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dobrý	skutek	za starý	mobil?	
Dobrovolný svazek obcí Region Cézava, jehož členem je i naše obec, ve spolupráci 

se společností ASEKOL a.s. připravily sběr starých mobilních telefonů. Odevzdejte 
do 31. ledna 2017 na obecním úřadě nebo v ZŠ Otnice svůj vysloužilý (i zcela ne-
funkční) mobilní telefon a pomůžete Domovu pro postižené děti LILA Otnice, který 
obdrží výtěžek z této charitativní akce. 

Navíc, pokud zanecháte na sebe kontakt, zařadíte se do slosování o hodnotné ceny, 
které pro podporu této dobročinné akce věnovala společnost ASEKOL a.s. Zbavte se 
starého krámu, který vám jen leží v šuplíku a který stejně už nikdy nepoužijete, a sou-
časně tím pomůžete dobré věci! 

Proč je třeba ekologicky likvidovat staré mobilní telefony? Podle průzkumu naší spo-
lečnosti leží aktuálně v českých domácnostech cca 10 miliónů starých, nepoužívaných 

mobilních telefonů – bez využití a  bez 
možnosti recyklace. Například z 5 miliónů 
mobilních telefonů (zejména starších typů) 
lze postupnou recyklací získat až 120 kg zlata, 
45 kg palladia, jednu a  čtvrt tuny stříbra, 45 
tun mědi a 19 tun kobaltu. Pokud telefon není 
ekologicky zlikvidován a vyhodí se do popel-
nice, kam rozhodně nepatří, skončí bez využití 
buď ve spalovně, anebo na skládce. Zde se z něj 
začnou postupně uvolňovat toxické látky, nikl 
z baterií, rtuť, bromované zpomalovače hoře-
ní, beryllium a další. Tyto sloučeniny mohou 
pronikat např. do spodních vod a dostávají se 
různými způsoby zpět do potravního řetězce, 
tedy i  k  nám a  způsobují škody na  našem 
zdraví. Odevzdáním svého starého mobilní-
ho telefonu tedy pomůžete vlastně dvakrát: 
současně dětem i  životnímu prostředí… 
Děkujeme Vám! 

Rok se nám opět nachýlil ke svému konci. Hodnocení toho, co se zdařilo více, co méně 
k němu patří. Doufáme, že letošní poslední číslo bude pěknou tečkou za děním v naší 
obci v roce 2016. 

V předvánočním čísle se vrátíme do babího léta v článku rybářů, hasičů a navštívíme Senior 
klub v Brně Černovicích. V říjnu nás potěšily Babské hody i zhlédnutí koncertu Kiss v otnické 
Kinokavárně. Čeká nás návštěva u protinožců i slunného Španělska. Nakoukneme pod pokličku 
chystaného divadelního představení. Podělíme se s vámi o úspěch mladého literárního autora.

Tradičně pestré budou stránky základní školy i Otnického Sadu. Podzimní činnosti pro 
nás shrnuli zahrádkáři. Sportovní okénko je tentokrát ve znamení zumby. Již podruhé je 
pro vás připraveno oddechové luštění od manželů Křivánkových.

Na závěr již tradičně pozvánky, které nás zvou na připravované akce. Věříme, že se na 
nich společně potkáme. Pokud se nebudete moci zúčastnit, snad se o nich alespoň dočtete 
v příštím čísle.

Velké poděkování patří všem autorům článků, kteří si našli v uspěchané době čas něco 
napsat. A hlavně všem těm, o kterých je co psát.

Klidné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů 
v novém roce 2017 přeje redakce Otnického zpravodaje
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ZÁŘÍ - 19. 9. 2016

4. Kontrola minulého zápisu: 
Bod 11) Kompostéry. Dotazník odevzdalo 200 zájemců. 

Na Valné hromadě DSO ŽLaP byly upřesněny podmínky zís-
kání dotace.  

 
5. MěÚ Slavkov u Brna – stavební odbor:

a) T. Zehnal 472 – souhlas č. 73/2016, změna u novostavby RD
b) Manželé Mazalovi 471 – souhlas č. 74/2016, přístavba garáže
c) MVDr. P. Ondrusz 196 – prodloužení platnosti stavebního 

povolení
d) P. Gargoš 86 – závěrečná kontrolní prohlídka novostavby RD
e) R. Hutáková 100 – Rozhodnutí č.159/2016, opravy na RD 

313
f) Manželé Floriánovi 136 – Výzva, odstranění závad po demo-

lici části RD
g) L. Fiala 462 – závěrečná kontrolní prohlídka novostavby RD

6. MěÚ Slavkov u Brna – odbor ŽP:
a) M. Hudcová Brno – kolaudační souhlas, prodloužení vodo-

vodního řadu
b) DV Alegria Sokolnice – souhlasné stanovisko k  umístění 

plyn. kotle, RD 263 

7. MěÚ Slavkov u Brna – odbor dopravy a SH:
Obec Otnice + Rostěnice a.s. – kontrola znečišťování komu-

nikace III/4199

8. Faktury ke schválení:
a) Respono Vyškov – Fa: 2316350031, odvoz a likvidace odpa-

dů na SD  
b) Pramos Šitbořice – Fa: 91604458, vstupní dveře do technické 

části MŠ
c) Prostavby Otnice – Fa: 201620097, rekonstrukce plochy 

za hřbitovem 
d) Netic Brno – Fa:160100492, dodání a montáž dataprojektoru

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 8, zápi-

su.        

9. Základní škola – výjimka v počtu žáků 8 tř. :
Zastupitelé projednali žádost ředitele ZŠ Otnice o schvá-

lení výjimky v  počtu žáků 8. třídy na  33, z  ekonomických 
důvodů. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výjimku v  počtu žáků 8. třídy zá-

kladní školy na 33 žáků.  

10. Rozpočtové opatření č. 4/2016:
Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření č. 

4/2016.
Příjmy i výdaje se navyšují o 200 000,- Kč.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016. 

         
11. Chodník Milešovská - Lipová:
Starosta předložil obdržené nabídky na akci Oprava chodní-

ků v ulici Lipová a Milešovská Otnice. Nabídku podaly 4 firmy. 
Komise pro otevírání obálek již provedla kontrolu, žádná na-
bídka nebyla vyřazena.

