice – Fa:4015, oprava veřejného osvětlení
c) Respono Vyškov – Fa:2315350040, likvidace odpadů na SD
d) J. Fryc Měnín – Fa:58802015, infokanál do digitálního vysílání
e) L. Viliš Bošovice – Fa:2015020, úprava el. instalace na Dělnickém 

domě
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 8, zápisu.                            
 
9. MF ČR – provozování loterií:
Ministerstvo financí ČR – zahájení prvního řízení o vydání povolení 
k provozování loterie a jiné podobné hry na adrese Pančava 351, Ot-
nice.
K návrhu nebyly vzneseny připomínky. Obec neeviduje na příslušné 
adrese narušování veřejného pořádku
 
10. zŠ – finanční dar:
Zastupitelé projednali žádost Základní a  Mateřské školy Otnice, 
o souhlas s přijetím neúčelového finančního daru od:
Prima stavebniny s.r.o. 3 000,- Kč
Kulhánek Jaroslav Otnice 500,- Kč
Beton Brož Otnice 15 000,- Kč  
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s přijetím finančních darů pro Základní a Ma-
teřskou školu Otnice, od výše uvedených dárců 9-0-0
 
11. zŠ – vyřazení nepotřebného majetku:
Zastupitelé projednali návrh Základní a Mateřské školy Otnice na vy-
řazení nepotřebného majetku v celkové výši 304 664,16 Kč.
Majetek pořízený do 31.10.2009  271 823,36  Kč
Majetek pořízený od   1.11.2009 32 840,80  Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vyřazení nepotřebného majetku v  celkové 
výši 304 664,16 Kč.            

 12. zŠ – investice v r. 2016:
Starosta informoval zastupitele o předpokládaných investicích do Zá-
kladní a  Mateřské školy Otnice v  r. 2016. Jedná se o  pokračování 
v opravách elektrického vedení, odpadů, osvětlení tříd. Dále výměna 
počítačového serveru a  instalace čipového systému evidence obědů. 
V Mateřské škole bude nutné rekonstruovat toalety.
Seznam požadavků bude nadále upřesňován.
 
13. nařízení vlády č. 352/2015:
Zastupitelstvo projednalo nařízení vlády č. 352/2015, ze dne 
14.12.2015, kterým se mění nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách 
za výkon funkce členům zastupitelstev.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí výši měsíčních odměn uvolně-
ných členů zastupitelstva  obce a v souladu s §84, odst.2, písm. r, zá-
kona č.128/2002 Sb. a nařízením vlády č.352/2015 ze dne 14 prosince 
2015, kterým se mění nařízení vlády č.37/2003 Sb., stanovilo výši mě-
síční odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům výbo-
rů dle přílohy č.1 zápisu.
Předseda výboru                   1 770,- Kč / měsíc
Člen zastupitelstva                     576,- Kč / měsíc 
 
14. vyhodnocení plánu akcí za r. 2015:
Starosta vyhodnotil plnění plánu akcí za rok 2015. Většina plánova-
ných akcí byla dokončena.
15. Sociální fond obce:
Zastupitelstvo projednalo Statut a Směrnici k sociálnímu fondu obce. 
Byl zrušen příspěvek na relaxaci a masáže a navýšen příspěvek na obě-
dy. Taktéž bylo upřesněno krácení příspěvku v poměru k odpracované 
době.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Statut sociálního fondu obce a  Směrnici č. 
1/2015. Účinnost od 1.1.2016.                                                                                    
 
16. MS Hubert otnice - žádost:
Zastupitelstvo projednalo žádost Mysliveckého sdružení Hubert Ot-
nice o  výpůjčku sálu Dělnického domu dne 16.1.2016, a  o  finanční 
příspěvek 12 tis. Kč., na zajištění hudby při pořádání tradičního mys-
liveckého plesu. Bylo doporučeno uhradit náklady na  kapelu z  roz-
počtu obce.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje:
a) Výpůjčku sálu pro MS Hubert Otnice na 16.1.2016
b) Úhradu nákladů na kapelu ve výši 12 tis. Kč., z rozpočtu obce
                                                                                                                 
17. 6BJ - zateplení:
Obec má zpracovanou projektovou dokumentaci kompletního zatep-
lení obecní bytovky v ul. Školní (6BJ) a je připravena požádat o dotaci 
v operačním programu IROP. V prosinci byla zveřejněna výše podpo-
ry. Oproti minulému dotačnímu období (90%) byla podpora snížena 
na 27%. Vzhledem k rozpočtovým nákladům 1,8 mil. Kč., by spoluú-
čast obce byla příliš vysoká.
Usnesení:
Zastupitelstvo rozhodlo nepodávat žádost o dotaci na zateplení obecní 
bytovky v ul. Školní (6BJ).                                                                                     
 
18. Kupní smlouva Svobodovi:
Zastupitelstvo projednalo návrh kupní smlouvy s Františkem a Kris-
týnou  Svobodovou, na výkup pozemků vedených na LV 190 a 191, 
v k.ú. Otnice.
Součástí výkupu pozemků (cca 9 ha), by byl i prodej podílu obecních 
pozemků vedených na LV 191, v zastavovacím území obce.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje podílu obecních pozemků p.č. 
3397, 3398, 3399, 3477, 3478, 3479, v k.ú. Otnice.                                          
 
19. Divadelní představení:
Pan Pavel Mezuláník informoval zastupitele o přípravách k uspořádá-
ní divadelního představení dne 23. a 24.1.2016, na Dělnickém domě. 
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Požádal také o převzetí pořadatelství.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje převzetí pořadatelství nad pořádáním diva-
delního představení na Dělnickém domě dne 23. a 24. ledna 2016.
Stanovuje výši vstupného na 50,- Kč./představení.                                             
 
20. Plán akcí na rok 2016:
Zastupitelé vedli diskuzi nad plánem akcí v roce 2016. Investice obce 
budou odvislé nejen od výše daňových příjmů, ale i od úhrady závaz-
ků a výši mandatorních výdajů obce.
 
21. Termíny zasedání zo na I. pol. 2016:
Zastupitelé projednali a schválili návrh termínů zasedání v I. pol. 2016.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje termíny zasedání zastupitelstva obce na I. po-
loletí 2016.                                                                                                       
 
22. ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
Starosta informoval o:
-  Mapový portál od f. JN Kart Brno do vitríny na náměstí, je zadán 
do výroby.
 
Starosta na  závěr jednání popřál zastupitelům do  nového roku vše 
nejlepší a  pevné zdraví. Poděkoval také za  dosavadní velmi dobrou 
spolupráci.

LEDEN - 11.1.2016

4. Kontrola minulého zápisu:
Zadané úkoly jsou řešeny samostatným bodem jednání.
   
5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební:
a) HDP Trading 53 – závěrečná kontrolní prohlídka vestavby admi-

nistrativy
b) Manž. Hofrovi 486 – závěrečná kontrolní prohlídka přístavby RD
c) MND Hodonín – Územní rozhodnutí „Těžební plynovod“
d) Obec Otnice – usnesení o zastavení řízení stavebních úprav 6BJ

6. MěÚ Slavkov u Brna – odbor Žp:
Obec Otnice – stanovisko oboru ŽP k akci na stavební úpravy 6BJ

7. nákup regálu do archivu:
Zastupitelé projednali nabídku f. BEG Bohemia Brno, na dodání po-
licového regálu k uložení písemností v archivu obce. Náklady cca 9 
tis. Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku f. BEG Bohemia Brno, na dodání po-
licového regálu.
  
8. KpÚ otnice:
Starosta informoval o pokračování pozemkových úprav. SPÚ ČR do-
končuje výkupy pozemků, f. Ageris započne s  parcelním uspořádá-
ním v jednotlivých honech. Starosta předložil zastupitelům požadavky 
obce na SPÚ k uspořádání pozemků při realizaci společných opatření 
a záměrů obce. Seznam je přílohou zápisu. 
Pozemkové úpravy by měly být dokončeny do konce roku 2016.

9. MaS Slavkovské bojiště - projekty:
Zastupitelé projednali návrh projektů za obec Otnice, které bychom 
předložili MAS Slavkovské bojiště, jako projektové záměry obce. Se-
znam je přílohou zápisu.

10. Divadelní představení:
Vzhledem k tomu, že obec bude pořadatelem divadelního představení 
ve dnech 23.-24.1.2016, rozhodlo zastupitelstvo že jednotné vstupné 
bude ve výši 50,- Kč.
Obec také obdržela žádost na  zajištění brožurky k  div. představení. 
Vzhledem k tomu, že zpracování a tisk by se z časového hlediska dalo 
těžko zajistit, rozhodlo zastupitelstvo následně: 

- Informaci o divadelní hře a  jejím obsazení, rozsah max. A4, tisk 
zajistí obecní úřad.

- Informace o  historii divadelnictví v  Otnicích budou vytištěny 
ve zpravodaji.

11. příspěvek nově narozeným dětem v r. 2015:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí že vítání občánků narozených v roce 
2015 se uskuteční dne 20.2.2016. Navrhuje se každému nově naroze-
nému dítěti v r. 2015 s trvalým pobytem v obci Otnice, přispět částkou 
2 tis. Kč. Obecní úřad eviduje 10 dětí.    
            
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek každému narozenému dítěti v roce 
2015, s  trvalým pobytem v obci Otnice, ve výši 2 tis. Kč.   
        
12. posezení pro seniory:
Posezení pro seniory obce se uskuteční dne 20.2.2016. Obec zajistí 
drobné občerstvení, hudbu (p. Pospíšil z Dambořic) a program. 

13. Hospodaření obce za r. 2015:
Zastupitelstvo projednalo předběžné výsledky hospodaření obce 
za rok 2015.
Příjmy:  23 213 946,- Kč
Zůstatek na účtu k 31.12.2015:     15,5 mil. Kč.
Výdaje:  15 000 004,- Kč 
Příjem z dotací:  2 117 426,- Kč
Zastupitelstvo uložilo Finančnímu výboru vypracovat návrh rozpočtu 
na r. 2016.

14. plán akcí na r. 2016:
Zastupitelé jednali o  návrhu plánu akcí na  rok 2016. Zastupitelstvo 
uložilo
Výboru rozvoje obce, ve spolupráci s Finančním výborem, vypracovat 
návrh plánu akcí na rok 2016.

15. záměr výkupu pozemků v Hrubé dolině:
Starosta předložil návrh na  výkup pozemků vedle rybníka v  Hrubé 
dolině. Pozemky budou použity pro opatření k ochraně přírody a kra-
jiny.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr výkupu pozemků v Hrubé dolině, dle 
seznamu. (p.č. 4652 až 4678/1)    
                           
16. záměr výkupu podílu pozemku č. 5231:
Zastupitelstvo projednalo nabídku p.Kratochvíla, na odkup idd. ½ po-
zemku p.č. 5231, v k.ú. Otnice.
Usnesení:
ZO schvaluje záměr úplatného nabytí pozemku p.č. 5231, v k.ú. Ot-
nice.
       
17. přijetí pozemků darem p.č. 2846 a 5057:
Zastupitelé projednali nabídku p. F. Menouška, na darování pozemku 
p.č. 2846 a idd. ½ pozemku p.č. 5057, v k.ú. Otnice. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí pozemku p.č. 2846 a idd. ½ pozemku 
p.č. 5057, oba v k.ú. Otnice, darem od p. Františka Menouška Otnice 
315.        

18. vstupné na kino otnice:
Zastupitelstvo se zabývalo stanovením ceny vstupného na představe-
ní promítaná v obecním kině. Bylo doporučeno stanovit pevné ceny 
na představení. 
Usnesení:
Zastupitelstvo stanovuje ceny vstupného na filmová představení v ot-
nickém kině takto:  Vstupné pro dospělé: 70,- Kč/osobu. Vstupné pro 
děti: 50,- Kč/osobu.                    
            
19. ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Matoušek D. informoval o  akcích pořádaných TJ Sokol pro žáky 
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a přípravku, v oddílu kopané. Požádal obec o finanční podporu těchto 
akcí.  

ÚNOR - 1.2.2016
    
4. Kontrola minulého zápisu:
Zadané úkoly byly provedeny.
   
5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební:
a) Manž. Kurdíkovi 480 – zahájení kolaudačního řízení novostavby 

RD
b) Obec Otnice – ÚS č.6/2015, VO na zpevněné ploše za hřbitovem
c) M. Hudcová Brno – zahájení ÚŘ, prodloužení vod. řadu k novo-

stavbě RD
d) LILA Domov Otnice – závěr. kontrolní prohlídka. Zdviž v objektu 

LILA
e) P. Svoboda + R. Hutáková – přezkum stavu nemovitosti

6. Mze ČR – opatření obecné povahy:
Ministerstvo zemědělství ČR – Vydání opatření obecné povahy. Ná-
rodní plán povodí Labe, Odry a Dunaje.
 
7. MF ČR – vHp, rozhodnutí:
Ministerstvo financí ČR – Rozhodnutí, kterým doplňuje povolení 
k provozování videoloterního terminálu v budově č.p 351.

8. Materiály zŠ otnice:
Zastupitelé projednali materiály Základní školy:
A) Přijetí finančních darů:
a) Přijetí neúč. finančního daru od I. Turek Lovčičky ve výši 15 tis. Kč.
b) Přijetí účelového finančního daru od f. WOMEN FOR WOMEN, 

Praha, ve výši 4 600 Kč  
B) Odpisový plán školy na rok 2016, ve výši 133 876,82 Kč
C) Změnu výše vyřazeného majetku za rok 2015.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje:
A) Přijetí finančního darů od  I. Turek Lovčičky ve  výši 15 tis. Kč. 

a od o.p.s. WOMEN FOR WOMEN Praha ve výši 4 600,- Kč.
B) Odpisový plán p.o. Základní a Mateřská škola Otnice v roce 2016, 

ve výši 133 876,- Kč.    
C) Změnu výše vyřazeného majetku v r. 2016 takto.
Majetek pořízený do 31.10.2009: (Původní částka schválená 28.12.2015: 

271  823,36 Kč) Nová částka: 272 614,36 Kč.
Majetek pořízený od 1.11.2009: (Původní částka schválená 28.12.2015: 
32 840,16 Kč) Nová částka: 33 660,80 Kč.
Celkový objem vyřazeného majetku:  306 275,16 Kč. 
         
9. Schválení přijatých faktur:
a) J. Sokol Bošovice – Fa:16010, xerox papír, tonery
b) Červinka Hodějice – Fa:1601500029, kontrola a  oprava hasícího 

zařízení
c) Respono Vyškov – Fa:2315350044, likvidace odpadů na SD
d) Respono Vyškov – Fa:315110371, likvidace odpadů za IV.Q.2015
e) Ing. Sedláček Brno – Fa:2016013, upgrade softwaru G-VIEW
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 9, zápisu. 

10. Tříkrálová sbírka 2016:
Při Tříkrálové sbírce, 9. ledna 2016, bylo v  obci vybráno celkem 
38 209,- Kč.

Rok: 2015 37 248,- Kč
Rok: 2014 36 243,- Kč 
Rok: 2013 31 353,- Kč
Rok: 2012 35 572,- Kč 
Rok: 2011 30 419,- Kč
Rok: 2010 28 214,- Kč 

11. Knihovna – výkaz za rok 2015:
Zastupitelé vzali na vědomí roční výkaz o činnosti knihovny za rok 
2015.
Knihovní fond: 10 018 knih
Čtenářů celkem: 119
Z toho dětí: 23
Počet návštěvníků:  1 317
Počet výpůjček: 5 539
Nově zakoupené knihy 52
Vyřazeno 344

12. Kynologický klub otnice - žádost:
Zastupitelé projednali žádost Kynologického klubu Otnice, o souhlas 
obce s  umístěním sídla a  adresy spolku na  Obecním úřadě Dědina 
479, Otnice. Spolek ponese název „Kynologický klub Otnice z.s“  (IČ: 
64446867) 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje, umístění sídla a adresy „Kynologického klubu 
Otnice z.s“, na adrese 683 54 Otnice, Dědina 479.  

13. Dopis od ing. Matyáše - parkování:
Zastupitelé vzali na vědomí dopis ing. Matyáše o problémech s par-
kováním u domu č. 292. Parkováním dochází k poškozování jeho RD. 
Bylo doporučeno zabudovat trubní zábrany. 

14. Dopis od l. Kaloudové a F. Mazalové:
Zastupitelé vzali na vědomí dopis od p. L. Kaloudové 362 a p. F. Ma-
zalové 310, ve kterém zpochybňují vyčíslené náklady na vybudování 
autobusových zastávek ul. Na Konci. Nesouhlasí také s rozhodnutím 
ZO nepokračovat ve zřízení těchto zastávek a odložením do zásobníku 
akcí.
Usnesení:
Zastupitelstvo bere dopis na vědomí, trvá však na svém rozhodnutí ze 
dne 27. 7. 2015.      
                           
15. výběr provozovatele lunaparků 2016:
Tradiční Aloiské hody se uskuteční ve dnech 18.-19.6.2016. Starosta 
předložil dvě žádosti o  hostování lunaparků na  hody. K  přijetí byla 
doporučena žádost p. Flaksové Brno.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje žádost p. Flaksové Brno, na zajištění lunapar-
ků při konání otnických hodů.    
   