Pořadí dle nabídkové ceny:
1.	Přemysl Veselý s.r.o. Brno 1 579 190,79    Kč s DPH
2.	IMOS Brno a.s. 1 606 715,89    Kč
3.	SKR stav s.r.o. Brno 1 672 569,-       Kč
4.	Prostavby a.s. Otnice 1 706 419,64    Kč  

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výše uvedené pořadí nabídek na akci 

Oprava chodníků v ulici Lipová a Milešovská Otnice. Schvaluje 
také Smlouvu o dílo s vítěznou firmou a pověřuje starostu jejím 
podepsáním.

          
12. VaK  - závěrečné vyúčtování kanalizace:
Zastupitelé projednali návrh Smlouvy o upsání akcií s f. Vo-

dovody a kanalizace Vyškov, a.s. Celková upisovaná částka činí 
11 800 000,- Kč, z toho obec Otnice 9 980 000,- Kč. Obec v roce 
2016 uhradí 40 % a zbylých 60 % uhradí do 31. 5. 2017.

Zastupitelé vzali návrh Smlouvy na vědomí, rozhodli si vy-
žádat stanovisko právní kanceláře. Zajištěním stanoviska byl 
pověřen předseda finančního výboru ing. Špunar. 

13. Zpevněná plocha a parking:
Starosta informoval o  postupu prací na  výše uvedené akci. 

Dodavatelské firmě ve spolupráci s obcí se podařilo zajistit pa-
nely na dokončení cesty. Dnešním dnem byla zahájena poklád-
ka obrubníků a betonování opěrné zdi.

Zjištěné nutné vícepráce:
- Prostý beton v opěrné zdi bude nahrazen voděodolným
- Montáž drenáže za betonovou zeď
- Odvodnění prostoru před vjezdem na náměstí
- Instalace dvou kamer 
- 

14. Plán akcí na rok 2017:
Zastupitelstvo projednalo starostou předložený návrh akcí 

na rok 2017.
Některé akce jsou vázány na dokončení pozemkových úprav. 

O jednotlivých záměrech byla vedena diskuze.

15. Společenské centrum za DD:   
Zastupitelé projednali návrhy na  zřízení společenského 

centra za  Dělnickým domem. V  uvedeném prostoru by se 
mohly uskutečnit akce, jako jsou letní hody, letní kino a dal-

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
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ší. Ing. arch. Walter připravil 6 variant. Jako optimální se jeví 
varianta č. 4, kterou bude nutné dopracovat dle vznesených 
připomínek.

16. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
Vyhodnocení cykloakce DSO ŽLaP se uskuteční 28. 9. 2016 

v Kobeřicích.
Slavkovská iniciativa smíření (SIS) se uskuteční 1. 10. 2016 

ve Vážanech n/L.
Na hřbitově bude nutné pokácet jednu lípu z důvodu zdra-

votního stavu kmene.
Na hřišti byla kompletně opravena dětská houpačka.
Obec obdržela od Min. vnitra ČR registraci akce na pořízení 

dopravního automobilu pro jednotku SDH.
E.ON – informace o ořezu větví pod elektrickým vedením.
Zahrádkáři Otnice zvou na  Oblastní výstavu do  Slavkova 

dne 24.-25.9.2016.
Moštování ovoce bude tuto sobotu (24.9.) ukončeno. 
Sběr papíru po obci se uskuteční ve středu 5. 10. 2016.
Na místní hřbitov budou opět umístěny vaky na spadené listí.
Na fotbalovém turnaji zastupitelstev DSO Cezava v Otmaro-

vě, se Otnice umístily na 2. místě.  

ŘÍJEN - 10. 10. 2016
4. Kontrola minulého zápisu: 
Bod 12) VaK – závěrečné vyúčtování kanalizace.
Zastupitelé vzali na  vědomí „Vyjádření k  návrhu Smlouvy 

o upsání akcií“ od advokáta Mgr. Tomáše Bařiny. Další připo-
mínky nebyly vzneseny.

Usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a  schvaluje peněžitý vklad 

obce do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanaliza-
ce Vyškov, a.s., se sídlem Brněnská 410/13, Vyškov – Město, 
682 01 Vyškov, IČO 49454587 (dále jen „Společnost“) za těchto 
podmínek:
- zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno 

upsáním nových kmenových akcií na  jméno v  listinné po-
době o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč (slovy: jeden 
tisíc korun českých),

- emisní kurz těchto akcií, který bude činit 1.000 Kč, bude spla-
cen peněžitým vkladem,

- akcie, které nebudou upsány s  využitím přednostního prá-
va, budou všechny nabídnuty určeným zájemcům, z  toho: 
Obec Otnice, se sídlem Otnice, Dědina 479, PSČ 683  54, 
IČO 00292206, 9.980 ks, slovy: devět tisíc devět set osmdesát 
kusů,

- emisní kurz 9.980 kusů akcií, které budou nabídnuty obci, 
bude splacen peněžitým vkladem s  tím, že podrobné pod-
mínky pro upisování akcií a  splácení emisního kurzu akcií 
jsou popsány v textu smlouvy o upsání akcií, který tvoří pří-
lohu tohoto usnesení a je jeho nedílnou součástí,

- místem upisování bude sídlo společnosti Vodovody a kana-
lizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, Vyškov – Město, 682 01 
Vyškov,

- lhůta pro upisování: dva týdny, přičemž prvním dnem této 
lhůty bude první den, následující po uplynutí lhůty pro upsá-
ní akcií s využitím přednostního práva. Upisovateli bude po-
čátek této lhůty oznámen písemně.

- upisovatel Obec Otnice je povinen splatit emisní kurs upsa-
ných akcií v  celkové výši 9.980.000  Kč na  účet číslo 35-
4396710217/0100, vedený u Komerční banky, a.s., pobočky 
Vyškov takto: 40 % emisního kurzu bude splaceno ve  lhůtě 
do dvou týdnů po upsání akcií a zbývající část emisního kur-
zu, která činí 60 % emisního kurzu, bude splacena do 31. 5. 
2017.
Zastupitelstvo obce současně schvaluje text smlouvy o upsá-

ní akcií týkající se obce, který tvoří přílohu tohoto usnesení 
a je jeho nedílnou součástí, a současně pověřuje starostu obce 
k uzavření příslušné smlouvy o upsání akcií. V případě, že ně-
který z akcionářů využije přednostního práva upsat příslušnou 
část nových akcií, bude text smlouvy o upsání akcií v čl. III pří-
slušně upraven.      
        

5. MěÚ Slavkov u Brna – stavební odbor:
a) R. Lauff 552 – Usnesení č.166/2016, zastavení řízení o od-

stranění stavby
b) Manželé Floriánovi 136 – Usnesení č.169/2016, o přerušení 

řízení novostavby
c) MVDr. P. Ondrusz 196 – Rozhodnutí č.175/2016, prodlou-

žení stav. povolení
d) P. Gargoš 86 – zpětvzetí žádosti o závěrečnou kontrolní pro-

hlídku
e) M. Sobolová Dreher 58 – kontrolní prohlídka zdi ze ztrace-

ného bednění

6. MěÚ Slavkov u Brna – odbor dopravy a SH:
Sdělení MÚ Slavkov k  neudržovanému sjezdu z  p.č. 5254 

a 1669, na komunikaci III/4199. 

7. JMK – odbor ŽP:
Mendelova univerzita Brno – zahájení řízení o udělení vý-

jimky k výzkumu bobra evropského.

8. Faktury ke schválení:
a) Přemysl Veselý Brno – Fa:161259, oprava komunikací systé-

mem Patchmatic  
b) Prostavby Otnice – Fa: 201620117, rekonstrukce plochy 

za hřbitovem 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 8, zápi-

su.        
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9. Výsledky hospodaření za III. Q. 2016:
Předseda finančního výboru ing. Špunar seznámil zastupitele 

s výsledky hospodaření obce za III. Q. 2016.
Příjmy:    18 427 861,33 Kč      (83,34 %)
Výdaje:   14 595 888,57 Kč      (40,72 %)
Na účtech obce je nyní cca 19 mil. Kč. 
Obec předpokládá čerpání výdajů do konce roku ještě v ob-

jemu cca 15 mil. Kč.

10. Rozpočtové opatření č.5/2016:
Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření č. 

5/2016.
Příjmy i výdaje se navyšují o 1 022 000,- Kč.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.5/2016. 

         
11. Obecní vyhláška č.1/2016 – doba nočního klidu:
Zastupitelé projednali návrh obecní vyhlášky č.1/2016 o noč-

ním klidu. Vyhláška stanovuje, kdy nemusí být dodržována 
doba nočního klidu a kdy bude tato doba omezena.  

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2016, 

o nočním klidu.

12. Úplatné nabytí pozemků od obce Lovčičky:
Obec Lovčičky sdělila, v odpovědi na žádost obce Otnice, že 

prodá pozemky ve svém vlastnictví vedené na LV 2220, které se 
nachází na kat. území Otnice, za navržených podmínek. Před-
mětem prodeje není pozemek p.č. 5554, na kterém se nachází 
silnice II/418.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemků od  obce 

Lovčičky, p.č.5552, 5553, 5555, 5571, 5572, 5578, 5579, 5580 
a  5581, za  cenu 55,- Kč/m2. Nabyvatel také uhradí veškeré 
náklady s převodem pozemků, včetně daně z nabytí nemovi-
tých věcí.          
        

13. Výsledky voleb do zastupitelstva JMK v Otnicích:
Starosta informoval o výsledcích voleb do Zastupitelstva Ji-

homoravského kraje v Otnicích. Volební účast 34 % (418 voličů 
z celkových 1231). 
  1.        KDU-ČSL   počet hlasů: 96 (23,1%)
  2.        KSČM 65 (15,7%)
  3-4.    ČSSD   63 (15,2%) 
  3-4.    ANO 63 (15,2%)
  5.        SPD + SPO (Okamura) 39   (9,4%)
  6.        ODS 34   (8,2%) 
  7.        Starostové pro Jižní Moravu 18   (4,3%)
  8.         Zelení a piráti 13   (3,1%)
  9.         TOP 09 10   (2,4%)
10.        Moravané   5   (1,2%)
11.        Svobodní a soukromníci   4      (1%)

12-13.  Úsvit 2    (0,5%)
12-13.  Ne ilegální migraci  2    (0,5%)
14.        Svoboda a síla   1    (0,2%)

14. Divadelní představení Tylova divadla Újezd:
Místostarosta předložil návrh na  převzetí pořadatelství 

na  uspořádání divadelního představení dne 19. 11. 2016, 
v 18,00 hod. Divadelní představení s názvem Zvonokosy před-
vede Tylovo divadlo z Újezdu u Brna. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje převzetí pořadatelství na uspořádání 

divadelního představení v Dělnickém domě dne 19. 11. 2016. 
          

15. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:   
Starosta bude od 1. – 19. 11. 2016  čerpat dovolenou.
Na  ulici Pod Vodárnou bude zkušebně umístěn kontejner 

na plasty.
Po  obci bylo ke  sběrným hnízdům rozmístěno 7 ks nádob 

na použitý jedlý olej.
Pan Mezuláník předal zastupitelům pozvánku od  p.  faráře 

Mgr. P. Buchty, na přátelské posezení na faře, dne 23. 10. 2016.

31. 10. 2016
4. Kontrola minulého zápisu: 
Bod 12) Úplatné nabytí pozemků Lovčičky – obec podepíše 

kupní smlouvu až po  upřesnění vlastnictví pozemků v  rám-
ci KPÚ.

5. MěÚ Slavkov u Brna – stavební odbor:
a) Manželé Křivánkovi 481– souhlas se změnou užívání garáže 

na služby pedikúra
b) VaK Vyškov – zahájení ÚŘ, přeložka přivaděče „A“ a kana-

lizace „A1“
c) Jihomoravský kraj – vydání Zásad územního rozvoje JMK
d) Manželé Floriánovi 136 – zahájení řízení o odstranění stavby
e) M. Hudcová Brno – zahájení řízení o povolení výjimky no-

vostavby RD
f) DV Alegria Sokolnice – územní + stavební řízení, stavební 

úpravy RD 263

6. MěÚ Slavkov u Brna – odbor dopravy a SH:
Uzavírka provozu na komunikaci III/4199 Milešovice – Ko-

beřice, z důvodu její opravy, od 1. do 30.11.2016. 