16. Usnesení k prodeji a nákupu pozemků:
A) V rámci optimalizace cen prodeje a nákupu pozemků, bylo navr-
ženo upravit cenu pozemků (prodej i výkup) o drobné výměře v intra-
vilánu obce, takto:
Pozemky na kterých nelze provádět výstavbu (zahrádky) 35,- Kč/m2

Pozemky malého rozsahu, které lze přiřadit ke stavebním 55,- Kč/m2 
B) Vzhledem k tomu, že v brzké době vstoupí v účinnost novela zá-
konného opatření Senátu ČR č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovi-
tých věcí, ve kterém bude plátcem daně kupující, rozhodlo zastupitel-
stvo, že u kupních smluv kde obec nabývá pozemky, bude také plátcem 
daně z nabytí nemovitých věcí. Usnesení je navrženo z důvodu rovné-
ho přístupu.   
Usnesení:
a) ZO schvaluje výši cen, uvedených pod bodem A, u prodeje a náku-

pu pozemků v intravilánu obce, s účinností od 1.1.2016.
b) ZO schvaluje, že od  1.1.2016, bude u  nabytí pozemků, plátcem 

daně z nabytí nemovitých věcí, obec Otnice.
            
17. Majetkové materiály:
Zastupitelé projednali záměr výkupu pozemků, dle přílohy č.1, zápisu.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr úplatného nabytí pozemků dle přílohy 
č.1.

18. nabytí pozemku od p. Kratochvila:
V  rámci naplnění záměrů z  KPÚ, obec vykupuje pozemky. Starosta 
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doporučil  přijmout nabídku p. M. Kratochvila, na prodej idd. 1/2 po-
zemku p.č. 5231, v k.ú. Otnice.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí idd. ½ pozemku p.č. 5231 
o celkové výměře pozemku 7 315 m2 , od Miloše Kratochvila 182 00 
Praha, Služská 16a, za cenu 35,- Kč/m2. Obec uhradí i daň z nabytí 
nemovitých věcí.           

19. prodej pozemku p.č. 453:
Zastupitelstvo projednalo žádost O. Nehyby o odprodej obecního po-
zemku p.č. 453 o výměře 43 m2. Pozemek je zastavěný hospodářským 
stavením ve vlastnictví žadatele a je pro potřeby obce zbytný. Plátcem 
daně bude obec.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 453, v k.ú Otnice, Oldři-
chu Nehybovi, 628 00 Brno, Houbalova 2088/5, za cenu 55,- Kč/m2. 
                       
20. návrh rozpočtu na r. 2016:
Předseda finančního výboru Ing. M. Špunar předložil návrh rozpočtu 
na rok 2016. K návrhu byla vedena diskuze.

21. plán akcí na r. 2016:
Předseda výboru rozvoje obce p. P. Mezuláník předložil návrh plánu 
akcí na rok 2016. K návrhu byla vedena diskuze.

22. výstavba RD pod vodárnou - Milešovská:
Zastupitelstvo vzalo na  vědomí zjištěnou skutečnost, že přes obecní 
pozemek p.č. 2103/1, vede vodovodní řad. Bez přeložky vod. řadu ne-
lze na pozemcích stavět RD, jak je vedeno v územním plánu obce. VaK 
Vyškov nebude přeložku financovat. Obec povede jednání s p. Šáškem 
(vlastník sousedního pozemku), o možném řešení problému.  

23. otnický SaD – výpůjčka sálu DD:
Zastupitelstvo projednalo žádost sdružení Otnický SAD, o výpůjčku 
sálu Dělnického domu na 13.2.2016, za účelem uspořádání maškar-
ního plesu pro děti. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku sálu DD pro spolek Otnický SAD, 
na den 13.2.2016.                    
           
24. ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Základní škola Otnice zastoupena Mgr. D. Kovaříkovou je zapojena 
do evropského projektu škol eTwinning. Projekt je zaměřen na vyhle-
dávání partnerských škol v  Evropě a  výměnu nápadů a  zkušeností, 
s využitím informačních a telekomunikačních technologií (ICT).
- Starosta poděkoval divadelnímu kroužku Ochotnice, za velice pěk-
ný kulturní zážitek, za provedení divadelního představení „Podhorský 
penzion“. Představení se ještě bude opakovat 19.3.2016.
- Posezení u cimbálu, které pořádají otničtí zahrádkáři, se uskuteční 
v neděli velikonoční dne 27.3.2016.  

15.2.2016
   
4. Kontrola minulého zápisu:
Zadané úkoly byly provedeny.
   
5. JMK – odbor Žp:
Jihomoravský kraj
a) Zahájení řízení o povolení výjimky ze zákazu u raroha velkého.
b) Rozhodnutí kterým povoluje Ústavu biologie obratlovců AV ČR 

výjimku u manipulace s  jedinci, kadavery, částmi těl a  tkání, při 
odběru vzorků. 

6. Faktury ke schválení:
a) Ing. Severová Chvalčov – Fa:160100016, obecní psí známky
b) Respono Vyškov – Fa:231635001, likvidace odpadů na SD
Usnesení:

7. policie ČR:
Zastupitelé vzali na vědomí „Zprávu o bezpečnostní situaci v obci Ot-
nice za rok 2015“, kterou zpracovala Policie ČR Slavkov.

8. Rybářský spolek otnice - žádost:
Zastupitelé projednali žádost Rybářského spolku Otnice o výpůjčku 
obecního rybníku v Poltni.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr výpůjčky rybníku v  Poltni (p.č. 395) 
a přilehlé pozemky p.č. 4685/1 a 4685/2.   
 
9. návrh rozpočtu na rok 2016:
Zastupitelé projednali návrh rozpočtu obce na rok 2016 a návrh roz-
počtu sociálního fondu na rok 2016.

10. plán akcí na rok 2016:
Zastupitelé projednali návrh plánu akcí na rok 2016.

11. Česká obec - nabídka:
Zastupitelstvo projednali nabídku aplikace „Česká obec“.  Jedná se 
o uveřejňování informací obce do mobilních aplikací. Po zvážení pří-
nosu a nákladů, rozhodlo ZO zapojení do projektu odložit.  
             
12. Trundová J. – smlouva o smlouvě budoucí:
Zastupitelstvo projednalo nabídku p. Trundové J. na prodej pozemků 
p.č. 5448 a 5502. Vzhledem k tomu, že pozemky jsou zatíženy před-
kupním a zástavním právem, bylo dohodnuto uzavřít „Smlouvu o bu-
doucí smlouvě kupní“. Po odstranění vad bude uzavřena řádná kupní 
smlouva.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě kupní“ s p. Ja-
nou Trundovou 664 54 Těšany 71, na pozemky p.č. 5448 a 5502. Cena 
za pozemky 35,- Kč/m2.            
                       
13. MUDr. václavková - žádost:
Zastupitelstvo projednalo žádost MUDr.  M. Václavkové, Otnice, 
Za Drahy 464, o prodej obecního pozemku p.č. 1340/133, v k.ú. Ot-
nice.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1340/133. 

14. T. Šlahorová - žádost:
Zastupitelé projednali žádost T. Šlahorové, Otnice, Chaloupky 93, 
o odprodej části pozemků p.č. 1107/22 a 1107/23. Vzhledem k roz-
vojovým záměrům obce, nebylo doporučeno části pozemků prodat.
Usnesení:
Zastupitelstvo neschvaluje záměr prodeje části pozemků p.č. 1107/22 
a 1107/23. 9-0-0

15. Manželé. Hudečkovi - žádost:
Zastupitelé projednali žádost manž. Hudečkových, Otnice, B. Němco-
vé 317, o odprodej části pozemků p.č. 504 a 514. Prodej části pozemku 
č. 514 nebyl doporučen ke schválení. K prodeji „klínu“ mezi p.č. 472 
a 514, na pozemku p.č. 504, byl dán souhlas k vytvoření oddělovacího 
GP.  
Usnesení:
a) Zastupitelstvo neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 514
b) Zastupitelstvo souhlasí s  vyhotovením geometrického plá-

nu na oddělení části pozemku p.č. 504.   
 

16. záměr výkupu pozemků – dle přílohy č.1:
Zastupitelé projednali záměr výkupu pozemků, dle přílohy č. 1, zápisu.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr úplatného nabytí pozemků dle přílohy 
č.1.

17. pavlovcová J. prodej pozemku obci:
Zastupitelé projednali nabídku p.  J. Pavlovcové, na prodej pozemku 
p.č. 1367/12, v k.ú. Otnice. 
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Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 1367/12 v  k.ú. 
Otnice, od  Jaroslavy Pavlovcové, Otnice, Severní 514, za cenu 35,- Kč/
m2. 

18. Jelínek J. – prodej pozemku obci:
Zastupitelé projednali nabídku p.  J. Jelínka, na prodej pozemku p.č. 
4659, v k.ú. Otnice. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 4659 v k.ú. Ot-
nice, od Jana Jelínka, Otnice, Pančava 187, za cenu 35,- Kč/m2. 
                           

19. Gajda Č. – prodej pozemků obci:
Zastupitelé projednali nabídku p.  Č. Gajdy, na  prodej pozemků p.č. 
1371/3 a p.č. 1372/5, v k.ú. Otnice. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 1371/3 a  p.č. 
1372/5, v k.ú. Otnice, od Čeňka Gajdy, Otnice, U Parku 125, za cenu 
35,- Kč/m2.                               
               
20. Černý J. – prodej pozemků obci:
Zastupitelé projednali nabídku p. J. Černého, na prodej pozemků p.č. 
4563 a p.č. 4564, v k.ú. Otnice. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 4563 a  p.č. 
4564, v k.ú. Otnice, od Jiřího Černého, Otnice, Boženy Němcové 266, 
za cenu 35,- Kč/m2.                              
              
21. Duží J. – prodej pozemků obci:
Zastupitelé projednali nabídku p.  J. Duží, na  prodej pozemků p.č. 
1360/1 a p.č. 1361/3, v k.ú. Otnice. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 1360/1 a  p.č. 
1361/3, v k.ú. Otnice, od Jany Duží, Ostrava, Křižíkova 4, za cenu 35,- 
Kč/m2.                               
              
22. Kosík M. – prodej pozemků obci:
Zastupitelé projednali nabídku p. M. Kosíka, na prodej pozemků p.č. 
1391/5, p.č. 1392/4, p.č. 1393/7 a p.č. 4194, v k.ú. Otnice. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 1391/5, p.č. 
1392/4, p.č. 1393/7 a  p.č. 4194, v  k.ú. Otnice, od  Miroslava Kosíka, 
Otnice, Dědina 168, za cenu 35,- Kč/m2.  9-0-0

23. Martinásek J. – prodej pozemků obci:
Zastupitelé projednali nabídku p.  J. Martináska, na prodej pozemků 
p.č. 1361/2, p.č. 1362/5, p.č. 2888 a p.č. 2894, v k.ú. Otnice. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 1361/2, p.č. 
1362/5, p.č. 2888 a p.č. 2894, v k.ú. Otnice, od Josefa Martináska, Ot-
nice, Chaloupky 106, za cenu 35,- Kč/m2.                   
                      
24. zehnal J. – prodej pozemku obci:
Zastupitelé projednali nabídku p. J. Zehnala, na prodej pozemku p.č. 
1362/4, v k.ú. Otnice. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 1362/4 v  k.ú. 
Otnice, od  Jaroslava Zehnala, Otnice, Dědina 472, za  cenu 35,- Kč/
m2. 

25. Šnajdrová a spol. – prodej pozemků obci:
Zastupitelé projednali nabídku p. J. Šnajdrové (podíl 1/3), p. A. Ren-
čínové (1/3) a p.  J. Koláře (1/3), na prodej pozemků p.č. 2554 a p.č. 
3624, v k.ú. Otnice. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 2554 a p.č. 3624, 
v k.ú. Otnice, od Jaroslavy Šnajdrové Adršpach 120, Anny Renčínové 

Broumov U Větrolamu 272 a Jaroslava Koláře Otovice 83, za cenu 35,- 
Kč/m2.          

26. Smolková M. – prodej pozemků obci:
Zastupitelé projednali nabídku p. M. Smolkové, na prodej pozemků 
p.č. 3246, p.č. 3247 a p.č. 4773, v k.ú. Otnice. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 3246, p.č. 3247 
a p.č. 4773, v k.ú. Otnice, od Marcely Smolkové, Otnice, Chaloupky 
217, za cenu 35,- Kč/m2.                             
             
27. Foltýn J. – prodej pozemků obci:
Zastupitelé projednali nabídku p. J. Foltýna, na prodej pozemků p.č. 
1369/4, p.č. 1843, p.č. 1887, p.č. 1925, p.č. 1926, p.č. 2163, p.č.2171, 
p.č.2197, p.č. 4268, p.č. 4269, p.č. 4270, p.č. 4474, p.č. 4475, p.č. 4476, 
p.č. 4653, p.č. 4654, p.č. 4655/1, p.č.4749  a p.č. 4750, v k.ú. Otnice. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 1369/4, p.č. 
1843, p.č. 1887, p.č. 1925, p.č. 1926, p.č. 2163, p.č.2171, p.č.2197, p.č. 
4268, p.č. 4269, p.č. 4270, p.č. 4474, p.č. 4475, p.č. 4476, p.č. 4653, p.č. 
4654, p.č. 4655/1, p.č.4749  a p.č. 4750, v k.ú. Otnice,  od Josefa Foltý-
na, Otnice, Dědina 42, za cenu 35,- Kč/m2.                   
                        

28. Schořová l. – prodej pozemků obci:
Zastupitelé projednali nabídku p. L. Schořové, na prodej pozemků p.č. 
1363/11, p.č. 2526, p.č. 4305, p.č. 4775, p.č. 1485, p.č. 1496 a p.č. 2918 
v k.ú. Otnice. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 1363/11, p.č. 
2526, p.č. 4305, p.č. 4775, p.č. 1485 (podíl ¼), p.č. 1496 (¼ ) a  p.č. 
2918 (1/2), v k.ú. Otnice,  od Ludmily Schořové, 683 51 Holubice 137, 
za cenu 35,- Kč/m2.                        
      
29. Klvač F. – prodej pozemků obci:
a) Zastupitelé projednali nabídku p. F. Klvače, na prodej pozemků p.č. 

1360/7, p.č. 1363/10, p.č. 1374/4,  p.č. 1375/6, p.č. 2523, p.č. 2577, 
p.č. 2598, p.č. 2736, p.č. 2739, p.č. 2742, p.č. 4308 a p.č. 4311, v k.ú. 
Otnice. 

b) Zastupitelé projednali nabídku F. Klvače na darování pozemků obci 
p.č. 4776 a p.č. 4779 v k.ú. Otnice.  

Usnesení:
a) Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 1360/7, p.č. 

1363/10, p.č. 1374/4, p.č. 1374/4, p.č. 1375/6, p.č. 2523, p.č. 2577, 
p.č. 2598, p.č. 2736, p.č. 2739, p.č. 2742, p.č. 4308 a p.č. 4311 v k.ú. 
Otnice, od Franiška Klvače, Otnice, Boženy Němcové 417, za cenu 
35,- Kč/m2.                                         
             

b) Zastupitelstvo schvaluje přijetí pozemků darem p.č. 4776 a  4779 
v k.ú. Otnice, od Františka Klvače, Otnice,  Boženy Němcové 417.

30. ČS zahrádkáři otnice – výpůjčka sálu DD:
Zastupitelé projednali žádost spolku ČS Zahrádkáři Otnice o výpůjč-
ku sálu Dělnického domu na den 4.3.2016, za účelem konání kulturní 
akce.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku sálu Dělnického domu na  den 
4.3.2016, pro spolek ČS Zahrádkáři Otnice.     
 
31. ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
Zastupitelé vzali na vědomí:
- Dopis od p. Mazalové F. a Kaloudové L. ze dne 11.2.2016, ve věci 

autobusové zastávky v ul. Na Konci.
- Sdělení ing. Matyáše Vyškov, ve věci řešení parkování vedle RD č. 

292.
- Nabídku venkovního sportovního nářadí od. F. Colmex.
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••	starostovy	starosti	••
Vážení spoluobčané,
i když to, soudě podle počasí, tak ne-

vypadá, jaro nám ťuká na dveře. Není to 
tak dávno, co jsme slavili vánoční svátky 
a Nový rok a již byly i Velikonoce. Letos 
velmi brzy.

V letošní, velmi mírné zimě, jsme ne-
museli odklízet sníh z chodníků. I náledí 
nás zlobilo jen mírně. Ještěže bylo dost 
deštivo a vláha se dostala do země. Nás 
občany i  zaměstnance obce čeká jarní 
úklid. Věřím, že se jej zhostíme stejně 
jako v minulých letech.