7. MěÚ Slavkov u Brna – odbor ŽP:
L. Tichý 223 – souhlasné stanovisko k umístění kotle v no-

vostavbě RD.

8. Faktury ke schválení:
a) Respono Vyškov – Fa: 2316350034, likvidace odpadů na SD
b) Respono Vyškov – Fa: 316110266, likvidace odpadů za III. 

Q. 2016 
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c) Kapela Blučiňáci – V.D. č. 1668, úhrada hudby na babských 
hodech 

d) L. Viliš Bošovice – Fa: 2016011, oprava el. instalace v techn. 
části MŠ 

e) Prostavby Otnice – Fa: 201620127, rekonstrukce plochy ved-
le hřbitova

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 8, zápi-

su.          

9. Výběrové řízení na DA pro JSDH:
Starosta předložil obdrženou nabídku na akci „Otnice – Do-

pravní automobil pro JSDH“. Osloveny byly tři firmy, nabídku 
podala pouze jedna. Komise pro otevírání obálek již provedla 
kontrolu.

Nabídková cena:
Agrotec Hustopeče,  Brněnská 74 (IČ:00544957) 

1 444 135,-  Kč s DPH

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku f. Agrotec Hustopeče 

na  dodávku dopravního automobilu pro JSDH Otnice. Po-
věřuje místostarostu (v  nepřítomnosti starosty), uzavřením 
smlouvy o dodávce vozidla.           
          

10. Rozpočtové opatření č. 6/2016:
Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření č.6/2016.
Příjmy se navyšují o 730 tis. Kč
Výdaje se snižují o  5  987 tis. Kč.  (Splátka VaK rozložena 

do dvou roků).
Financování + 6 717 tis. Kč.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016. 

           
11. SÚS Vyškov – smlouva o spolupráci:
Zastupitelé projednali návrh „Smlouvy o spolupráci“ se Sprá-

vou a údržbou silnic Jihomoravského kraje. Obec a SÚS JMK 
společně zajistí projektovou dokumentaci, výběrové řízení a re-
alizaci opravy silnice II/418, v úseku od označení obce na vstu-
pu od  Újezdu u  Brna po  střed obce. Předmětem spolupráce 
ze strany obce bude řešení vjezdů na silnici II/418, parkovací 
stání, terénní a  sadové úpravy, včetně financování. SÚS JMK 
zajistí opravu uvedené silnice.    

 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o spolupráci pro zajištění 

společného postupu při přípravě a realizaci stavby „II/418 Ot-
nice – průtah“. V případě nepřítomnosti starosty, zmocňuje 
podpisem smlouvy místostarostu.          

12. L. Tichý – smlouva o právu stavby:
Pan Lukáš Tichý hodlá stavět RD na vlastním pozemku p.č. 

287/2 a 305. Přípojky inženýrských sítí k novostavbě RD budou 
uloženy do obecního pozemku p.č. 287/1. Zastupitelé projed-
nali návrh Smlouvy o právu provést stavbu, ve které obec vy-
slovuje souhlas s uložením sítí k novostavbě RD do obecního 
pozemku p.č. 287/1. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o  právu provést stavbu“ 

do pozemku p.č. 287/1, s Lukášem Tichým Dědina 223, Otni-
ce.             

13. E.ON Distribuce – kabel vvNN Hudeček Pančava:
Starosta předložil návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zří-

zení věcného břemene  č. 1040011034/001, mezi obcí a E.ON 
Distribuce. Akce nese označení „ Otnice, úprava vvNN Hude-
ček Pančava“. Jedná se o kabelizaci sítě NN z ul. Pančava, přes 
„Kopec“ do ulice Za Drahy, dotčeny budou pozemky p.č. 479, 
480, 514, 1335/14, 1414/1.  

 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zří-

zení věcného břemene č. 1040011034/001 mezi obcí a  E.ON 
Distribuce. 

            
14. Plocha vedle hřbitova:
Starosta informoval ZO o dokončení akce „ Zpevněná plocha 

pro kontejnery a parking Otnice“. Stavba byla od dodavatelské 
firmy Prostavby Otnice převzata 31. 10. 2016. Zastupitelé vzali 
na vědomí rozsah dohodnutých víceprací, které nebyly před-
mětem výběrového řízení, případně byly dohodnuty během 
stavby. 

15. Chodník Milešovská - Lipová:  
Starosta informoval o postupu prací na opravě chodníků Mi-

lešovská – Lipová.
Občané ul. Milešovská obdrželi od obce informativní dopis. 

Demontované betonové dlaždice si mohou bezplatně pone-
chat. Komplikace, které neřeší projekt, budou u kanalizačních 
šachet v  chodníku. Problém bude řešen ve  spolupráci s  VaK 
Vyškov. Realizaci také komplikuje pokládání rozvodů pro ka-
belovou televizi. 

16. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr: 
a) Pan Havelka informoval o akci „Ukázka uměleckých řeme-

sel, která se uskuteční dne 12. 11. 2016, na Dělnickém domě.
b) Obec by v příštím roce měla vydat novou pohlednici, ve kte-

ré bude zachycen střed obce.
c) Ve škole bude provedena výměna osvětlení ještě v jedné tří-

dě. Předpokládaná cena cca 42 tis. Kč.
d) Zastupitelé, na základě promítání koncertu KISS, nedoporu-

čili promítání koncertu Rammstein in Amerika. Příliš vysoké 
náklady a malá návštěvnost.

e) Obec zadá zpracování projektových záměrů investičních 
akcí.

f) Pan Jiří Matoušek vyhotovil dřevoryt obecního znaku, který 
bude umístěn v kanceláři starosty obce.     
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••	starostovY	starosti	••
Vážení spoluobčané, 
blíží se konec roku 2016, kdy společně 

uzavřeme další rok v  historii naší obce. 
Jaký byl? Z pohledu výdajů obce značně 
náročný. Vždyť celkové výdaje se blíží 
k 30 milionům Kč. 

Nejvíce obec vydala za nákup pozem-
ků k  naplnění záměrů pozemkových 

úprav. Bylo uzavřeno asi 55 kupních 
smluv a celkem za ně obec vyplatila 9,5 
mil. Kč. 

Podařilo se zrealizovat i investiční zá-
měry. Oprava fasády a izolace zdravotní-
ho střediska nás přišla na cca 700 tis. Kč. 
Rekonstrukce plochy navazující na střed 

obce s  umístěním kontejnerů a  vybu-
dováním panelové cesty si vyžádala ná-
klady cca 3,5 mil. Kč. Oprava chodníku 
ul. Milešovská – Lipová pak 1,7 mil. 
Kč. Z  vnitřního dluhu za  vybudování 
kanalizace a  ČOV byly splaceny 4 mil. 
Kč. Zbývajících 6 mil. pak obec uhradí 
do 31.5.2017. 

Na  obecním úřadě jsme vyměnili 
tři zastaralé počítače za nové za asi 65 
tis. Kč. Knihovna byla doplněna o no-
vou tiskárnu, skener, dva nové počí-
tače a tři monitory (73 tis. Kč). Z těch 
drobnějších akcí pak: dva nové chod-
níčky na  hřbitově, oprava místních 

komunikací Patchmaticem, oprava 
hrobu kněží, doplnění košů na od-
padky po obci, dva silniční retardéry, 
oprava školního bytu, dataprojektor 
do  kanceláře starosty, výměna dvou 
vstupních dveří do  technické části 
MŠ. Vše se podařilo, ve  spolupráci 
s Vámi, zvládnout a dokončit. 

Obec, prostřednictvím fi nančního 
příspěvku, investovala i do oprav v zá-
kladní škole a  do  nového vybavení. 
Byla opravena (vyměněna) další část 
rozvodů elektrického vedení, ve čtvrté 
a šesté třídě vyměněno osvětlení, v ma-
teřské škole provedena rekonstrukce 
toalet v jednom oddělení. 

Rok 2016 pomalu uzavíráme, ale již 
se musíme připravovat na  nový rok 
2017. Zastupitelstvo se zabývalo fi-
nančními možnostmi obce v  příštím 
roce a  předpokládanými výdaji. O  zá-
vazku splátky 6 mil. Kč jsem již infor-
moval. Obec také uzavřela smlouvu 
na  dodávku dopravního automobilu 
pro zásahovou jednotku hasičů. Ten by 
měl být dodán v  I. čtvrtletí roku 2017 
a  předpokládaná vlastní investice cca 
750 tis. Kč. Dotace pak také 750 tis. Kč. 
V rámci DSO Politavi jsme se připoji-
li k žádostem o dotaci na protipovod-
ňový systém a  pořízení kompostérů. 
O dalších investičních záměrech budou 
zastupitelé jednat při přípravě rozpoč-
tu na  rok 2017, kdy budou již přesně 
vědět, jak naše obec hospodařila v  le-
tošním roce. 

Právě končící rok byl opět velmi bo-
hatý na  kulturní, společenské a  spor-
tovní akce. Všem, kteří se na jejich or-
ganizování podíleli, patří poděkování. 
Bez těchto obětavých lidí by společen-
ský život uvadal. 

Vážení spoluobčané, 
před námi je zimní období a  sněhové 

srážky. Jsem rád, že se naši občané doká-
ží sami postarat o úklid napadaného sně-
hu na chodnících před svými rodinnými 
domy tak, jako se celý rok starají i o své 
předzahrádky. Žijeme spolu v obci, která 
je naše společná a spolu ji také udržuje-
me a zvelebujeme. Patří Vám za to moje 
poděkování. 

Prožijme společně v pohodě a v pokli-
du vánoční svátky. 

Pavel Prokop, starosta 

Všem občanům přeji požehnané vánoční svátky, klid, pohodu a radost v duši. Aby se každému splnila jeho přání. 
U vánočního stromečku radostné a rozzářené dětské oči a úplnou rodinu. 

Do nového roku pak hlavně pevné zdraví, dobré zaměstnání, a abychom se dokázali radovat i z maličkostí. 
Pavel Prokop
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ObEcNí úř Ad INfORmUjE
Kontejner na papír 
u základní školy  

Jak jistě všichni víte, tak Základní a  Mateřská 
škola Otnice, za  pomoci obecních zaměstnanců 
provádí dvakrát v roce sběr papíru po obci. Výtě-
žek z tohoto sběru tříděného papíru jde vždy pro 
potřeby školy a  školky. Od  listopadu je umístěn 
kontejner na papír ve dvoře základní školy, který 
zde bude celoročně. Kdo z vás nechce skladovat 
papír během roku doma, je možné ho přinést kdy-
koli do tohoto kontejneru, anebo uložit v kolárně 
u  základní školy (vpravo od  hlavního vchodu) 
a následně se pan školník postará o umístění pa-
píru do  kontejneru. Papír prosím noste svázaný, 
nebo v bednách a krabicích. Snahou je vytříděným 
papírem, který mnohdy zbytečně končí v  popel-
nicích a  na  skládkách, finančně přispět dětem. 
Do  kontejneru na  papír nepatří plata od  vajíček, 
kartony od mléka a papírové roury např. od kober-
ců. Sběr papíru po obci bude i nadále prováděn 
dvakrát do roka: na jaře a na podzim jako dopo-
sud.  

TŘÍDÍME ODPAD 
Společnost Respono a.s. oznamuje, že žluté 

kontejnery určené na  plasty byly opatřeny sa-
molepkou KOVY. Kovový odpad, např. čisté 
konzervy od pokrmů, plechovky od piva a ná-
pojů, obaly od  kosmetiky apod., mohou ob-
čané odkládat do žlutých kontejnerů společně 
s plasty. Ostatní kovy lze uložit na všech sběr-
ných dvorech odpadů RESPONO, a.s. 

Dále jsou ve  sběrných místech nově nádoby 
na  použité OLEJE A  TUKY z  kuchyní. Tento 
odpad se do nádob vkládá v uzavřené plastové 
lahvi. Pavel Muric 
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Nové hračky ze sbírky JMK v našem Family Pointu na obecním úřadě. 