Zastupitelstvo na  svém zasedání dne 
7. března schválilo rozpočet a plán akcí 
na rok 2016, důležité materiály pro dal-
ší rozvoj naší obce. Rozpočet je sestaven 
deficitní, rozdíl mezi příjmy a  výdaji je 
necelých 11 mil. Kč. Tento deficit je kryt 
přebytkem hospodaření z  minulých let. 
Jen za rok 2015 činil 8 mil. Kč.  U plánu 
akcí je největší položka výdajů splátka 10 
milionového závazku Vodovodům a ka-
nalizacím Vyškov. Druhá nejvyšší je 7,5 
mil. Kč, na nákup pozemků pro pozem-
kové úpravy, které by měly být v  letoš-
ním roce dokončeny. Vím, že se naskyt-
ne otázka, proč obec vydává tolik peněz 
na nákupy pozemků, jsou jiné, důležitější 
záměry. Zde je však nutné si uvědomit, 
že dnešní šance udělat něco pro životní 

prostředí v  rámci pozemkových úprav, 
se nebude opakovat. Co je nám platné si 
v  plánu společných zařízení ke  zlepšení 
obrazu krajiny naplánovat jakékoliv zá-
měry, když je nemáte podložené vlast-
nictvím pozemků? Je to jako plánovat, 
co postavíte sousedovi na  jeho zahradě. 
Proto je nutné, alespoň ty nejdůležitější 
záměry mít podložené majetkově. Jen 
na narovnání vlastnických vztahů u plá-
novaných cest je potřeba 20 ha pozemků. 
Na další záměry, vysázení lesa (6-7 ha), 
vybudování nového rybníku (2,5 ha), 
naučná stezka (2 ha), sjednocení vět-
rolamů, biocentra, biokoridory, zatrav-
nění rizikových míst a  další, musí obec 
pozemky nakoupit. Obec má rozjednán 
výkup cca 20 ha pozemků. Při ceně 35,- 
Kč/m2 jste v rozpočtu na částce 7 mil. Kč. 

V Parlamentu ČR je nyní projednává-
na novela Zákonného opatření Senátu č. 
340/2013 Sb., ve které dochází k zásadní 
změně u plátce daně z nabytí nemovitých 
věcí. Nově bude plátcem této daně kupu-
jící. Nyní je plátcem daně prodávající. 
Nebylo by spravedlivé, kdyby část pro-
dávajících byla povinna uhradit tuto daň 
a po přijetí zákona by tuto daň již platila 
obec jako kupující. Proto zastupitelstvo 
rozhodlo, že pro zachování podmínek 
rovnosti pro všechny partnery, kteří se 

rozhodnou prodat obci pozemek, tuto 
daň zaplatí obec. Daň činí čtyři procenta 
z ceny. Pozemkové úpravy jsou již ve fázi, 
kdy firma Ageris uspořádává nově po-
zemky v  katastru nemovitostí, proto je 
nutné pozemky vykoupit co nejdříve. 

O2 Czech Republic a.s., oznámilo obci, 
že z  důvodu výrazného poklesu zájmu 
obyvatel o využívání sítě Veřejných tele-
fonních automatů (VTA), bude zrušen 
telefonní automat před poštou. Za  po-
sledních dvanáct měsíců je měsíční prů-
měr 0,5 uskutečněných odchozích volá-
ní. Poslední hovor byl uskutečněn v říjnu 
2015. K  demontáži a  odstranění VTA 
není nutný souhlas obce.    

Schválený plán akcí na rok 2016 najde-
te v  dnešním čísle zpravodaje. Ke  zlep-
šení financování akcí podala obec tyto 
žádosti o  dotace: Z  Programu rozvoje 
venkova Jihomoravského kraje žádost 
o  dotaci ve  výši 30 tis. Kč na  vybavení 
knihovny a žádost o 200 tis. Kč na opra-
vu zdravotního střediska. Kraj jsme také 
požádali o  dotaci ve  výši 500 tis. Kč 
na pořízení dopravního automobilu pro 
hasiče (JSDH) a  na  pořízení tohoto vo-
zidla i Generální ředitelství hasičů o 450 
tis. Kč. Jak v těchto žádostech uspějeme, 
lze těžko odhadnout. 

 Pavel Prokop, starosta

Domov pro seniory Akátový dům má za sebou první rok provozu
Akátový dům stojí v centru Rajhradu na ulici Městečko č. 52. V bytech bydlí jak soběstační senioři, kteří využívají základních 

služeb pečovatelek a oceňují hlavně pestrý kulturní a společenský život, tak senioři, jejichž zdravotní stav vyžaduje celodenní 
pečovatelskou péči. 

Jak vyplývá z rozhovoru s obyvateli Akátového domu, žijí si zde spokojeně. Třeba takový pan Dohnal žil 30 let v Brně a jak 
tvrdí, má rád okolo sebe lidi, se kterými se může bavit. Když potřebuje na chvíli změnit prostředí, vyrazí na výlet do Brna nebo za 
bratrem na Znojemsko. Na otázku, jak se mu zde žije, říká: „Pořád se tady něco zajímavého děje. A jsou tady lidi, můžu se vykecat. 
Já jsem ten typ, co nezavře hubu, jak se říká.“ Z jeho řeči je cítit spokojenost.

Akátový dům je sice domov pro seniory, ale přes svoji krátkou existenci se již stačil představit i širší veřejnosti jako rajhradské 
kulturní centrum. Vedení domova připravuje na každý měsíc kolekci zajímavých a různorodých akcí, přednášek a koncertů. 

Vedení domova hodnotí první rok provozu jako velmi vydařený. „Podařilo se nám vytvořit kolektiv příjemných a zkušených 
pečovatelek, které zvládají jak náročné situace, tak i zábavu a aktivizace klientů.“ Domovu se za krátkou dobu své existence po-
dařilo získat dobré jméno.

Akátový dům, Městečko 52, Rajhrad; tel.: 776 479 455; www.senbydleni.cz
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ObEcNí úř Ad INfOrMUJE

Celkem  Průměrný věk Dat.nar. nejstarší Dat.nar. nejmladší
Osoby 1518 39,77 8/31/1921 2/18/2016
Muži 752 39,09 1/1/1929 2/18/2016
Ženy 766 40,44 8/31/1921 12/16/2015

Děti do 15 let 256 6,92 3/2/2001 2/18/2016
Děti do 18 let 295 8,1 5/27/1998 2/18/2016
Starší 60 let 365 69,18 8/31/1921 1/20/1956
Možní voliči 1207 47,57 8/31/1921 1/27/1998

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ JE 
PŘIPRAVENA NA PODPORU PROJEKTŮ NA SVÉM ÚZEMÍ

MAS Slavkovské bojiště, stejně jako ostatní místní akční sku-
piny v ČR (180 MAS v ČR), pracovala v uplynulých dvou letech 
na své „Strategii komunitně vedeného místního rozvoje“. Princip 
MAS a tvorby jejich strategií je vázaný nařízeními řídících orgá-
nů jednotlivých operačních programů, ale neměla by se vytratit 
podstata: místní akční skupiny znají své území a vědí, kde je po-
třebnost a potenciál a podle toho svoji strategii koncipují. 

Celou strategii MAS teď posoudí odborní hodnotitelé Minis-
terstva pro místní rozvoj, a pokud bude strategie schválena, MAS 
Slavkovské bojiště bude moci finančně podpořit (formou výzvy 

k předkládání žádostí) žadatele v těchto oblastech:
· Zemědělství – investice, marketing pro zemědělce;
· Výroba a služby – investice, marketing, spolupráce pro živnostníky, řemeslníky a podnikatele dle 

klasifikace ekonomických činností, u činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 
56 (Stravování a pohostinství) mohou být podpořeny projekty pouze ve vazbě na venkovskou 
turistiku a ubytovací kapacitu;

· Sociální oblast – pro poskytovatele dle zákona o soc. službách, ale i mimo zákon; založení a chod 
sociálního podniku, výstavba nebo rekonstrukce sociálního bydlení;

· Vzdělávání – pro zřizovatele MŠ, ZŠ, dětských skupin, dětských klubů, organizace zabývající se 
zájmovým nebo celoživotním vzděláváním – investice do budov, vybavení, mzdové náklady;

· Dopravní bezpečnost – budování cyklostezek, přechodů, semaforů, chodníků;
· Krajina – realizace plánů společných zařízení po pozemkových úpravách;
· Kultura – oprava národních kulturních památek.

Celková alokace na realizaci projektů v MAS Slavkovské bojiště je 117 mil. Kč. Tyto peníze jsou 
rezervovány a budou vyplaceny žadatelům po úspěšné realizaci projektu. Výhodou čerpání dota-
cí přes místní akční skupiny je nižší podíl spolufinancování žadatele, pomoc s administrativou ze 
strany MAS. První výzvy MAS chystá již koncem tohoto roku, především směrem k prvním třem 
uvedeným skupinám žadatelů, kteří chtějí své projekty realizovat co nejdříve. 

Celé znění „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slavkovské bojiště“, včetně fi-
nančního plánu, naleznete na www.mas-slavkovskebojiste.cz, kde ji i dotazník pro sběr projektů, 
který slouží MAS k lepší orientaci o připravenosti projektů v území. Pokud uvažujete o projektu 
s podporou dotace, prosíme o jeho vyplnění. Děkujeme.

Mgr. Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště

Další černá skládka
 
Dne 12. března 2016 byla opět nalezena velká černá skládka na hraničkách katastrů 

Otnice - Těšany v tzv. Těšanským větrolamu. Spletl si snad tento barbar větrolam se 
sběrným dvorem, který už je pomalu zbudován v každé obci? Proč nám neustále ně-
kdo hyzdí okolí našich obydlí jen proto, aby ušetřil?

Těchto otázek je mnoho, ale je to jen v člověku, kterému je zřejmě jedno, jak to 
kolem nás vypadá.

Zaměstnanci obce Otnice provedli úklid tohoto nepořádku, který přebrali a odvezli 
do sběrného dvora. Pavel Muric

Z  o b e c n í  k n i h o v n y

NOVÉ KNIHY 2016
ROMáNY PRO ŽENY 
Probst Jennifer
Hledání dokonalé krásy
Healey  Emma
Kam se poděla Elizabeth
Urbaníková  Eva
Nakresli  mi vítr
Pospíšilová Jarmila
Pod hvězdou bláznů
Mlynářová Marcela
Život jako hobby
Kennedy Elle
Návrh
DETEKTIVNí 
A HISTORICKé ROMáNY
Vondruška Vlastimil
Mrtvý posel
Cole Martina
Dobrý život
Nesbo Jo
Syn
Clark Mary Higgins
V podezření
Roberts Nora
Kdo chce víc

Děkujeme všem, 
kdo se zapojili 
do sběru papíru.
Sesbíralo se celkem 
4170 kg 
s výtěžkem 6522 Kč, 
který poputuje 
do naší mateřské 
a základní školy.

Statistika evidence obyvatel k 29. 2. 2016
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Obec Otnice -VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA  r. 2015 2016

pŘíjMy rozpoČEt skUtEČnost rozpočet

oddíl schválený upravený	 kč %

1111 daň	z	příjmu	Fo	záv.	
činnost 3	100	000,00 3	507	

000,00 3	506	682,13 99,99 3	200	000,00

1112 daň	z	příjmu	Fo	svČ						 50	000,00 316	000,00 315	492,78 99,84 100	000,00

1113 daň	z	příjmu	Fo	z	kapit.
výn. 250	000,00 416	500,00 416	138,76 99,91 250	000,00

1121 daň	z	příjmu		po 3	200	000,00 3	864	
200,00 3	864	106,15 100,00 3	500	000,00

1122 daň	z	příjmu	po	-	obec	 252	700,00 259	500,00 259	350,00 99,94 225	000,00

1211 dpH 6	700	000,00 7	333	
000,00 7	332	583,58 99,99 7	000	000,00

1334 odvod	za	odnětí	půdy	
ze	zpF 5	000,00 5	000,00 2	298,00 45,96 5	000,00 zpF zpF

1339 ostatní	poplatky	Žp 2	000,00 2	000,00 1	380,00 69,00 1	000,00 zemina	skládka zemina	skládka

1340 poplatek	za	komunální	
odpad 770	000,00 780	000,00 778	749,00 99,84 800	000,00

1341 poplatek	ze	psů 26	600,00 26	600,00 26	350,00 99,06 27	000,00

1343 Užívání	veřejného	
prostranství 7	000,00 7	000,00 5	748,00 82,11 7	000,00

1344 poplatek	ze	vstupného 1	000,00 2	100,00 2	100,00 100,00 0,00

1351 odvod	výtěžků		(loterie) 50	000,00 70	000,00 65	329,97 93,33 70	000,00

1355 odvod	z	vHp	 100	000,00 120	700,00 120	249,00 99,63 120	000,00

1361 správní	poplatky 45	000,00 46	500,00 45	750,00 98,39 45	000,00 ověřování,	czech	point,	
matrika

1511 daň	z	nemovitostí 1	500	000,00 1	541	
000,00 1	540	952,96 100,00 1	500	000,00

4112 neinvest.	přij.	dotace	
(sdv)		 656	600,00 656	600,00 656	600,00 100,00 666	300,00 žáci,	st.	správa st.	správa

4116 ost.	neinvest.	dotace	
vpp 350	000,00 1	905	

700,00 1	905	335,00 99,98 530	000,00 vpp		 vpp		

4122 neinvest.transfery	od	
krajů 0,00 sdH,	

4222 inves.	transfery	od	krajů 200	000,00 200	000,00 100,00 0,00

2119 zál.	těžeb.	průmyslu	a	
energ. 100	000,00 113	500,00 113	165,00 99,70 121	800,00 Mnd

2310 pitná	voda 7	200,00 7	200,00 6	730,00 93,47 8	000,00 Myslivci,	elektřina Myslivci,	elektřina

2321 odvádění	odp.	vod 0,00

2341 vodní	díla	v	zemělské	
krajině 20	000,00 20	000,00 10	000,00 50,00 20	000,00 povodí	Moravy povodí	Moravy

3111 předškolní	zařízení 530	000,00 678	400,00 496	505,20 73,19 450	000,00 lékárna	nájem	+	služby lék.	nájem	+	služby+MŠ	
250	tis.

3311 divadelní	činnost 21	000,00 ochotnice	-	vstupné

3313 kina 20	000,00 49	100,00 49	095,00 99,99 50	000,00

3119 odvody	přísp.	org.	 100	000,00 100	000,00 100	000,00 100,00 0,00

3314 Činnosti	knihovnické 1	000,00 1	300,00 1	130,00 86,92 1	000,00

3341 rozhlas	a	televize 7	000,00 15	200,00 14	915,00 98,13 15	000,00 Hlášení	+	info Hlášení	+	info

3392 zájmová	činnost	v	
kultuře 160	000,00 225	400,00 185	427,00 82,27 159	000,00 dd	+	pohledávka	iv.Q. dd	+	pohledávka	iv.Q.

3399 ostatní	zál.	kultury	 14	000,00 14	000,00 0,00 0,00 0,00 vánoční	konc. vánoční	konc.

3511 všeobecná	ambulantní	
péče 148	000,00 163	000,00 158	332,00 97,14 150	000,00 zdr.	stř.	pronájem	+	voda zdr.	stř.	pronájem	+	voda

3612 Bytové	hospodářství 300	000,00 318	000,00 309	815,00 97,43 300	000,00 byty	-	pronájem	+	voda byty	-	pronájem	+	voda

3613 nebytové	hospodářství	 240	000,00 259	800,00 229	143,61 88,20 240	000,00 kd	-	pronájem	+	služby kd	-	pronájem	+	služby

3631 veřejné	osvětlení 23	000,00 51	000,00 43	512,00 85,32 sloup	vo přeplatek	vo,	pojistky-
sloupy

3632 pohřebnictví 40	000,00 40	000,00 34	910,00 87,28 23	000,00 pronájem	hr.	místa

3639 komunální	sl.	a	územní	
rozvoj 100	000,00 169	200,00 168	157,19 99,38 200	000,00 pronáj.+	prodej	pozemků pronáj.+	prodej	poz.,	

věc.	břem.

3723 sběr	a	svoz	ost.	odpadů	
(sd) 180	000,00 181	500,00 181	146,91 99,81 182	000,00 asekol,	okol.	obce Ekokom,	asekol	+	obce

6171 Činnost	místní	správy 40	000,00 77	600,00 53	357,00 68,76 50	000,00 Xerox,	 Xerox,	autoškola,	hlášení

6310 příjmy	z	fin.	a	úvěr.	
operací 2	000,00 2	000,00 1	321,03 66,05 1	500,00 úroky úroky	

6402 Finanční	vypořádání	
min.	let 12	100,00 12	100,00 12	091,00 99,93 0,00

příjmy		celkem 19	110	200,00 23	557	
700,00 23	213	948,27 98,54 20	038	600,00
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Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Otnice za rok 2015 
Celkový nápad OO PČR Slavkov u Brna za rok 2015 činil 195 trestných činů, z čehož bylo objasněno 118 trestných činů. 

Objasněnost trestné činnosti tedy byla 60,51 %. Současně OO PČR Slavkov u Brna v roce 2015 evidovalo 267 přestupků, mimo 
přestupků na úseku dopravy, které byly řešené v blokovém řízení. Z celkového množství evidovaných přestupků se jednalo o 114 
přestupků proti občanskému soužití, 99 přestupků proti majetku, 10 přestupků proti veřejnému pořádku a 44 přestupků na úseku 
ostatních problematik. 

Ve vaší obci bylo v roce 2015 spácháno 5 přečinů a 7 přestupků (bez přestupků v dopravě). 
V rámci trestního řízení se jednalo o následující tr. činnost: 
1x porušování domovní svobody 
1x ohrožení pod vlivem návykové látky
1x zpronevěra vozidla 
1x maření výkonu úředního rozhodnutí 
1x sprejerství 
V porovnání s rokem 2014, ve kterém bylo v obci Otnice evidováno 12 trestných činů a 12 přestupků (mimo dopravu), došlo 

ke snížení nápadu trestné činnosti. Za účelem dalšího snížení trestné činnosti a zejména ke zvýšení objasněnosti by bylo vhodné 
upozorňovat občany, aby si více všímali svého okolí, např. cizích či podezřelých osob a vozidel. Aby si lépe chránili svůj majetek, 
řádně uzamykali svá vozidla, nenechávali v nich volně odložené cenné věci a řádně si zajistili své domy, stavby domů, chaty atd. 
Stále je třeba upozorňovat seniory, aby si dávali pozor na osoby vydávající se za pracovníky energetických společností, finanč-
ních ústavů či nabízející dvě jiné služby, kdy tyto osoby po vpuštění do domů lstivým jednáním zjistí místo úschovy finančních 
úspor občanů a poté je o ně v nestřeženém okamžiku připraví. Velmi se také rozšiřuje trestná činnost páchaná prostřednictvím 
internetu, např. zasíláním klamných emailů s odkazem na to, aby poškozený otevřel přílohu, která obsahuje škodlivý virus, nebo 
inzerováním zboží na stránkách fiktivních internetových obchodů. Proto by obyvatelé vaší obce měli být opatrní v tom, na jakých 
internetových stránkách zboží objednávají a jaké emailové zprávy otevírají. Obecně by bylo vhodné reagovat pouze na emaily od 
známých osob či institucí a v případě žádosti o zaslání fin. prostředků, či zadání svých údajů a hesel, si tuto žádost ověřit jiným 
způsobem, například osobně či telefonicky. Rovněž při nakupování přes internet je vhodné užívat pouze ověřené stránky a doda-
vatele s kvalitními recenzemi a pokud možno, objednané zboží platit až při jeho převzetí.

 V obci Otnice nedochází k vážnému narušování veřejného pořádku, ani v době, kdy jsou zde pořádány různé společenské a 
kulturní akce. Policisty nebylo zjištěno, že by se v obci zdržovaly nebo scházely závadové osoby (pachatelé závažné trestné činnos-
ti, recidivisté, extremisté apod.). K dopravnímu značení nejsou ze strany PČR žádné připomínky. 

V roce 2016 bude snahou PČR snížit nápad trestné činnosti. Věříme, že při spolupráci s vámi a s občany obce se tento úkol 
podaří realizovat. Celkově lze bezpečnostní situaci v obci Otnice hodnotit jako dobrou.

npor. Bc. Karel Lebeda

plán	akcí	na	rok	2016	–	návrh
	 	 	 	 	 	 	
			1.					vak	–	splátka	-	(§	2321)	 (10,0	mil.	kč)
			2.	 	výkup	pozemků	pro	dokončení	kpú	-	(§3639)	 	(7,5	mil.	kč)
			3.	 	opr.	chodníku	Milešovská	+	vedení	tkr	–	(§2219)	 (1,0	mil.	kč)
			4.	 	položení	odpadu	od	občerstvení,	na	hřišti	–	(§3639)	 	(50	tis)
			5.	 	oprava	komunikací	patchmatic+opr.	vpustí	–	(§2212)		 (150	tis)
			6.	 	chodníčky	na	hřbitově	–	(§3632)		 (25	tis)
			7.	 	oprava	hrobu	kněží	–	(§3226)	 (80	tis)
			8.	 	doplnění	odpadkových	košů	po	obci	–	(§3639)		 (50	tis)
			9.	 	dělnický	dům	–	oprava	venkovní	fasády	–	(§3392)	 (40	tis)
10.	 	invest.	záměr	–	využití	plochy	za	dd	–	(§3639)	 (30	tis)
11.	 	výměna	3	ks	pc	na	oú	+	zálohování		-	(§6171)	 (100	tis)
12.	 	zŠ	–	oprava	el.	instalace	–	(§3119)	–příspěvek	 (100	tis)
13.	 	zŠ		-	toalety	v MŠ		-	(§3119)	-	příspěvek)	 										(80	tis)
14.	 	zŠ	–	přísp.	na	dataprojektor	do	1.	třídy	–	(§3119)	 	(40	tis)
15.	 	silniční	retardér	na	ul.	severní	 						-	(§2212)	 (30	tis)	
16.	 	silniční	retardér	ul.	chaloupky	–	2x	(§2212)	 (30	tis)
17.	 	zŠ	–	osvětlení	jednotlivých	tříd							
18.	 	přepravní	vozidlo	(da)	pro	sdH	 		(1,5	mil)
19.	 	oprava	chodníku	v	ul.	Boženy	němcové	+	vedení	tkr	 (0,6	mil)
20.	 	zdravotní	středisko	–	oprava	fasády,	izolace		 		(0,7	mil)
21.	 	dětské	hřiště	vedle	hřbitova	 									(cca	60	tis)
22.	 	vybavení	knihovny	pc,	tiskárna	+	scaner	 (cca	100	tis.)
23.	 	parkovací	plocha	vedle	hřbitova	 (cca	3	mil)

	 Pavel Prokop
 starosta

plán	akcí	obce	otnice	na	rok	2015	-	skutečnost
			1.	chodník	v ulici	na	konci		(§2219)				(860 283,-	kč)	 1,0		mil.	kč
			2.	rozvody	kabelové	televize	pod	chodník	(§3341)	n	 0,05	mil.	kč		
			3.	obecní	bytovka	6Bj	–	výměna	oken	(§3612)	n	 0,45	mil.	kč
			4.	zdravotní	středisko	–	oprava	fasády	(§3511)	n	 0,70	mil.	kč
			5.	oprava	el.	rozvaděče	+	el.	rozvodů	na	zŠ	(§3119)	 0,15	mil.	kč		

(příspěvek	zŠ		62+169=231 000,-	kč)
			6.	Hřbitov	-	nové	chodníčky	mezi	hroby	(§3632)	(9 921,-	kč)	 0,05	mil.	kč
			7.	pomník	ra	–	doplnění	jmen	padlých		(§3326)	(58	112,-)	0,06	mil.	kč
			8.	pomník	padlých	i.	sv.	války	–	oprava		(§3326)	(63	500,-)		0,06	mil.	kč
			9.	pozemkové	úpravy	–	výkup	pozemků	(§3639)									(1 544 890,-	kč)	 200		tis.	kč				
10.	prostor	mezi	hřbitovem	a	f.	jass	–	stavební	povolení	(§2212)	 	(0,-)	 10		tis.	kč
11.	komunikace	k rd		Bajer	+	zehnal	–	projekt	(§2212)	(	n	)	 80		tis.	kč
12.	prostor	nad	ulicí	květná	–	investiční	záměr	(§3639)		(	0,-	)	 40		tis.	kč
13.	infokanál	do	digitální	části	tkr	(§3341)						(6 817,-)	 	20		tis.	kč
14.	rekonstrukce	promítacího	zařízení		(220+160=	380 000,-)	 	250		tis.	kč
15.	Žaluzie	+	sítě	do	oken	na	radnici	(§6171)	(21 344,-)	 22		tis.	kč
16.	oprava	fasády	uliční	části	dd		(36 362,-)	 50	tis
17.	vypracování	programu	rozvoje	obce	 		(0,-)	 25		tis.
18.	6Bj	–	oprava	izolace	proti	vlhkosti	ve	sklepení	 						(36 086,-)	 50		tis.	
19.	MŠ	–	rekonstrukce	kuchyněk	(příspěvek	zŠ	280 000,-)	 180		tis.
20.	autobusové	zastávky	ul.	na	konci	(6 050,-)	 6		tis.
21.	nákup	stolů	a	lavic	(10	setů)	(17 000,-)	 30	tis.	
22.	oprava	část	chodníku	ul.	B.	němcové	(kraus)		(cca	6	tis.)	 25	tis
23.	střešní	okno	velux	(byt	svoboda	nad	zs)		(19 154,-)	 20	tis.
24.	klimatizace	na	oú		(93 627,-)
25.	zahradní	traktor				(129 070,-)	 	
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S P O L E č E N S K á  K R O N I K A

Občánci 
narození 
v roce 2015

Jonáš Sekanina 
Terezie Popelková 
Viktorie Kyprová 
Oliver Wlazberger 
Eliška Kosíková 
Dominik Jirků 
Laura Marie Beránková 
Petr Pavelka 
Matěj Matula 
Aneta Šilerová 

SňATKY
20. června 2015
Zdeněk Martinásek - Otnice
Krisztina Trásy - Budapešť (Maďarsko)
 
18. července 2015
Pavel Muric - Otnice
Lenka Rafajová - Otnice
 
31. října 2015
Vladimír Konečný - Otnice
Zdeňka Konečná - Otnice
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Jubilanti roku 2016 

Hoffmannová Ludmila  80 roků
Haška Bohumil              80 roků
Matyášová Ludmila       80 roků
Pavlovec Josef               80 roků
Menšíková Jindřiška      81 roků
Václavková Vlasta         81 roků 
Buchta František            81 roků
Mazalová Františka        81 roků
Vašíková Ludmila          82 roků
Krausová Marta              82 roků
Kovářová Františka        82 roků
Novák Josef  82 roků
Audová Antonie              82 roků
Neuman Josef                  82 roků
Šimandlová Josefa           82 roků
Kosíková Věra                 83 roků
Svobodová Zdenka          83 roků
Svobodová Ludmila        83 roků
Kunderová Věra              83 roků
Mezuláník Josef              83 roků
Szépe Margita                 84 roků
Matoušková Marie 
(Na Konci)      84 roků
Rafajová Božena            84 roků
Matyáš Jiří      84 roků
Žišková Božena              84 roků
Hutáková Růžena            85 roků
Kundera Leopold            85 roků
Zalaba Stanislav              85 roků
Marková Anna                85 roků
Matoušková Marie 
(Pančava)         86 roků
Auda Zdeněk   86 roků
Kaloudová Ludmila        87 roků
Konečný Rostislav          87 roků
Svobodová Marie            87 roků
Divácká Věra                  87 roků
Vojáčková Antonie         87 roků
Florianová Emilie           87 roků
Ondrůjová Vlasta            87 roků
Šimandl Josef                  87 roků
Konečná Božena             89 roků
Matulová Marie              89 roků
Menoušková Anna          89 roků
Mezuláníková Františka 91 roků
Šťovíčková Libuše         94 roků
Plíšková Růžena             95 roků

V roce 2015 nás opustili:
Vítězslava Hložková                66 roků
Božena Skulínková                  91 roků
Žofie Svobodová                      85 roků
Miloslav Peška                         65 roků
Stanislav Slezák                       86 roků
Václav Kosík                           46 roků
Petr Dobšák                             68 roků
Dobroslava Fialová                 91 roků
Josef Dospíšil                          82 roků
Emil Pitta                                84 roků
Leopold Málek                        71 roků
Jiřina Hoffmanová                  88 roků
Jiří Slouka                               60 roků
Emilie Kosíková                     93 roků
Františka Partyková                94 roků
Pavel Borovička                      71 roků
Bohumil Sloup                        77 roků

Plíšková Růžena

Mezuláníková Františka
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Počasí jako vystřižené z kalendáře v mě-
síci lednu. Klouzačka a náledí na chodní-
ku i silnici, k tomu pár kapek deště, troš-
ka studeného lednového vánku. Takové 
počasí nás provázelo celý den. Někteří 
upadli hned před domem, když se vydali 
v  brzkých ranních hodinách na  faru, jiní 
se i přes gumičky na botách vozili na ledě 
později. Ale u srdce nás to hřálo, protože 
jsme v mysli měli touhu pomoci druhým.

Michal Jelínek, Antonín Jedlička, Eva 
Hrazdírová, Míla Jelínková, Magda Me-
zuláníková, Marta Jedličková, Jakub Me-
zuláník, Petra Mezuláníková, Jan Baráček, 
Kristýna Stehlíková, Marie Jedličková, já, 

Jana Jochmanová s  dětmi: Emou Štěpán-
kovou, Michalem Matouškem, Pavlem 
Jochmanem a  Naďa Matoušková s  dětmi 
Vojtěchem Kolaříkem, Jiřím Hofrem a Do-
minikem Resendorfem jsme se na faře na-
strojili a  sešli jsme se v kostele sv. Aloise, 
kde jsme dostali od pana faráře požehnání 
a posvěcené křídy, kterými jsme při návště-
vách domů psali požehnání nad vstupní 
dveře. Po společné fotografii v kostele a tra-
diční tříkrálové koledě nás pan farář se slo-
vy „tak šťastnou cestu“ vyprovodil do ulic. 
Kolem poledne už led roztál, tak se aspoň 
lépe chodilo z domů, které mají vyvýšený 
vchod. Okolo 14. hodiny jsme koledová-

ní zakončili v  Chaloupkách. Sice unave-
ní, mokří od deště, ale šťastní z vykonání 
dobré a potřebné věci. Vždyť i my nevíme, 
kdy v  této době budeme potřebovat sami 
nějakou pomoc. Letos to bylo o to nádher-
nější, že se k nám přidaly dvě skupinky dětí 
a myslím, že děti byly spokojené, protože 
i  to přijetí v  domech bylo krásné a  milé. 
Kéž by to oslovilo více dětí a příští rok by-
chom i jim mohli dopřát zajímavý zážitek 
při Tříkrálové sbírce. Závěr patřil počítání 
na  radnici s  panem starostou, výtěžek 
38 209 Kč jsme odeslali na Oblastní cha-
ritu Hodonín.

 Pavel Mezuláník

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.

Když jsem se chtěl podělit do našeho 
Zpravodaje, tak zrovna rozbaluji přání. 
A začíná slovy: ŠTĚSTíM prozářené ve-
likonoční svátky přejí…..

I přes různé, často smutné zprávy, udá-
losti, co se zase stalo v té a té části světa, 
Evropy, tak jsou s námi a mezi námi blíz-
cí, kteří na nás myslí a ještě dají naději. 
Tak mě to povzbudilo k hledání a nachá-
zím malý laskavý příběh.

VRABEC A SLUNEČNICE
V  opuštěném koutě černé skládky 

v  průmyslové zóně jednoho města vy-
rostla slunečnice a spřátelila se s  vrab-
cem. Květina byla smutná, snila o zelené 
louce a poletujících motýlech.

„K čemu jsem tady dobrá?“ říkala si.
Ale ptáček hleděl na zářivou slunečnici 

se zobákem dokořán: „Jsi tak krásná! Tak 
nádherná!“ štěbetal.

„Na světě je spousta hezčích věcí,“ na-
mítala slunečnice. „Jen se podívej kolem 
sebe!“

Hodný vrabec se vždycky zdvořile 
rozhlédl, ale pokaždé se obrátil zpět ke 
slunečnici, aby ji obdivně pochválil: „Ne-
krásnější ze všech jsi ty!“

A tak získávala slunečnice každý den 
o trochu více odvahy, rostla, až na hro-
madě odpadků přímo trůnila. Její zlatá 
koruna zářila čím dál víc.

Ale jednoho rána čekala květina na své-
ho malého přítele marně. Teprve pozdě od-
poledne uslyšela u svých nohou slaboučké 
pípání. Sehnula se a uviděla vrabce, jak se 
vleče se zlomeným křídlem.

„Malý příteli, co se ti stalo?“ zeptala se.
„Poranil mě racek a už dlouho nemo-

hu najít nic k jídlu. To bude můj konec,“ 
sotva zaševelil ptáček.

„Ne, ne,“ zvolala slunečnice. „Počkej 
chvilku!“

Krásná květina prudce zatřásla svou 
velikou korunou a na vrabce se snesla 
sprška semínek.

„Sněz si je, příteli. Budeš zase silný.“
Den za dnem získával vrabec zase sílu. 

Nakonec vděčně pohlédl na slunečnici. 
Ale čekalo ho bolestné překvapení: nád-
herná květina ztratila barvy, zašedlé listy 
zplihle visely a okvětní plátky zhnědly.

„Co se ti stalo, překrásná květino?“ za-
pípal.

„Přišel můj čas,“ odpověděla sluneč-
nice. „Ale odcházím s  radostí. Dlouho 
jsem se ptala, jaký krutý osud mě poslal 
sem, na skládku. Teď už rozumím: byla 
jsem darem pro tebe a vrátila jsem ti ži-
vot. Stejně jako ty jsi byl darem pro mě, 
protože jsi mi vždy dodával odvahu.

Sněz, kolik semínek chceš, ale nějaká 
nech. Jednoho dne vyklíčí a kdo ví, třeba 
tu bude jednou krásná zahrada.“

Právě proto, že to štěstí je milé, když ho 
nemá člověk třeba jen pro sebe. To nám 
přeji, protože jeho kousek přistál i na sto-
le, kde jsem ho našel.

Pěkné dny jara i velikonočního období 
všem.

P. Pavel Buchta

Tříkrálová na ledě
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Posezení 
nejen 
pro seniory

20. února v režii obecního úřadu se usku-
tečnilo již 3. zábavné odpoledne.

Pódiové pásmo zahájil pěvecký soubor 
žáků místní základní školy. Sólisté Martin 
Šebesta, Petra Jelínková, Natálie Smetanová, 
Sára Valová a členové sboru Simona Topo-
lářová, Tereza Jelínková, Marie Pospíšilová, 
Nikola Kachlířová, Aneta Rodrová, Adé-
la Šimandlová, Zuzana Khorová, Johanka 
Khorová, Aneta Skaláková, Adéla Pavlasová, 
Nikola Sadílková, Alena Kosíková, Michala 
Žočková a Veronika Stejskalová s  přehle-
dem zahráli roztomilé a kvalitní předvedení 
pohádky o Karkulce. Vše pod vedením Ivy 
Martináskové. 