Přestěhování územního 
pracoviště FÚ ve Vyškově 

Ode dne 5. 12. 2016 bude Územní pra-
coviště Finančního úřadu ve  Vyškově 
přesunuto na  nové působiště na  adrese 
Palánek 1, Vyškov, přičemž v novém síd-
le bude dne 5. 12. v provozu pouze poda-
telna, pokladna a  registrace. Dne 7. 12. 
pak již budou v provozu všechny útvary 
pracoviště. 

Telefonní i  e-mailové kontakty zůstá-
vají nezměněny. Bližší informace získáte 
na čísle 517 302 111. 

Vyhodnocení 
cykloakce

Ve středu 28. září 2016 proběhlo v Ko-
beřicích na náměstí vyhodnocení cyklo-
akce Za poznáním regionu, kterou kaž-
doročně pořádá mikroregion Ždánický 
les a  Politaví. Naši obec pravidelně re-
prezentují Milan Heřmanský se synem 
Jiřím. Starosta obce účastníkům poděko-
val za reprezentaci naší obce, předal ceny 
a popřál hodně zdaru ve sportu a cyklis-
tice.

Výsadba třešní 
v Koberské

Jak už jsem informoval v  minu-
lých číslech, podařilo se obecním 
zaměstnancům krásně vyčistit loka-
litu v  Koberské. V  další etapě bylo 
přislíbeno dosázet nové třešně až 
po  silnici směrem na  Milešovice. 
Tato výsadba se podařila dne 27. říj-
na 2016 opět obecním zaměstnan-
cům v počtu 15 kusů třešní různých 
odrůd. Za podpory Jihomoravského 
kraje, který podpořil projektový zá-
měr „Milion stromů pro Jihomo-
ravský kraj“, se podařilo tyto ovocné 
stromky získat   přes MAS Slavkov-
ské bojiště úplně zdarma. Naše obec 
zafinancovala pouze ochranu strom-
ků proti okusu zvěře. Doufejme, že 
nová výsadba byla a bude ku prospě-
chu a opět zkrášlí okolí naší obce. 
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Věnování 	
V  naší obci se zabydlel člověk, který 
dlouhodobě pracuje a  žije ve  firmě Jass 
v  Otnicích. Pan Jiří Matoušek pocháze-
jící ze Zbýšova u Brna má dar od Boha 
a  jeho velkým koníčkem je řezbářství. 
V Otnicích se mu líbí, a proto jako vzpo-
mínku s  latinským nápisem na  zadní 
straně „Já chvíli zde žil a rád tu byl, Vám 
patří mé díky“ věnoval naší obci dne 
27. října 2016 nádherný znak naší obce. 
Tento dřevěný obecní znak je zavěšen 
u  starosty naší obce v  kanceláři naproti 
vstupních dveří. Jak jistě všichni víte, tak 
i krásná dřevořezba sv. Huberta v Poltni 
je dílem pana Jiřího Matouška. Tímto 
mu děkujeme za umělecká díla, která zů-
stanou jako vzpomínka na našeho řezbá-
ře.		 BYLiNKOVOU SKALKU, která se nachází na bývalém koupališti Za Drahy a o které 

se už ve zpravodaji psalo, se v letošním roce podařilo zase o pár metrů prodloužit. Za své 
si to vzal obecní zastupitel a předseda místních zahrádkářů Petr Havelka a za pomoci 
obecních zaměstnanců se tato akce podařila za pouhý jeden pracovní den. Touto cestou 
bych chtěl poděkovat všem, kteří se na této realizaci podíleli. Děkujeme také Dagmar Ur-
banové, která věnovala zdarma všechny pískovcové kameny na tuto bylinkovou skalku. 
Výsadba byla přislíbena od manželů Havelkových a měla by proběhnout v jarním období.

  

Při rekonstrukci chodníku v ulici Mi-
lešovská byla nalezena tanková munice, 
která byla z větší části uložena v betonu. 
Z důvodů bezpečnosti občanů byl přivo-
lán policejní pyrotechnik, který po  po-
drobném prohledání konstatoval, že 
munice je vystřelená a nehrozí ohrožení 
obyvatelstva. V případě takových nálezů 
a pozůstatků po válce oznamte tento ná-
lez neprodleně na Policii ČR.

ZVONOKOSY
V sobotu 19. listopadu 2016 v podvečerních hodinách sehráli herci Tylova divadla 

z Újezda u Brna  Chevallierův humoristický román Zvonokosy. S vysokým hereckým 
nasazením předvedli ochotníci výborný herecký výkon. Škoda jen, že krásné divadel-
ní představení navštívilo z naší poměrně velké obce jen 54 návštěvníků. Je k zamyšle-
ní, jestli má smysl do budoucna zvát ještě nějaké další divadelníky a plánovat nějaké 
kulturní akce. Pavel Muric
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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.

Začátek podzimu v domově pro senio-
ry se nesl ve velmi aktivním duchu a díky 
teplotně nadprůměrnému září trávili všich-
ni spoustu času venku, ať už při koncertech 
v zahradě Akátového domu či jen tak poví-
dáním s přáteli pod akátem. 

Podzim jsme zahájili rodinným dnem, kdy 
své rodiče a prarodiče navštívily jejich rodiny 
a všichni dohromady strávili příjemné odpo-
ledne. U společného grilování, povídání a her 
pro děti i dospělé čas velmi rychle utekl. Sli-
bujeme, že tento rodinný den rozhodně ne-
byl poslední, a těšíme se na další milá setkání. 

Hudebních vystoupení bylo opravdu 
hodně a všechna byla úspěšná, naši senioři 
si vždy rádi zazpívali společně s muzikanty. 
Již podruhé k nám přijela rodinná cimbá-

lová muzika Pavla Kordíka z  Kroměříže. 
Pro nejmladšího člena skupiny, jedenácti-
letého Františka, to byla koncertní premié-
ra a nutno říci, že velmi vydařená. 

Začátkem října jsme opět fotili výroční 
kalendář Akátového domu pro rok 2017. 
Tento rok je kalendář na téma “Cesta živo-
tem“. Hlavní část jsme fotili na kolotočích 
v Brně – Lesná. Senioři si focení užili a za-
žili u něj i spoustu legrace. 