Potlesk sklidila i gymnastka Běla Kubíčko-
vá z Lulče.  

Následovalo tradičně bravurní a částečně 
společné vystoupení KOSaček a Blonďáků. 
Překvapením byla scénka bratrů Mezulá-
níkových. V komediálním ději z domácího 
prostředí se mnozí z nás našli. Radek s Pav-
lem chtěli hlavně hrát pro své rodiče, které žel 
skolila chřipka.

Děvčata z  obecního úřadu Dáša, Petra a 
Jana skvěle zvládla občerstvení i tombolu, 
která byla díky otnické radnici a sponzorům 
bohatá. Něco ostřejšího se dalo opatřit u baru.

Navázal univerzální hudebník Josef Pospí-
šil z  Dambořic. Díky našemu oblíbenému 
místostarostovi, producentovi, organizátoro-
vi, uvaděči Pavlu Muricovi, který pohotově 
vyzval k tanci spolumoderátorku Naďu Fojtů, 
čímž anuloval ostych přítomných a nastarto-
val volnou zpěvotaneční zábavu. Pepa Pospí-
šil zvládl i Zagorku, takže každý si přišel na 
své. Jeho pauzy vyplnili Blonďáci s KOSačka-
mi a zpěvní spoluobčané. Dobrá nálada vy-
držela do časných ranních hodin. Besídka se 
opět vydařila.

Nadšený divák
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Jánošík

Role Lízalka v Maryše

Paní 
Mincmistrová

Zvíkovský rarášek, 
královna Vlasta Václavková

Radúz 
a Mahulena

Princezna Pampeliška

Národ sobě 
po 55 letech

Žiju v Otnicích 51. rok. Ochotnická před-
stavení jsem znal pouze z vyprávění našich 
bývalých, již nežijících sousedů Kamillo Šíry 
a Bohuslava Hložka.  Měl jsem tu čest, že oba 
mě učili na místní ZDŠ. Vrozené komediant-
ství pana Šíry bylo zjevné i v hodinách ma-
tematiky a kreslení. Hodiny fyziky s panem 
Hložkem byly občas dramatičtější. Protože 
naši rodičové se často scházeli a povídali, za-
bloudily vzpomínky i na to, že se v Otnicích 
hrávalo divadlo. 

Zapátral jsem, jak to s tím divadlem v Ot-
nicíh bývalo. Navštívil jsem tehdejší ochot-
níky, paní Vlastu Václavkovou, Marii Bub-
lovou a pana Josefa Mezuláníka.  K mému 
úžasu paní Vlasta s naprostou jistotou sáhla 
do krabičky pro fotky z představení a začala 
vyprávět, jako by se dohrálo včera. Hrávalo 
se totiž v jejich hospodě na Pančavě hned po 
válce na provizorním pódiu, po domácku 
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Vlasta Václavková v roli služky 

Paní Mincmistrová

Školní představení  Popelky 
v režii Kamillo Šíry

vyrobená opona i kulisy. Pan Jožka vzpomí-
ná, že se hrály od nepaměti již za I. republiky 
operety, silvestrovské programy, estrády. Od 
roku 1947 hrávali v Katolickém domě spolu 
s bratrem i otcem v režii jeho strýce Nováka 
mnoho představení Naši furianti, O svatém 
Václavovi, Hrátky s čertem, Noc na Karlštej-
ně. Vzpomíná na svou roli tuláka v princezně 
Pampelišce a na hlavní roli dudáka Švandy. 
Se Šírou si zahráli ve hře Hody svaté Kateřiny. 
To už bylo zřejmě v Dělnickém domě, kam se 
představení od roku 1947 přesunula. Od 50. 
roku osvětová činnost vázne, neboť jak jsem 
se dočetl v  kronice: „Funkcionáři se věnují 
upevňování JZD a továren.“ V roce 1954 byla 
zřízena Osvětová beseda ve snaze o znovu-
vzkříšení kulturní činnosti. Divadelní soubor 
sehrál Molliérova  Lakomce za účasti rekord-
ních 408 návštěvníků. Divadelní činnost vr-
cholí v roce 1960, kdy v únoru byly na scénu 
uvedeny dvě klasické jednoaktovky Ladislava 
Stroupežnického - Zvíkovský rarášek a Paní 
Mincmistrová v  režii Bohuslava Hedváb-
ného. V  dubnu byla sehrána Zeyerova hra 
Radúz a Mahulena, nastudovaná Josefem 
Hrdličkou.

Přestože divadelní kroužek má nové je-
vištní vybavení, moderní osvětlení, kostýmy, 
návštěvnost se stále zmenšuje.  Zřejmě po-
slední divadelní stopou je Paní Mincmistro-
vá z roku 1961. V této hře učinkovali kromě 
jiných paní Vlasta Václavková /Hložková/, 
paní Marie Bublová /Borovičková/paní  Ma-
rie Doležalová z Lovčiček /Vojáčková/, pan 
Josef Mezuláník. Dle jeho názoru s přibýva-

jícím počtem televizorů divadelní činnost 
ustala. 

Paní Václavková nad fotografiemi s napro-
stou jistotou vyjmenovává všechny spoluher-
ce, z nichž mnoho již nežije. Vzpomíná na své 
role služky ve Zvíkovském raráškovi, Lízalky 
v Maryše, královny v Radúzovi a Mahuleně.  
Povídáme dál např. o Jánošíkovi, kterého hrál 
Kamillo Šíra. Veselo bylo v hledišti i na jevišti. 
„Sranda byla i na pódiu“ – říká Vlasta. Při zá-
věrečné šarvátce jednomu z herců spadly gatě 
a paní Slávka Matoušková, ta, co měla sedíc 
na peci házet hrách, úplně ztratila nit v textu.

Letos se tradice OchOtnického divadla ob-
novila. Zrealizováním nápadů Marušky Jed-
ličkové a na popud Jožky Mezuláníka vznikl 
spolek nadšenců, kteří si vzali za své obětovat 
svůj čas divadlu. Od září 2015 začali naplno 
nacvičovat hru Podhorský penzion v  ob-
sazení: Marie Jedličková, Roman Svoboda, 
Barbora Hanáková, Miroslav Hanák, Pavel 
Mezuláník, Jakub Mezuláník, Andrea Malá, 
Kamila Ondrová, Katka Horáková, Marta 
Jedličková, Naďa Matoušková, Zdeňka Kři-
vánková, Simona a Radim Rafajovi. Kulisy 
vytvořili Jan Heřmanský a Jaromír Klement. 

V obavách, že napoprvé nepochopím děj, 
zúčastnil jsem se veřejné generálky ve čtvr-
tek 21. ledna 2016. Musím říci, že jsem se po 
celou dobu představení náramně bavil a od 
srdce nachechtal. Žasl jsem nad perfektní-
mi hereckými výkony všech členů souboru, 
zejména Marty Jedličkové. Ta se herečkou 
narodila. Perfektně zmáknuté představení 
v  režii Radka Mezuláníka a moderované 
roztomilými Rafajátky, potvrdily bouřlivé 
ovace publika na sobotní premiéře i nedělní 
repríze. Investovaný čas a úsilí přinesly ovoce. 
Rád jsem se i z početným potomstvem znovu 
zúčastnil i Josefských repríz. Znovu exceletní. 
Obdiv, uznání a poděkování všem lidoher-
cům OchOtnického týmu. Držíme palce, 
nechť se jim vydaří i další vystoupení 5. květ-
na 2016 na festivalu v Němčicích nad Hanou. 

Ještě jednou dík a zlomte vaz. 
Zdeněk Martinásek
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Jistě jste zaregistrovali, že po  55 letech 
jsme dostali nápad ochotnické divadlo ob-
novit. Což se nám povedlo a v  lednu jsme 
představili naši první premiéru komedie 
Lumíra Kubátka Podhorský penzion. Chtěli 
bychom tímto především poděkovat naše-
mu divadelnímu uskupení za  nesmírnou 
ochotu a  obětavost pro divadlo. I  přes ně-
které trable, které zkoušky provázely, jsme to 
dotáhli do zdárného konce, a řekli bychom, 
velice úspěšně. Zároveň také chceme po-
děkovat obci Otnice, panu Heřmanskému, 
panu Klementovi a dalším, kteří se podíleli 
na  vybudování tohoto představení. Nako-
nec velký dík i  vám, našim divákům, kte-
ří jste vytvořili skvělou atmosféru a  utužili 
naše přesvědčení, že ochotničit má smysl.  
 
My jsme divadlem nadšeni, veli-
ce nás to baví, a  proto i  nadále se mů-
žete těšit na  další herecké výkony.  
PS: Nadšenců není nikdy dost. A proto stá-
le přijímáme nové divadelní tváře mezi nás. 
Kdo tedy má zájem, volejte nebo pište na tel. 
číslo – 602 818 655 (Marie Jedličková)

Roman Svoboda

HRA PODHORSKÝ PENZION nám di-
vákům připravila zábavu, jak dlouho nikdo. 
Herci přesvědčivě ukázali, jak se nám v dnešní 
době proměňuje láska v obyčejný kalkul. Režii 
se podařilo vybrat pro určité postavy přesné fi-
gury. Dokázala sál rozburácet, což si může po-
přát k úspěchu, a to velkému. Díky vám, herci 
a především režii Radka Mezuláníka. Kéž by 
tradice otnického divadla opět ožila! 

 Divačka

PODěKOVáNí
Když jsem v loňském Otnickém zpravodaji 

č. 60 zavzpomínal na ochotnické divadlo v Ot-
nicích, vůbec jsem nepomyslel, že by se toho 
už tak brzy někdo chytil. Zdá se, že je ochot-
níků dost, jen je podchytit. My jsme před 55 
lety skončili proto, že se chytila televize. Nyní 
se mi zdá, že lidé už mají televize dost a touží 
po něčem jiném. Je dobře, že toho využili naši 
ochotníci a předvedli nám s velkým úspěchem 
krásnou komedii. Jistě i zjistili, že ani dnes to 
není lehké ochotničit. V každém případě jim 
patří poděkování. Marušce Jedličkové, že dala 
do kupy takovou partu, Pavlu Mezuláníkovi, 
že zajistil povolení, aby tu hru mohli vůbec 
odehrát, Radku Mezulánikovi, že se ujal re-
žie, Janu Heřmanskému a Jaromíru Klemen-
tovi, že jim vyrobili kulisy a celému souboru 
za krásné vystoupení. Přeji jim do budoucna 
hodně úspěchů, aby s radostí a pokorou pokra-
čovali, neusnuli na vavřínech, nemysleli, že už 
jsou něco a měli na paměti přísloví, že pýcha 
předchází pád.

Josef Mezuláník

Divadelní střípky
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 Jít do kina pro mě v dětství znamenalo tradiční nedělní událost: celovečerní pohádka nebo pásmo šesti animovaných pohádek. Děti za dvě 
koruny, dospělí za čtyři. Promítalo se téměř v každém městě. Současnost kinům nepřeje: mnozí se neodtrhnou od obrazovky televizní, jiní mají 
díky technickým vymoženostem vlastní domácí kino a pro některé je kino časově, anebo i finančně náročnou záležitostí. Obcím a městům 
chybí prostředky na modernizaci stávajících kinosálů. Ty buď chátrají, anebo se z nich stávají kluby, restaurace. 

Bratři Lumiérové by však jistě ocenili nadšení otnického filmového klubu v čele s Danou Sekaninovou.  Spolu s Nikolou Valiánovou nejprve 
v Otnicích navrhla anketu, jejíž výsledky potvrdily zájem o zachování místního kina.  Po té jako zastupitelka obhajovala záměr digitalizace kina. 
Velkou oporou jí byl Josef Marek, který v Otnicích od roku 2007 filmy promítá.  Zastupitelstvo obce Otnice ve spolupráci s předsedkyní místní 
organizace ČSSD Veronikou Kolaříkovou a Romanem Hanákem, náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje, podpořili myšlenku o zacho-
vání otnického kina. Z finančních prostředků Jihomoravského kraje a rozpočtu obce se pořídila nová promítací technika. Tradiční kino se tak 
modernizovalo a otevřelo se jako kinokavárna. Občerstvení zde zajišťuje rodina Levákova. Od loňského podzimu tak v Otnicích bylo doposud 
promítnuto třináct filmů, které zhlédlo více než sedm set diváků.

V neděli 7. února jsem vzala dceru do otnické kinokavárny na irskou pohádku Píseň moře. Má filmová duše se telelila. Nádherně ilustrovaná 
pohádka s překrásnou hudbou a dojemným příběhem. Kvalitní výběr pohádky pro větší děti, ale i ceny vstupenek se nedají ani zdaleka porov-
nat s nabídkou multikin. Děkuji všem výše zmíněným za zachování kina v Otnicích a těším se na další promítání.

 Dagmar Kovaříková

Obecní kino je divácky úspěšné

Z nedělního promítání Píseň moře

GANGSTER KA: AFRIčAN

Po  nepochopitelném útěku přímo 
z  rukou policie opouští Kraviec Českou 
republiku. Začíná nová etapa jeho zlo-
činného života. Káčko už nemá co ztratit. 
Teprve teď začíná vyplouvat na  povrch 
veškerý odpad, který po něm zbyl. Káčko 
se usazuje na Seychelských ostrovech, v ru-
kou má směnku na 80 milionů, která z fle-
ku může položit premiéra i vládu. 6 miliard 
z vytunelovaného podniku ČEPRO se po-
malu rozpustilo, je potřeba přijít s novým 
zdrojem příjmu. I  kdyby kvůli tomu měl 
udělat státní převrat. Česká republika tak 
exportuje do  světa gangstera prvotřídní-
ho formátu. Ať už to jsou Seychely nebo 
Jihoafrická republika, všude, kam tento 
gangster vstoupí, likviduje místní mafii 
a  nastoluje vlastní řád. Na  povrch se de-
rou negativní vlastnosti jeho charakteru 
v závislosti na přemíře užívání drog a alko-
holu. Káčko se mění z nadprůměrně inte-

ligentního podvodníka na  nejtemnějšího 
gangstera, vraha a obchodníka s narkotiky. 
A to je místo v polosvětě, ze kterého není 
návratu... Závěrečná část temného příběhu 
Gangster Ka: Afričan režiséra Jana Pachla 
zdůrazňuje fakt, že spáchané zlo nemůže 
být jen tak pominuto. Jaké jsou mecha-
nismy organizovaného zločinu? Lze nad 
nimi zvítězit?

Oskarový snímek V HLAVě nás zavede 
do lidské mysli.

Období dospívání může být velice kom-
plikované. Pro jedenáctiletou Riley, kte-
rá se musí se svou rodinou přestěhovat 
z amerického Středozápadu do San Fran-
cisca, kde její tatínek dostal novou práci, 
to platí dvojnásob. Stejně jako nás všech-
ny i  Riley ovlivňují její emoce – Radost, 
Strach, Vztek, Nechuť a  Smutek. Emoce 
žijí na  Hlavním velitelství, což je řídící 
centrum uvnitř Rileyiny mysli, odkud Ri-

ley pomáhají vypořádat se s  nástrahami 
všedních dní. Jak se Riley společně se svý-
mi emocemi pokouší vyrovnat s problémy 
nových začátků v San Franciscu, propuká 
na Hlavním velitelství zmatek. Ačkoliv se 
Radost, Rileyina hlavní a  nejdůležitější 
emoce, pokouší brát všechno z té nejlepší 
možné stránky, objevují se mezi emocemi 
neshody v tom, jak se co nejlépe vypořádat 
s novým městem, domovem a školou.

TRAbANTEM 
DO POSLEDNÍHO DECHU

Patrně nejznámější český cestovatel sou-
časnosti Dan Přibáň podnikl svou dosud 
nejnáročnější expedici. Posádky dvou žlu-
tých trabantů, polského Fiatu neboli malu-
cha, čezety, jawy a dokonce i dvou invalid-
ních vozíků vyrazily z australského Perthu 
a  během půlroční dobrodružné výpravy 
projely Východní Timor, Indonésii, Malaj-
sii a Thajsko. Zdroj: čsfd.cz

F I L M O V Ý  K L U B  D O P O R U Č U J E
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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

Uběhl rok a opět jsme se sešli na školním turnaji deskových her. 
Letošní Pexesotnice 3 se odvíjela čistě v náhodné rovině. Tedy o vítězi 
rozhodovalo především štěstí. Už jste poznali, co jsme hráli? No přece 
Člověče, nezlob se.

Sedmnáctého prosince se v herně sešlo 47 hráčů, kteří se utkali v 
šesti kolech této známé hry. Pravidla zněla jednoduše. Figurka, kte-
rá ušla největší vzdálenost, získala nejvíce bodů. Majitel si pak připsal 
body na hrací kartu. Každá hra trvala deset minut.

Na sále vládla dobrá nálada. Hráči házeli kostkou jako o závod. 
Trpělivě čekali na šestku a někdy i na jedničku. Předháněli se v čele 
pochodu. Těšili se, až se usídlí v domečku.

A také je čekaly vánočně upečené dobroty rodičů. Tímto jim moc 
děkujeme, že nám pomohli a upečením zpestřili hezké odpoledne. 

Také je příjemné, že se rodiče zúčastnili turnaje jako rozhodčí a po-
mohli k polohladkému průběhu turnaje.

A nakonec ti nejlepší: V kategorii 1. a 2. třída zvítězil David Šebe-
ček z první třídy. V kategorii 3. až 5. třídy získal první místo Martin 
Matyáš z 5.A.

Rozdali jsme odměny v podobě stolních her a diplomy. Ale i ten 
poslední, Ondřej Fojtík, ten, co měl nejméně štěstí, získal tradiční od-
měnu - svítící kšiltovku od pana Martináska.

Ceny byly rozdány, napečené snězené.
A příští Pexesotnice bude třeba zase o umění hrát a méně o štěstí.

A vypněte doma počítače, zkuste třeba stolní hry. Co takhle Člově-
če, nezlob se?

Turnaj deskových her - Pexesotnice 3

Jsme doma. Po týdenním kurzu lyžování 
žáků 4. a 5. tříd jsme zaparkovali před školou 
a zjistili jsme, že se nám na horách moc líbilo. 
A měli jsme důvod.

Ubytování na hotelu Permoník bylo pěkné 
a ranní bufet nabízel zajímavý výběr vůní a 
chutí. Tělocvična ukojila florbalisty, herna 
zase kartáře a hráče společenských her, takže 
o nás bylo dobře postaráno.

Měli jsme dva cíle. Prvním bylo oprášit 
školní vědomosti a nezapomenout vyjmeno-
vaná slova, matematické počty, ale i anglické 
věty. Druhým nebylo nic jiného než zdoko-
nalení lyžařských dovedností, nebo se prostě 
jen naučit lyžovat. Svahy Ski Areálu Kyčerka 
byly vhodné pro všechny lyžaře. A hlavně - 
celý týden jsme nezažili fronty. S výjimkou 
pátku, kdy se parkoviště zaplnilo auty a u vle-
ků se prodloužily fronty.

Celý týden jsme brázdili sjezdovky a pro-

cvičovali jízdu šikmo svahem, vyjetí oblou-
ku klasickým smýkaným obloukem, nebo 
špekulovali nad hranami lyží, těžištěm těla a 
stylem carving. No prostě nikdo nepoznal, že 
jsme z rovin jižní Moravy. Opravdu musíme 
všechny pochválit, že svah nám nedělal pro-
blém a každý den nám přidal více k našemu 
lyžařskému umění.

Ve středu jsme vyrazili skibusem na hře-
ben Javorníků. Túru na Portáš a zpět na chatu 
Kohútka jsme absolvovali v ne příliš hlubo-
kém sněhu, ale za to v krásně zasněžené kraji-
ně. V „Kurníku“, jak se jmenuje bufet u chaty, 
nás některé nasytil trdelník nebo borůvkový 
knedlík s tvarohem a máslem. Kdo držel die-
tu, neměl šanci.

A jaký by to byl lyžák bez večerního progra-
mu? Povídali jsme si o Bílém kodexu (jak se 
chovat na svahu). Přijel za námi pan Vít Kaš-
pařík z nedalekých Velkých Karlovic, který 

vpravdě bravurně vyrábí píšťaly všeho druhu. 
Moc se nám to líbilo, hlavně, když nás nechal 
zatrúbit na tu největší píšťalu. Také jsme zpí-
vali, hráli hry, povídali si vtipy. Poslední večer 
dostali všichni památeční diplom hlásající 
úspěšné sjetí kopce, někteří obdrželi oceně-
ní svého snažení na svahu nebo i diplom za 
lety na lyžích nebo vstávání do svahu. Ocenili 
jsme i pěkný přístup a pomoc na svahu a bylo 
vidět, že naše děti pomohly kdykoliv, když 
bylo potřeba. Jen ať jim to vydrží.

Zkrátka setkala se dobrá parta dětí na krás-
ném místě vsetínských hor. A myslím si, že 
až budou mít znovu příležitost, tak určitě rádi 
pojedou na hory provětrat své lyže.

Chtěl bych ještě poděkovat instruktorkám 
lyžování, které dětem předaly vše, co umí: 
Drahomíře Floriánové, Daně Tománkové a 
Kateřině Korcové. Luboš Kleis

LVK-ŠVP Kyčerka pro 4. a 5. třídy

Zápis dětí do mateřské školy - 12. 5. 2016

Třídní schůzky k IV. čtvrtletí - 6. 6. 2016
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Ve čtvrtek 21. ledna 2016 proběhl v od-
poledních hodinách zápis dětí do 1. třídy 
naší základní školy. K zápisu se tentokrát 
dostavilo celkem 24 dětí, z  toho 15 dětí 
z Otnic a 9 dětí z Lovčiček. Chlapců bylo 
8 a děvčat celkem 16. U dvou dětí zvažuje-
me odklad povinné školní docházky. Velká 
většina dětí byla velmi šikovných a  ten-
tokrát musím pochválit jak paní učitelky 
v mateřských školkách, tak i rodiče. Děti se 
u zápisu vůbec nebály a ukázaly, co se již 
naučily. Poznávaly barvy, tvary, pěkně dr-
žely tužku, namalovaly postavu či si doká-
zaly zavázat tkaničku. Někteří již ovládají 
čísla a  písmenka, ale to zdaleka není tře-
ba, to se budou teprve u nás ve škole učit. 
V loňském článku jsem zmiňoval, že řada 
dětí měla u zápisu problémy s výslovností. 
V letošním roce se situace zlepšila, ale po-
řád mají některé děti logopedické problé-
my. Pravidelné a opakované procvičování 
správné výslovnosti s  rodiči je skutečně 
jedinou možností nápravy.

Předškolní děti z MŠ Otnice jsem prove-
dl s žákyněmi 8. třídy po naší škole. Ukáza-
li jsme jim všechna místa, která je zajímaly. 

Nejvíce je zaujala tělocvična, kde zrovna 
cvičily děti 4. třídy s paní učitelkou Danou 
Matyášovou. Děti byly nadšené z datapro-
jektoru v 1. třídě, kde jim prvňáčci před-
vedli s paní učitelkou Lenkou Vojáčkovou 
počítání v hodině matematiky. Také jsme 
se byli podívat v učebnách informatiky, v jí-
delně, v učebně hudební výchovy i na sále 
školy, kde se bude připravovat v  blízké 
době soutěž ve skoku vysokém „Velikonoč-
ní laťka“. Věřím, že i děti z MŠ Lovčičky, až 
bude hezčí počasí, se k nám také přijedou 
podívat. Děti a  rodiče od vchodu do  tříd 
doprovodili jejich budoucí spolužáci, ten-
tokrát to byly žákyně 8.A a 8.B třídy, které 
bych chtěl tímto velmi pochválit. Pokud 
děti chvilku na zápis musely čekat, pohrály 
si s nimi naše žákyně v krásných pohádko-
vých šatech. Každému z rodičů byla dána 
možnost si nechat mailem poslat fotografie 
ze zápisu, kterou velká většina rodičů vyu-
žila. Ke zkrácení čekání přispěly i fotogra-
fie ze školních akcí, které si mohli rodiče 
v průběhu zápisu prohlédnout.

V průběhu měsíce dubna či května přijde 
do naší školy pracovnice Oblastní pedago-

gicko-psychologické poradny ve Vyškově, 
aby zjistila u  zmíněných dvou dětí, zda 
do  školy nastoupí, či budou mít odklad 
povinné školní docházky. Rodiče tak ne-
musí zdlouhavě cestovat do Vyškova, je 
pro ně určitě příjemnější přivést své dítě 
k nám do školy na pedagogicko-psycho-
logické vyšetření. Pro odklad docházky 
je právě třeba doporučující stanovisko 
z poradny a kladné stanovisko obvodní-
ho dětského lékaře. 

V druhé polovině června se v naší škole 
také uskuteční informativní schůzka pro 
rodiče budoucích prvňáčků. O  přesném 
termínu této schůzky a dalších podrobnos-
tech budou rodiče dětí včas informováni.

Věřím, že rodiče i děti budou mít na toto 
pro nás příjemně strávené odpoledne mi-
lou vzpomínku doplněnou o hezké zážitky 
a fotografie ze zápisu.

Na přípravě a organizaci zápisu se podí-
lely a  mé poděkování patří paním učitel-
kám: Daně Matyášové, Lence Vojáčkové, 
Marii Životské, Krystyně Monteux a Daně 
Skalákové. 

  Hynek Zavřel, řed. ZŠ a MŠ Otnice

Zápis do 1. třídy v Základní škole Otnice
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Pravidelně naše škola přispívá do  Ot-
nického zpravodaje různými články a pří-
spěvky. Tentokrát se chci se čtenáři podě-
lit o  čerpání finančních prostředků, které 
naše Základní škola Otnice využívá nyní 
a které již obdržela v minulosti, a co jsme 
z těchto prostředků pořídili.

První projektovou činností za  mého 
působení na  pozici ředitele školy byl 
operační program „Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost“, jehož kořeny sahají 
do školního roku 2011/12 a byl dlouho-
dobý. Na základě vypracovaných didak-
tických učebních materiálů jednotlivými 
učiteli bylo pořízeno 7 dataprojektorů 
i s počítačovým vybavením do tříd pře-
vážně na  II. stupni ZŠ a  v  neposlední 
řadě další výpočetní technika do  učeb-
ny informatiky. Tato výpočetní techni-
ka totiž stárne o mnoho rychleji než vše 
ostatní. Kdo pracuje s počítači, ví, o čem 
mluvím.

Díky partnerství s ISŠ Sokolnice v pro-
jektu „Podpora přírodovědného a  tech-

nického vzdělávání“ naše škola obdržela 
15 sad nářadí do  „Praktických činností“ 
(pro dříve narozené to bývaly „dílny“), 12 
elektrostavebnic do  fyziky, žáci II. stupně 
navštívili v  minulém školním roce „Pro-
jektové dny“ na ISŠ Sokolnice a dvě třídy 
navštívily zdarma brněnské Vidacentrum 
včetně výukových programů. Toto Vida-
centrum u  brněnského výstaviště dopo-
ručuji všem žákům, které věda a technika 
baví, navštívit.

Další projekt se v minulém školním roce 
týkal „Vzdělávání pedagogů v  prostředí 
cloudu“. Účastí v projektu pedagogové zís-
kali 12 tabletů, se kterými se mohou učitelé 
seznamovat, a  výhledově se počítá, že by 
na základě vypracovaných materiálů bylo 
možné získat podobná zařízení i pro žáky.  
Tak se necháme překvapit.

V  letošním školním roce jsme využili 
projekt z  operačního programu „Vzdělá-
vání pro konkurenceschopnost“, který se 
týkal možnosti spojit exkurzi, jazykový po-
byt v cizích rodinách a návštěvu tamní brit-

ské školy. Bylo vybráno 40 žáků (z důvodu 
kapacity autobusu) podle stanovených 
kritérií, kteří pak měli možnost týdenního 
pobytu v  Londýně a  návštěvu vybraných 
britských památek. Kromě kapesného měli 
žáci vše hrazeno z grantu EU. 

V neposlední řadě mohli také vyučující 
cizích jazyků či využívající metodu „Clil“ 
navštívit cizojazyčné země s  výukou an-
gličtiny, jako patrně nejdůležitějším jazy-
kem současnosti. Chci věřit, že podobných 
projektových nabídek, jako jsou tyto dvě 
posledně zmiňované, bude přibývat.

Z uvedeného výčtu je patrné, že se naše 
škola nebojí jít do projektových záležitostí, 
i když to někdy přináší mnoho další papí-
rové práce, která není na první pohled vi-
dět.

Na  závěr bych chtěl poděkovat mé zá-
stupkyni ředitele Mgr.  Ivě Martináskové, 
která je v projektových záležitostech mou 
pravou rukou a bez které by zapojení naší 
školy do těchto projektů nebylo možné.

   Mgr. Hynek Zavřel, ředitel školy

Využívání dotačních programů z EU 
v Základní škole Otnice

V hodinách výchovy občanství a ke zdra-
ví v 8. ročníku se žáci seznamují se struktu-
rou a činností soudů, s pojmy jako je státní 
zástupce, obhájce, trestní právo a mnohými 
dalšími, které patří do této oblasti. Proto 
jsme uvítali možnost navštívit soudní přelí-
čení u Městského soudu v Brně, jednalo se 

o trestní právo – přepadení banky. Samotné 
soudní jednání na žáky velmi silně zapůso-
bilo, obžalovaným byl 24letý mladík, který 
měl velké dluhy, a proto se rozhodl k tomuto 
činu. Žáci přímo v praxi viděli činnost stát-
ního zástupce, obhájce i konečné vynesení 
rozsudku. Zjistili, že soudní jednání se velmi 

liší od toho, co mohou vidět v televizi. Mnozí 
si soud představovali jako soudkyni Barbaru. 
Všichni se v závěru shodli, že by se nikdy ne-
chtěli ocitnout ve stejné situaci a doufám, že si 
tento zážitek odnesou do života.    

  Ivana Čermáková, metodik prevence

8.B u Městského soudu v Brně
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Pocta Williamu Shakespearovi

Mahenovo divadlo nás pozvalo na Romea a  Julii. Tři roky jsme 
na ně čekali. A přestože byla rezervace původně pro žáky, kteří jsou 
již prvním rokem na střední škole, padl dotaz zájmu žákům devátých 
tříd. Pochopili, že taková nabídka se neodmítá. S jejich souhlasem 
jsem vstupenky objednala. Chlapci v oblecích, s kravatami, dív-
ky v elegantních oděvech, s noblesními účesy a večerním líčením 
trošku připomínali maturanty. Nádherná podívaná, za  kterou 
se pedagogický doprovod nemusel stydět. Společenské oblečení 
našim žákům sluší. V divadle byli od městských studentů k ne-
rozeznání. Opona se vytáhla a nejznámější tragédie začala. Všich-
ni jsme věděli, co se bude odehrávat: hru jsme četli v  literatuře, 
dialog balkonové scény jsme dokonce recitovali zpaměti. Přesto 

nás všechny příjemně překvapila scéna, kostýmy a hudba přede-
vším. Herecké výkony nás nenudily ani na  chvíli. Osobně jsem 
zavzpomínala na to, jak kdysi před léty Julii hrála matka současné 
hlavní hrdinky. Dojemné láskyplné scény doprovázela slova písně, 
jež nám zní v uších dosud: „Láska ve mně zuřila jak vítr, nikdo ji 
nezval, nikdo ji nevyžene. Neptá se na jména, neptá se po původu, 
já jen vím, jen vím, že miloval jsem tebe....“ Mladé publikum, které 
prožívá své první lásky, ocenilo novodobé ztvárnění tragédie dlou-
hým bouřlivým potleskem. Ba co víc: spontánní poděkování celého 
divadla vestoje jsem ještě na dopoledním představení nezažila. Neu-
věřitelná pocta Williamu Shakespearovi v 21. století.

 Dagmar Kovaříková

Kroužek Věda nás baví probíhá na naší 
škole každý čtvrtek od 14 - 15 hod.

Kroužek je určen žákům 1. stupně, kteří 
zde hravou formou provádějí experimenty 
zabývající se např.  magnetismem,  vulka-
nismem,  mechanickou energií, vlastnost-
mi  kapalin,  plynů  a pevných látek, astro-
nomií, lidským tělem a dalšími jinými jevy 
kolem nás.

Žáci se srozumitelnou formou se-
znamují s  teorií a principy fungová-
ní těchto jevů, které si následně ově-
ří  na jednoduchých experimentech, 
např. si postaví sopku, přistávací modul  
z balonků, jednoduchý kompas apod. 
Všechny tyto znalosti jsou propojovány 
s využitím v praktickém životě.

Věda nás baví i v Otnicích
Jednotlivé skupinky také pracují jako vě-

decké týmy a snaží se při pokusech přijít na 
to, jak věci kolem nás fungují.

Za absolvování každého pololetí jsou 
děti odměněny Sběratelským odznakem 
a osvědčením s  unikátním vědeckým té-
matem. Děti, které si nabyté vědomosti 

poctivě procvičují i v našich kvízech a mají 
úspěšnost nad 80 %, získají také bonusový 
odznak Génius VĚDA NáS BAVí, který je 
tematicky spojen se základním odznakem 
pololetí.

Mgr. Alexandra Ševčíková, lektor kroužku
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Okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce
Dne 23. 2. 2016 opět vyrazili nejšikovnější angličtináři do Vyškova na okresní kolo Kon-

verzační soutěže. Naši školu reprezentoval Tomáš Večeřa ze 7. třídy (v kategorii 5. – 7. tříd) 
a Marcela Bučková z 8. B (v kategorii 8. – 9. tříd). V loňském roce Marcela slavila vítězství 
v mladší kategorii, takže laťka byla nastavena vysoko. Ale jak Marcela, tak Tomáš obstáli 
báječně! Marcela obsadila v konkurenci deváťáků krásné 6. místo a Tomáš Večeřa v mladší 
kategorii dokonce 2. místo. Congratulations!