Výlet za krásami podzimu - Židlochovi-
ce. Z našeho výletu za nádhernou dýňovou 
výzdobou do zahradnického centra v Žid-
lochovicích se již stala tradice. A tak i letos 
jsme si tento výlet nenechali ujít a strávili 
příjemné odpoledne obklopeni nádhernou 
podzimní přírodou. 

Chladnější říjnové počasí znamenalo, 
že ne vždy se odpoledne dala trávit venku, 
a tak jsme úspěšně zahájili podzimní sou-
těžní sezónu. Konalo se první kolo křížov-
kářské soutěže, kterého se účastnili nejen 
„domácí“, ale i senioři z Rajhradu a okolí. 
Vítězství tentokrát vybojoval pro Akátový 
dům pan Šmihla. Pravidelně také soutěží-
me v bingu a také různých vědomostních 
soutěžích. 

Areál Akátového domu je otevřen i širo-
ké veřejnosti. Veškerá hudební představení, 
přednášky i soutěže, které pořádáme, jsou 
volně přístupná. 

DS Akátový dům Rajhrad, Městečko 
52, 664 61 Rajhrad 

tel.: 776 479 455 ; www.senbydleni.cz

BABÍ lé TO sEniORů V R A jhR ADě 

„NEViDiTELNé“ RUcE 
Právě toto spojení v  nadpisu mě na-

padlo při jednom setkání a povídání. 
Asi jsme si trošku uvědomili, jak jsou 

někdy ruce člověka nedoceněné a nedě-
kujeme za ně. 

Třeba kolik je to „drobných“ skutků, 
které přijímáme a  vlastně tak nějak sa-
mozřejmě. Když nám maminka nebo ba-
bička v předškolním věku a pak v dalších 
letech dávala všechny ty jakoby běžné 
věci a my si to dnes jinak uvědomujeme. 

Bude teď o  svátcích hezky útulně 
doma, na  návštěvě, v  kostele. A  přitom 
vlastně pořád ty něčí ruce nám dávají to 
samé, akorát my potřebujeme se zastavit 
a třeba si to znovu uvědomit. 

Tak můžu Vám i sobě navrhnout malý 
nenápadný skutek. Máme možnost 
v těchto dnech (a pak kdykoliv) při stis-
ku ruky i  mlčky pohledem poděkovat, 
vyjádřit vděčnost. Že k sobě patříme a že 
to není jen tak. A k té sváteční atmosfé-
ře si dopřejme (možná známý) příběh 
(z  knížky Vánoční příběhy pro potěchu 
duše): 

SAMSON 
Nikdo ve vesnici mu neřekl jinak než 

Samson. Byl ze všech největší a nejsilněj-
ší. V hostinci i na ulici rád předváděl své 
mohutné paže, obří silu a pak svou slávu 

zapíjel pivem a hlasitě se smál. Nikdo se 
mu v pěstním souboji nevyrovnal a Sam-
son žil z vyhraných sázek na své vítězství. 

Ale když zůstal sám, plakal. Byl smut-
ný, protože nedokázal rozevřít pěsti. 
Ruce měl ztvrdlé na kámen a nemohl je 
narovnat. Se zaťatými pěstmi nemohl ani 
nikomu podat ruku, nemohl kreslit nebo 
darovat květinu. 

Svými pěstmi, tvrdými jako ze železa, 
mohl jen bouchat, bít, rozbíjet dveře, 
bourat zdi a děsit lidi. 

Ale jedné noci kdosi udýchaně volal: 
„Pojďte honem! Poběžte! Kde jste kdo! 
Nesu vám dobrou zprávu. Narodil se 
Kníže pokoje, ten, kdo je na světě největ-
ší a nejsilnější!“ 

Křik slyšel i  Samson a  pomyslel si: 
„Největší a nejsilnější jsem tu přece já.“ 
Vstal a zamával pěstmi kolem sebe. Celá 
ves už byla na nohou a na ulici se hemžila 
spousta lidí. 

Všichni zamířili k  slabě osvícené 
chatrči. Její chabé světlo se odráželo 
od  ležícího sněhu. Uvnitř uviděli v  záři 
lampy úplně malé novorozeně. 

„To je Kníže pokoje!“ 
Celá ves se radovala, smála a tancova-

la. Spolu s  ostatními doběhl i  Samson. 
Sevřené pěsti držel před tělem, aby si 
prorazil cestu kupředu. Všichni mu ra-

ději bez reptání uhnuli, takže se vzápětí 
ocitl přímo před dítětem. Oproti němu 
vypadal Samson ještě mohutnější a  no-
vorozeně se zdálo ještě menší než doo-
pravdy. 

„Tohle mrně má být Kníže pokoje? Ne-
dělejte si ze mě legraci!“ zahřímal. „Podí-
vejte se, jak je malé. Kníže musí být velký 
a silný. Největší a nejsilnější jsem tu já!“ 

V tom okamžiku si však Samson vzpo-
mněl na své zaťaté pěsti a zalil ho veliký 
smutek. Dítě otevřelo oči a  podívalo se 
na  něj. Pak se usmálo a  otevřelo malé 
růžové dlaně. Z ničeho nic se začaly ote-
vírat si Samsonovy dlaně – pomalu, jako 
když se rozvíjejí dvě poupata. Obr se za-
díval na své nové, teplé ruce. 

Měl ruce, kterými mohl sevřít ruce 
jiného člověka. Mohl rozdávat dárky, 
podržet otevřené dveře, kreslit, darovat 
květiny, jíst drobné cukroví, hladit… Ko-
nečně mohl vyjádřit lásku rukama. 

Samsonovi vyhrkly z  očí slzy štěstí. 
Po chvíli ze sebe vypravil: „Je to pravda. 
Ty jsi na světě největší a nejsilnější. Jedi-
ně ty jsi dokázal, že jsem teď šťastný.“ 

A roztančil se s  rozevřenými dlaněmi 
a zbrusu novým srdcem. 