Žáci 8. ročníků se zapojili do meziná-
rodního etwinningového projektu Love 
is all we need. V rámci výtvarné výchovy 
malovali pohlednice plné laskavosti. 35 
originálních karet pak jednotlivě vložili 
do obálek a rozeslali do škol, které se do 
tohoto projektu zapojily. Do naší školy 
také přiletěly kartičky plné lásky. A to 
nejen ze základních škol, ale i z gymnázií 
a mateřských škol. Děti získaly globální 
znalosti o zemích, z nichž nám byly vlast-
noručně vyrobené pohlednice zaslány. 
Zajímavé pro ně byly nejen samotné vý-
robky, ale i písmo, známky na obálkách 
či samotný nápis MILUJI TĚ v různých 
jazycích. Galerii lásky tak tvoří pošta ze 
Španělska, Francie, Řecka, Polska, Litvy, 
Ukrajiny a Rumunska.

   Dagmar Kovaříková

Pozn.:
eTwinning je součástí programu EU pro 

vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a 
sport Erasmus+

Do projektu Love 
is all we need je za-
pojeno 38 škol z  Ev-
ropy. Z České repub-

liky jsme jediná škola, která se do projektu 
aktivně zapojila.

Galerie lásky v otnické škole

V zimě se nám naskytla jedinečná mož-
nost mezinárodní spolupráce mezi ško-
lami. Paní učitelka Clemence Lambinet z 
francouzského Lille mě pozvala do  pro-
jektu Postcards Exchange in Europe, jehož 
je autorkou. Své nadšení jsem následující 
den přenesla nejen na své žáky z 5.A, ale 
i na vedení školy. Cílem etwinningového 
projektu byla vzájemná výměna pohled-
nic mezi evropskými státy. Oslovila jsem 
nejen starostu Otnic, ale i starosty a pri-
mátory dalších měst a požádala je o po-
hlednice. Většina pochopila dobrý záměr 
žáků napsat a odeslat pohledy zajímavých 
míst České republiky. A tak jsme dostali 
spoustu nádherných fotografických po-
hlednic z Kutné Hory, Olomouce, Českých 
Budějovic, Telče, ale i z Valtic, Lednice a 

Mikulova. Žáci pak v hodinách slohu měli 
spoustu práce. V anglickém jazyce písem-
ně představovali Otnice a města s historic-
kými a kulturními památkami. Zábavnou 
formou se tak naučili nová anglická slovíč-
ka. Pohlednice s nadšením psali dokonce 
i ti, které angličtina moc nebaví. Zbývalo 
nakreslit vlajku, nadepsat obálku, vložit 
do nich pohlednice. Vše šlo jako po másle. 
Nejhorší byla doba čekání na pohlednice 
z ostatních koutů Evropy. O to větší byla 
radost z první černobílé pohlednice z Ru-
munska. Děti ihned na mapě neznámý stát 
vyhledávaly. V průběhu dvou měsíců jsme 
měli o zábavu postaráno: pohlednice po-
stupně přicházely z  Polska, Anglie, Řecka, 
Itálie, Albánie, ze Španělska, ze Slovinska, 
z Litvy a samozřejmě z Francie. Nejobsáh-

lejší obálka pohlednic přišla z estonského 
gymnázia. Z Rumunska psala pohlednice 
paní učitelka, neb její přípravná třída ještě 
neumí psát. Zajímavé zjištění pro páťáky 
bylo, že Albánie je v Evropě, ale není sou-
částí Evropské unie. Spoustu znalostí tak 
žáci získali, aniž by se je dočetli v učebnici. 
Zdárný příklad školy hrou. Zpětná vazba 
také neměla chybu: přes internet jsme si 
prohlíželi fotografie, na kterých např. děti 
ve školních uniformách ukazují pohled-
nice, které jsme jim zaslali. Byly z českých 
pohlednic stejně šťastné, tak jako naše děti 
ze všech evropských pohlednic. Byla to 
první mezinárodní zkušenost žáků první-
ho stupně. Ale všichni s jistotou víme, že 
nebyla poslední.

    Dagmar Kovaříková

Pohlednice opět aktuální 
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V pátek 18. března zavítal besedovat se 
žáky ZŠ Otnice vzácný host, brigádní ge-
nerál Emil Boček. Je posledním žijícím 
českým pilotem Britského královského 
letectva RAF, který bojoval ve 2. světové 
válce proti Německu. Do detailů žákům 
popisoval složitý útěk ze zabraného Česko-
slovenska do Anglie. 

V  roce 1939 ve svých 16 letech odešel 
tajně z domova. Na útěku byl mnohokrát 
chycen a vězněn. Dostal se do Bejrútu, zú-
častnil se bojů ve Francii. V září 1940 absol-
voval pilotní výcvik v Anglii a byl přijat do 
RAF. Sloužil jako mechanik u 312. stíhací 
perutě. Roku 1943 byl na výcviku v Kanadě a 
od října 1944 sloužil jako pilot – stíhač u čes-
koslovenské 310. stíhací perutě. Létal se svojí 
nejoblíbenější „mašinou“ SPITFIRE. Provedl 
26 úspěšných letů jako doprovod bombardé-
rů nad Německem. Z letectva odešel v roce 
1946. Po válce si otevřel opravnu motocyklů, 
po roce 1948 pracoval v  Mototechně. Od 
roku 1958 dělal soustružníka ve Výzkum-
ném ústavu Československé akademie věd, 
pak byl zaměstnán  v Drukově. Roku 1988 

odešel do důchodu. Dne 18. října 2010 byl 
prezidentem Václavem Klausem vyzname-
nán Řádem Bílého lva za mimořádné záslu-
hy o obranu a bezpečnost a státu a vynikající 
bojovou činnost. Osmého května 2016 jej 
prezident Miloš Zeman jmenoval brigádním 
generálem.

Dvouhodinové vyprávění válečného ve-
terána žáky velmi zaujalo a pan generál od-
povídal na spoustu dotazů. Potom se s dět-
mi fotil a ochotně podepisoval fotografie a 
památníčky. Ve svých 93 letech bez brýlí. 
Klobouk dolů. 

Pana generála doprovázeli podplukov-
ník Ing. Bohumil Hofr, místopředseda 
Svazu letců Brno, z.s., a policejní podplu-
kovník Jiří Skokan, starosta Letonic, který 
zpestřil besedu ukázkou zbraní z 2. světové 
války. Děti tak měly jedinečnou možnost 
osahat si samopal „Špagin“ a další. Po obě-
dě ve školní jídelně se pánové zdrželi do 
odpoledních hodin a bez známek únavy 
přijali pozvání zhlédnout soukromé sbírky 
motocyklů a vojenských artefaktů.

Zdeněk Martinásek

Válečný stíhač ve škole
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Mezinárodní mistrovství České republiky – Gastro junior 2014/2015
Lucie Šebečková studuje druhým rokem na Střední škole potravinářské, obchodu a služeb 

v Brně na Charbulově, obor cukrář. Pod vedením učitelky odborného výcviku paní Zuzany 
Fialové se na podzim zúčastnila 2. regionálního kola Gastro junior 2014/2015 v Ostravě, kde 
se soutěžilo v přípravě teplých nebo studených ovocných moučníků pro 4 osoby. Zde se Lucie 
umístila ve stříbrném pásmu na 4. místě a zajistila si postup na mezinárodní mistrovství České 
republiky – Gastro junior 2015, které se konalo v lednu v Brně na výstavišti.

I tam se v soutěži připravovaly teplé nebo studené ovocné moučníky. Lucie měla připrave-
né tvarohové knedlíky plněné borůvkami, limetkovo - smetanovou omáčku a ovocné pyré. 
Každý soutěžící si navíc k tomu před vlastní soutěží vylosoval z boxu dvě tajné suroviny, které 
musel do svého moučníku zakombinovat. Lucie si vytáhla tvaroh a blumu, což se nakonec do 
receptu dobře hodilo.  Na přípravu moučníku měli všichni soutěžící 45 minut, na vše dohlížela 
odborná komise. Na tomto mistrovství se Lucie umístila v bronzovém pásmu. 

Mistrovství republiky kuchařů a cukrářů Gastro Hradec – Vitana cup
V dubnu 2015 se Lucie zúčastnila mistrovství republiky kuchařů a cukrářů  Gastro Hradec 

– Vitana cup v Hradci Králové. Byla přihlášena v kategorii junior a soutěžila v přípravě dortů. 
Každý soutěžící si dort přivezl a na místě už jen dokončil případné úpravy. Dopoledne odbor-
ná komise dorty hodnotila a odpoledne byly vystaveny pro veřejnost. V kategorii cukrář junior 
se Lucie umístila ve zlatém pásmu na 2. místě.

Zuzana Fialová

Kroužek mladých hasičů opět ožívá
Jen co začal nový školní rok, začaly se otevírat nové zájmové kroužky pro děti. Jedním z ta-

kových je náš z popela znovuzrozený kroužek mladých hasičů. Pod vedením nejúžasnějších 
vedoucích Ondry Klvače a Terezy Bolgárové, kteří nezkazí žádnou srandu. Přes zimu nebyla 
naše aktivita moc vidět, protože jsme se museli naučit základy grafického značení požárních 
prostředků, základní znalosti topografie, uzly a i dost nepodstatných věcí, jako třeba kde se 
schovat na hasičce před vedoucíma. Jen co se mám sluníčko trošku ukáže, začneme s nejzá-
bavnější disciplínou požárního sportu, požárním útokem. Už se všichni těšíme, až budeme 
moct naše vedoucí vykoupat v kádi plné vody. Jen k účasti na soutěžích je nás pořád málo, pro-
to přijmeme do naší hasičské rodiny další hasiče tělem i duší, aby s námi sdíleli tento překrásný 
koníček. Scházíme se každé úterý v 16:00 na otnické hasičce.

Těšíme se na Vás! Členové mladé hasičcké rodiny
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Vesmírný
karneval 

Projít se po Měsíci, proletět černou dírou, 
prozkoumat planety sluneční soustavy, na-
vštívit planetu ZUMBA či planetku Malého 
prince, spatřit UFO. To jsme všechno zvládli 
během jednoho únorového sobotního odpo-
ledne. Jak je to možné? Oblékli jsme masky 
mimozemšťanů, kosmonautů, hvězd, noční 
oblohy, marťanů, vesmírných strážců, kovbo-
jů, princezen a princů a vydali jsme se Vzhů-
ru do vesmíru. 

Všechny přítomné uvítalo seskupení PLU-
TO skladbou Raketou na Mars v choreografii 
Lenky Kosíkové. PLUTO: P-Marta Rosen-
dorfová, L- Dagmar Kovaříková, U – Leona 
Fojtíková, T – Lenka Sloupová, O  – Dana 
Sekaninová a  Lucka Kaloudová představilo 
všem mimozemšťanům naše místní tanečky, 
tělocvičné prvky: švédskou bednu, lavičky či 
obruče a  většina mimozemských bytostí se 
skvěle bavila. Nikdo předem na svou plane-
tu neodletěl. Proměnit sál dělnického domu 
ve vesmír se podařilo i díky výkresům dětí 
z 5. A a 5. B, kteří navštěvují  výtvarný krou-
žek v  Základní škole v  Otnicích. Obléct si 
kosmonauta do skafandru mohl každý pod 
dohledem zkušených astronautek Šarlotky 
Fortelné a Veroniky Peškové. Proletět se v ra-
ketě nám umožnila Věrka Neužilová, která 
spolu s maminkami úžasnou maketu vyrobi-
la. V tom to originálním foto koutku se mohl 
každý zvěčnit na památku. Nejen pitný režim 
byl zajištěn v baru U Slunce, kde hřála tři slu-
níčka Leona Leváková a  Zuzana Vašáková 
s dcerou Bárou. O hudební doprovod a pro-
mítnutí pohádky Berta a Ufo vděčíme Luďovi 
Levákovi. Bohatá tombola byla díky sponzo-
rům a rodičům rozdělena mezi všechny děti. 
Každý si domů odnesl na  památku létající 
talíř, který jim bude určitě připomínat pěkně 
strávené odpoledne ve vesmíru.

Dana Sekaninová

TVOřENí KrÁSNÝcH MALIČKOSTí
Přijďte si tvořivě zařádit do SAdU 

vždy v pondělí během 14 :30 – 16:00 h
S sebou: pracovní oblečení 
Srdečně vítání jsou i rodiče 

Kontakt: kamila.km2015@gmail.com

Přijďte s námi posnídat 
v sobotu 14. května v 10 hodin 
na náměstí před radnici, 
podpoříme společně 
Světový den pro fair trade. 
Bližší informace 
na www.ferovasnidane.cz
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Myslivecký ples
Členové mysliveckého spolku každoroč-

ně přispívají k rozmanitosti kulturního dění 
v  obci, kdy kromě letního kynologického 
„Srandamače“ pořádají i myslivecký ples. 
Letošní myslivecký ples členové MS Hubert 
Otnice připravili na 16. ledna 2016.

V tento sobotní večer se v sále kulturního 
domu sešlo bezmála 300 lidí a večerem je 
provázela kapela Impuls Blučina. Největším 
lákadlem plesu, kromě možnosti pobavit 
se s přáteli a povečeřet zvěřinové speciality, 
je jistě tombola plná bažantů, zajíců a hlav-
ních cen v podobě srn či divočáků. Nemalou 
radost dělaly i ostatní věcné ceny, které do 
tomboly věnovali sponzoři a ostatní přátelé 
myslivosti.

Děkujeme za Vaši účast a budeme se těšit 
na letní setkání u rybníka v Poltni při kyno-
logickém dni.

Pavel Muric

Termín pořádání ostatků byl pro letošní rok předurčen 
na 6. února. Jelikož se nám na výše uvedený termín nepoda-
řilo sehnat kapelu, rozhodli jsme se uspořádat tradiční ostat-
ky dva týdny po uskutečnění Mysliveckého plesu, tedy 31. 
ledna. S velkými obavami jsme očekávali, jaká bude účast 
na taneční zábavě. Ale jak se později ukázalo, naše obavy 
byly předčasné, neboť samotná účast překonala naše očeká-
vání. Sraz měly masky poslední lednový den ráno na hřišti. 
Ale sportovci převážně fotbalisté nepřicházeli s kopačkami 
ani se nepřevlékali do dresů, nýbrž se oblékali do různých 
masek. Jednalo se o  sportovce, kteří se ve  velkém počtu 
opětovně postarali o pochůzku vesnicí za doprovodu har-
monikáře pana Vacka, který hrál po celou dobu průvodu 
až do odpoledních hodin. Zpěvu sice od masek moc slyšet 
nebylo, ale lidé v ulicích předem očekávali průvod. Obča-
né kromě penízků do  kasiček nabízeli tradiční ostatkové 
dobroty jako koblížky, vdolky a také občerstvení v podobě 
slivovičky na zahřátí, což bylo také jedním z důvodů, že ne 
všichni se vrátili bez úhony zpět na hřiště. 

Na taneční zábavě večer bylo celkem 62 masek, což lze 
konstatovat, že počet masek každoročně přibývá. Je možné, 
že letos nebyly ostatky v tomto termínu jinde v okolí, a tudíž 
zde byly masky i z okolních vesnic. K tanci a poslechu hrála 
hudební kapela Impuls Blučina jednak pro mladé i dříve na-
rozené. Celková návštěvnost předčila naše očekávání, neboť 
platících bylo 196 návštěvníků. Což byla největší návštěva 
za posledních více jak 10 let. Večerní podívaná na masky 
nebrala konce, masky se předvedly v opravdu v promyš-
lených kostýmech. U  půlnočního pochovávání basy byly 
v  rukách každého ostatníka smutečního průvodu svíčky, 
které dodaly smutečnímu ceremoniálu správnou atmosfé-
ru. Pláč, vzlykot, naříkání nad basičkou se skrýval z každého 
místa střídavě i se smíchem nad vtipnými verši faráře o dění 
v obci o otnických lidech. Basa byla na období půstu ucho-
vána, bohatá tombola rozdána výhercům a zábava a veselí 
v obci utichlo v časných ranních hodinách. Lze konstatovat, 
že letošní ostatky se opravdu vydařily po všech stránkách 
a tak se můžeme těšit na ty ostatky příští v roce 2017. 

Milan Heřmanský za TJ Sokol Otnice 

Otnické ostatky 
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Vážení přátelé, 
milí zahrádkáři,

nezdá se to, ale uběhl další rok činnosti 
naší zahrádkářské organizace a znovu se 
scházíme na výroční členské schůzi, abychom 
zhodnotili, co se nám podařilo v roce 2015.

Práci jsme zahájili 29. ledna besedou s naším 
členem Janem Novákem o jeho cestách po Ar-
gentině – Patagonii. Tohoto vyprávění se zú-
častnilo 60 posluchačů.

Únorový měsíc je vždy věnován naší slavností 
výroční schůzi. Na březen jsme měli napláno-
váno zajištění vystoupení revival  - Karla Gotta 
– v podání Jana Mlčocha. Pro nemoc se však 
na poslední chvíli omluvil. Bylo nám to líto, ale 
takový už je život.

Na Velikonoční neděli jsme pořádali cimbá-
lovou muziku, v květnu naši tradiční prodejní 
výstavu květin. Tentokráte obohacenou o 
vyjížďky s  koňským povozem našeho za-
hrádkáře Jiřího Kaloudy. V červenci jsme 
zavítali na zájezd po Baťově kanále, hradu 
Buchlov a do Uherského Hradiště, druhý 
zájezd se uskutečnil v srpnu do Kroměříže.

Během roku jsme navázali na dobré zku-
šenosti z minulých let, jak nabídnout čle-
nům i ostatním občanům ovoce a zeleninu 
z  našich zahrad a navázali jsme na trhy 
s názvem Dobrý jarmark.

V  září jsme se se svojí expozicí zúčast-
nili opět Oblastní zahrádkářské výstavy ve 
Slavkově u Brna, kde jsme díky své píli a 
Jaromíru Kokešovi opět zazářili uprostřed 
sálu Bonaparte.

Když jsme naříkali v roce 2014 na špat-
nou úrodu jablek a tím pádem i moštár-
ny, netušili jsme, co nás čeká v roce 2015. 
Lisovalo se od srpna až do konce října a 
vylisovalo se celkem 7 093 litrů moštu.

V říjnu jsme navštívili divadlo v Bole-
radicích, hru Divá Bára. Poslední velmi 
úspěšnou akcí bylo uspořádání ukázky 
uměleckých řemesel a ručních prací. I 
zde jsme se, jako na řadě dalších akcí, 
potýkali s malou účastí vlastních členů.

Rád bych ocenil iniciativu členek Hany 

Zdražilové a Zdeňky Křivánkové založit 
pěstitelských kroužek Mladý zahrádkář. 
Na jmenované čeká velký úkol: získat 
školní mládež a naučit ji zahrádkařit. Jsme 
rádi, že jsme do našich řad přijali nové čle-
ny: Lucii Kaloudovou, Annu Vojáčkovou a 
Jana Nováka ml.

Jedním z bodů našeho usnesení je spolu-
práce s obcí. Podíleli jsme se na vybudová-
ní I. etapy bylinkové skalky. Letos chceme 
vybudovat další část.

Děkujeme za výbornou spolupráci a 
podporu představitelům naší obce a pra-
covníkům vedení naší školy. Každým ro-
kem ve své zprávě však vyzývám vlastní 
členy k větší spolupráci.

Závěrem chci ještě jednou poděkovat 
všem, kteří pomáhají a přeji pevné zdraví 
a bohatou úrodu nejen na všech našich za-
hrádkách.

Petr Havelka, 
předseda otnických zahrádkářů



	 otnický	zpravodaj	 	Číslo	63	–	duben	201536 36 OTNICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 47 - březen 2012

SPORTOVNÍ OKÉNKO
Krásné slunné dopoledne přilákalo do Modřic řadu

mladších i starších závodníků. Závodilo se v několika
kategoriích od nejmladších účastníků až po veterány
a veteránky. Z Otnic se závodu zúčastnilo 7 atletů, kteří
podali výborné výsledky. 

Na nádherném 1. místě se umístil v kategorii pří-
pravka mladší chlapci Tadeáš Žilka. Ve stejné kate-
gorii obsadil krásné 4. místo Martin Postbiegl. Další
1. místo putovalo do Otnic zásluhou Ondřeje Fojtíka,
který porazil 21 závodníků. Ve stejné kategorii uspěl
i náš nejmladší závodník Dominik Rosendorf, který
si doběhl pro pěkné 8. místo. Krásnou stříbrnou po-
zici obsadila Eliška Fojtíková v kategorii přípravka
mladší dívky. Zde běžela také Zuzana Rosendorfová,
která se umístila na pěkném 9. místě. Nejdelší trasu 
1 200 m zdolal Jan Dvořáček, který obsadil 11 místo.
Závody v Modřicích byly velmi úspěšné a všechny děti
dosáhly skvělých výsledků.

Andrea Rosenberková, trenérka atletické přípravky

Otničtí atleti znovu na bedně

PILATES
Metoda PILATES je cvičení, které vyvinul Joseph Hubertus Pilates před více než

100 lety. Inspiroval se ve starých kulturách. Cvičení rozvíjí koordinaci, sílu, rov-
nováhu, flexibilitu a dýchání. Propracovává zádové, břišní a hýžďové svalstvo, svaly
jako základ správného držení těla. Účelem je posílení centra - jádra těla tzv. „Gur-
tel“, nebo „Power house“. Celkově vypracovává dlouhé, štíhlé svaly. S důrazem na
správné dýchání okysličuje svaly a podporuje cirkulaci krve. Pilates nevyčerpává,
spíše dodává energii. Cvičí se na zemi. Cvičení je určeno pro ženy i muže bez roz-
dílu věku, cvičební pomůckou může být ručník.

Instruktorkou Pilates jsem se stala již během závodního tancování (od roku 2007),
jelikož jsem potřebovala mít stabilní těžiště (Power house) a správně posílené a pro-
tažené svaly. Kurz jsem absolvovala u Mgr. Renaty Sabongui, která je zakladatel-
kou pilates u nás a měla možnost být v Evropě tou, která navázala přímou vazbu na
první generaci žáků, které učil sám Joseph Pilates. Díky pilates se budete cítit
skvěle, ale také budete skvěle vypadat. Veronika Novosadová

Foto: Andrea Rosenberková 

SPORTOVNÍ OKÉNKO

TJ Sokol Otnice je, co se týče počtem 
členů, nejsilnější organizací v  naší obci. 
K 31. 12. 2015 měla organizace 198 členů 
dospělých a 46 žáků. V organizovaných 
soutěžích máme následující oddíly: od-
díl kopané, oddíl stolního tenisu, tenisu, 
kulečníku. Dále reorganizační jsou oddíl 
odbíjené mužů, žen, aerobic, zdravotní 
cvičení, nohejbal.  Loňský rok byl v rám-
ci organizace v několika věcech jiný než 
předcházející léta. 

Po sportovní stránce se některým od-
dílům a týmům vedlo lépe, některým 
hůře. Takový už je sport. Po sportovní 
stránce nás může těšit, že se podařilo 
uspořádat nebo zúčastnit několika tur-
najů, dále nás těší, že neklesá počet do-
spělých členů a mírně se zvyšuje počet 
mladistvých členů. To v  dnešní době 
plné alternativních možností využití ve 
volném čase, než-li sportem, je samo o 
sobě úspěch. Věříme, že tento nastolený 
trend bude pokračovat. Podařilo se nám 
uspořádat všechny tři kulturní akce, a to 
Ostatky, Aloiské hody a Babské hody a 
personálně zajistit občerstvení na všech 
výše uvedených akcí. To nebývalo v mi-
nulých letech zvykem. I když nutno po-
dotknout, že v  některých případech to 
bylo s  velkými problémy. Zde by bylo 
třeba většího zapojení jednotlivých řa-
dových členů, aby to jak se říká, neod-
dřeli pouze vedoucí, kteří si to vzali na 
starost. Finanční výtěžek z těchto akcí je 

totiž nejdůležitějším ovlivnitelným pilí-
řem financování a v podstatě rozhoduje 
o tom, jak si celý rok finančně povedeme. 
Každá organizace má svá jistá pravidla, a 
ta se musí dodržovat. V roce 2013 záko-
nodárci schválili nový občanský zákoník, 
který vešel v platnost 1. 1. 2014. Bohužel 
je v  novém občanském zákoníku i pa-
sáž, která upravuje existenci a fungování 
všech dobrovolných organizací a spolků. 
Nově jsou všechny spolky registrovány 
ve spolkovém rejstříku, včetně výkon-
ných členů. Vše samozřejmě za poplatek. 
Nově se tedy jmenujeme Tělovýchovná 
jednota SOKOL Otnice, zapsaný spolek. 
Jedním z hlavních úkolů minulého usne-
sení bylo odpovědně hospodařit, protože 
v  uplynulých letech jsme byli hluboko 
ztrátoví, v řádu desetitisíců ročně. V mi-
nulosti jsme byli zvyklí na vysoké příjmy 
z pronájmu sportovního areálu zejména 
z fotbalového hřiště. Tato doba je nená-
vratně pryč. Jen pro ilustraci - v loňském 
roce jsme za pronájem vybrali 12 000 Kč 
a letos to bude podle předpokladů ještě 
méně. Peníze potřebujeme na zajištění 
našeho provozu, a tak vyvstává otáz-
ka, kde potřebné finance brát. Jediným 
sponzorem, který nám poskytl finanční 
dotaci, byla firma  Prostavby, a.s.

 Oddíl kopané má v  soutěžích jedno 
mužstvo dospělých, družstvo žáků, dále 
mladší a starší přípravku. Do nového 
ročníku nebylo pro nedostatek hráčů 

přihlášeno B mužstvo.  Mužstvo po tří-
letém působení v  krajských soutěžích, 
kdy skončilo na posledním místě, hraje 
opětovně Okresní přebor. Po špatném 
začátku se mužstvo vzchopilo a po skon-
čení podzimní části je na 2. místě se 
ztrátou tří bodů na vedoucí Křenovice. 
Družstvu žáků se v  podzimní části ne-
daří, neboť opory z  minulého ročníku 
po dovršení věkového limitu skončily a 
mladí hráči nedosahují výkonností jejich 
úrovni a skončili na posledním místě ta-
bulky. Družstvo mladší přípravky skon-
čilo uprostřed tabulky. Starší přípravka 
v  uplynulém ročníku vyhrála svoji sku-
pinu. V podzimní části nového ročníku 
hraje uprostřed tabulky.

 Oddíl kulečníku má v soutěžích při-
hlášená dvě družstva.  „A“ mužstvo hraje 
1. třídu v rámci kraje, kde po létech, kdy 
hrálo v klidném středu tabulky, se tento-
krát pohybuje na samém chvostu tabulky 
a pravděpodobně sestup do nižší třídy ho 
nemine. „B“ mužstvo hraje uprostřed ta-
bulky 2. třídy rovněž v rámci kraje. 

Oddíl tenisu má v soutěži v rámci kraje 
jedno družstvo, kde hraje od svého zalo-
žení v popředí tabulky. Ovšem v loňském 
roce se naše smíšené družstvo vzchopilo 
a v konečném umístnění skončilo na 1. 
místě tabulky.  

Oddíl stolního tenisu měl v  uply-
nulém ročníku celkem čtyři družstva 
dospělých. V  současném probíhajícím 
ročníku jsme přihlásili pouze pro nedo-
statek hráčů družstva. Hned po samém 
začátku dva hráči 1. mužstva přestali hrát 
a nastal velký problém, kdo nahradí tyto 
hráče. V současné době je 1. mužstvo 
beznadějně poslední a svoje účinkování 
v krajské soutěži po 10 letech končí. Rov-
něž také B mužstvu se nedaří podle svých 
předpokladů, a aby se udrželo ve stávající 
třídě, bude muset vynaložit veškeré úsi-
lí pro záchranu.  C mužstvo po sestupu 
z 1. třídy v rámci okresu hraje v popředí 
tabulky ve 2. třídě. Dále máme v soutěži 
přihlášeno družstvo žáků, které hraje bez 
problému okresní žákovskou ligu.                                                                                                 

      
Dále je třeba najít řešení, jak zapojit do 

spolupráce místní podnikatele ke zlepše-
ní finanční situace. Vždyť před několika 
roky jsme měli sponzorů, že bychom 
je nespočítali na prstech obou rukou, 
v současné době nám stačí jedna ruka, a 

Sportovci hodnotili svoji činnost za uplynulý rok
Zprávu o činnosti TJ Sokol Otnice přednesl předseda organizace Martin Heřmanský.
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to ještě s rezervou. Toto je jeden z úkolů 
pro výbor a celý Sokol pro rok 2016.

  
Hospodaření organizace je dáno jejími 

příjmy a výdaji. Některé z nich jsou fixní, 
které můžeme jen stěží ovlivnit, u jiných 
je to pravý opak. Mezi největší výdaje 
organizace patří proplácení cestovného, 
proplácení odměn rozhodčích, pronájem 
tělocvičny, provoz kulečníkové herny, 
náklady na osvětlení hřiště kurtů, vodné 
a stočné při používání sociálního zaříze-
ni v ZŠ Otnice. Většina výdajů je fixních 
a máme jen minimální vliv na jejich výši. 
Naopak na straně příjmů je potenciál da-
leko větší a záleží pouze na nás, jak se bu-
deme angažovat v získání těchto příjmů.  
Namátkou - mezi hlavní příjmy může-

me jmenovat pořádání tanečních zábav, 
úspěšný výběr členských příspěvků, pro-
nájem ze sportovního areálu, pronájem 
stánku rychlého občerstvení, vstupné při 
sportovních utkání.

V  loňském roce hospodařila Tělový-
chovná jednota SOKOL Otnice s mírně 
přebytkovým rozpočtem a hospodařila 
s celkovým majetkem 17 221 813 Kč.

Dlouhodobě máme problém se včas-
ným výběrem členských příspěvků a 
z  tohoto důvodu se členská schůze dne 
19. 2. 2016 usnesla vybrat členské pří-
spěvky nejpozději do 30. 6. 2016

TJ se bude muset v  letošním roce za-
měřit na projekt výměny umělého povr-
chu hřiště. Atestace stávajícího povrchu 

končí v roce 2017 a dle vyjádření atestač-
ní komise bude složité získat další pro-
dloužení platné atestace. TJ Sokol Otnice 
podal žádost na dotační program vy-
psaný Jihomoravským krajem na nákup 
zařízení pro údržbu povrchu a na hloub-
kovou dekompresi povrchu za účelem 
maximálního prodloužení životnosti 
povrchu. I tak nás ale jeho bodoucí vý-
měna nemine, jen se v případě kladného 
vyřízení žádosti termín výměny posune. 
Výbor TJ si dal za cíl zjistit možností fi-
nancování výměny povrchu, jehož před-
běžná cena byla vyčíslena mezi 5 až 6 
miliony Kč.

V  letošním roce by se TJ chtěla i na-
dále zaměřit na výchovu mládeže a na 
organizaci sportovních aktivit v obci, TJ 
bude pořádat všechny tři kulturní akce, 
pokračovat v  započatém trendu hospo-
daření a i nadále udržovat hospodaření 
v kladných číslech.

Na závěr výroční členské schůze před-
seda organizace Martin Heřmanský 
poděkoval všem členům výboru a jed-
notlivým vedoucím za vykonanou práci 
pro organizaci v uplynulém roce, popřál 
všem dobré  sportovní výsledky a dou-
fá, že se vrhneme do sportu v tomto roce 
minimálně se stejnou vervou, abychom si 
opět ke konci tohoto roku  mohli říci, že 
se nám to povedlo  a můžeme  rok 2016 
celkově hodnotit jako velice úspěšný. 

 Milan Heřmanský

Zimní turnaj 
starších 
žáků

6. února pořádala TJ Sokol Otnice halo-
vý turnaj v kopané v Dambořicích.

Zúčastnilo se pět mužstev:  žáci z Otnic, 
Křenovic, Klobouk u Brna, Pozořic a Mok-
ré-Horákov.

Každý zápas trval 18 minut. Všechny 
byly velice vyrovnané a dramatické až do 
poslední vteřiny.

Páté místo obsadilo družstvo žáků z Po-
zořic, o třetí a čtvrté místo svedli souboj 
žáci Křenovic a Mokré-Horákov.

Vítězně z něj vyšly Křenovice výsledkem 
2:1.

Naši borci se utkali ve finále s žáky z Klo-
bouk u Brna a zvítězili 4:2. Bojovali o každý 
míč a vítězství bylo zasloužené.

Radost byla obrovská.
Závěrem chci poděkovat všem hráčům a 

také Ivo Krausovi, Michalu Rosendorfovi a 
ostatním za pomoc při organizování toho-
to turnaje.

Sportu zdar!
 vedoucí družstva Petr Fiala
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kinokavárna

16.	dubna			20	hodin
Gangster Ka: Afričan

Český	dramatický	krimi	thriller

17.	dubna			17	hodin
Malý dráček

animovaný	rodinný	film

24.	dubna			17	hodin
V hlavě

animovaný	dobrodružný	film

29.	dubna			20	hodin
Wilsonov

Česká	kriminální	komedie

1.	května			17	hodin
Útěk z planety Země

animovaný	dobrodružný	film

6.	května			20	hodin
Padesátka

Česká	komedie

13.	května			20	hodin
Spectre

	james	Bond	opět	v akci

15.	května			17	hodin
Sněhová královna 2

animovaná	pohádka

20.	května			20	hodin
Trabantem do posledního dechu

Česká	road	movie

27.	května			20	hodin
Dvojníci

Česká	komedie

15.	dubna	
Vítání jara se světluškami 

pořádá:	otnický	sad

16.	dubna
Sběr železného šrotu

pořádají:	otničtí	hasiči

17.	dubna		v	16	hod
Benefiční koncert pro Adrianku 

Hraje	nicolas	Band	Šaratice
v	kostele	sv.	aloise	v	otnicích

vstupné	dobrovolné
výtěžek	bude	předán	adriance	–	holčice

s	dětskou	mozkovou	obrnou

22.	dubna			v	18	hod
Pietní akt k osvobození obce 

u	pomníku	rudoarmějců

23.	dubna	
Divadlo „Světáci“
dělnický	dům	otnice	
pořádá:	otnický	sad

27.	dubna	
Den otevřených dveří

v	dětském	domově	lila

7.–8.	května	
Jarní prodejní výstava

v	zŠ	otnice	
pořádají:	otničtí	zahrádkáři

14.	května	
Férová snídaně

náměstí	před	radnicí	
pořádá:	otnický	sad

10.	června
NOC KOSTELŮ 

chrám	sv.	aloise	v	otnicích

10.–11.	června	
Pivní slavnosti

na	hřišti

18.–19.	června	
Aloiské hody

pořádá:	tj	sokol	otnice



vítání občánků

svatba jako řemen



ostatky

Jaroslav vacek – najdi 50 rozdílů (řešení na str. 3)