Přeji a chci i vyprošovat všechno dobré. 
P. Pavel Buchta
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První podzimní den byla naše rodačka Drahomíra Tišerová opět pozvaná knihovnicí Martou Smejkalovou tentokrát ne do knihovny, 
ale do protějšího Senior klubu, který v Černovicích vznikl nedávno. Po zjištění, že básničky píše paní Drahomíra nejen pro děti, tak 
mohla přednést své básně členům klubu. Po autorském čtení si pak všichni společně zavzpomínali nejen na své dětství a mládí.

MiLUJi ZAčÁTKY i KONcE!
Miluji východ slunce, dětský smích i pláč, capání bosých nožiček po podlaze. Také jarní zelenou trávu, v ní sedmikrásky 

a fialky i omamnou vůni šeříků a jabloní! Nejvíc však včeličky, co s hlavičkou vnořenou do jarních květů nám přinášejí dar 
nového života.

Miluji západ slunce, když všechno se chystá k spánku. Staré lidi, co s rukama v klíně s lehkým úsměvem vyprávějí příběhy, 
které během života nasbírali. Mám ráda staré stromy, co mě udivovaly svou velikostí a krásou, když jako malá jsem si pod 
nimi hrála. Lásku si zaslouží začátek i konec. Vždyť život je jen dlouhá cesta, která vede domů. Ze všeho nejvíc mám ráda 
svůj rodný kraj.

Autorské čtení Drahomíry Tišerové 
v Senior Pointu v Brně

Zlý seN
Ve snu se vznáším
vysoko nad zemí,
dolů se dívám
na lidská hemžení.

Zloděj utíká s kabelkou pod paží,
lidé, co všechno měli, chodí spát na lavičku;
zraněnou dívku sanitka odváží,
milenci šťastni se líbají při měsíčku.

střídá se radost i pláč,
je to jak v panoptiku;
nechtějí vědět, co je zač
nehybné tělo na chodníku.

Kroky lhostejně kolem klapají,
cizí neštěstí lidi nedojímá;
svou oběť pro druhé nedají.
„Víra, naděje a láska“ nikoho nezajímá.

ToužeNí
Toužení to provází nás celý čas!
Když malí jsme, tak chceme být velcí zas,
škola nebaví nás, je to mučení
chceme velcí být, dát vale učení.

Když přijde čas, po jakém toužíme,
zas rady si s ním nevíme!
To raději rodinu a děti bychom chtěli,
že to jsou starosti, jsme nevěděli.

Pak tvrdá práce začne každý den
a není čas jít za svým velkým snem!
Začnou nám jen samé povinnosti,
zdárně dovést děti k dospělosti.

A pak se historie opakuje znova,
děti si k srdci neberou naše slova,
není pro ně důležité učení
a stejně jako my podlehnou toužení!
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Kinokavárna v Otnicích hostila na svém plátně 
skupinu Kiss

Z technických důvodů na dodaném nosiči skončil film Heidi děvčátko z hor 13. listopadu o několik málo minut dříve. 
OMLOUVÁME SE. Josef Marek

Nevšední zážitek zažili všichni, 
jenž 25. října navštívili kinokavárnu. 
Na  plátně si mohli vychutnat koncert 
skupiny z  Las Vegas. Zúčastnili jsme 

se tak zajímavého projektu, který pro-
bíhal v  tento den jen ve  sto kinech 
po celé republice. 

Chtěli jsme ukázat našim filmovým 

fanouškům, že i tak je možné naše kino 
využít. Doufáme, že to nebyla poslední 
akce podobného žánru.  FK

stará garda, fanoušci rockové hudby i ostatní hudebně vzděla-
ní lidé. Ti všichni měli možnost si poslechnout v otnické Kinoka-
várně záznam koncertu legendární rockové kapely KIss. Basové 
tóny rozduněly celý sál, až se všem účastníkum rolovaly ponožky. 
stačilo přidat jen několik bláznivých fanynek hladově se sápají-

cích po frontmanu Paulu „The starchild“ a připadali jste si jako 
na živém koncertě těchto hudebních démonů. oheň létal vzdu-
chem, třísky z paliček bubeníka roztroušené po podlaze, dým za-
plavující sál, to vše jako pozadí výborné hudby. 

 ondřej Klvač

DOPORUČUjEME

P O L E D N I C E  –  27. ledna 2017
Horor / Drama / Mysteriózní / Psychologický / Česko, 2016, 
85 min.
Mládeži do 12 let nevhodný
Režie: Jiří Sádek Předloha: Karel Jaromír Erben 
Hrají: Aňa Geislerová, Karolína Lipowská, Zdeněk Mucha, 
Daniela Kolářová, Jiří Štrébl, Marie Ludvíková, Mikuláš Pro-
šek, Halka Třešňáková, Marek Pospíchal, Tomáš Bambušek, 
Petr Kocourek, Zdeněk Palusga, Petr Klimeš, Pavel Moravec 
Eliška s malou dcerkou se po mnoha letech vrací do rodné 
vesnice svého muže, aby se zde pokusila o nový začátek. Kro-
mě vlídného přijetí sousedů ji tu však čeká i setkání s místní 
podivínkou, ženou, která ve své pomatené mysli vleče tíhu 
vlastního dávného neštěstí. Kolem Elišky, vystavené trauma-
tům z osamělosti a postupně vysilované boji s nekonečnými 
úředními stereotypy, se postupně začínají spřádat sítě prokletí. 
Podaří se Elišce zachránit sebe i dceru před mysteriózním 
zlem dřív, než ji zcela ovládne stín Polednice anebo vlastní 
šílenství?

U Č I T E L K A –  3. února 2017
Drama, Česko / Slovensko, 2016, 102 min.
Mládeži přístupný
Režie: Jan Hřebejk Scénář: Petr Jarchovský 
Hrají: Zuzana Mauréry, Peter Bebjak, Csongor Kassai, Martin 
Havelka, Zuzana Konečná, Ondřej Malý, Attila Mokos, Éva 
Bandor, Richard Labuda, Lukáš Pelč, Judita Hansman, Laco 
Hrušovský, Dušan Kaprálik, Tamara Fischer, Oliver Oswald, 
Jaroslav Mottl, Inka Gogálová 
Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje 
prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za účelem osobního 
obohacení, ať už v podobě materiálních výhod, či dokonce 
vidiny milostného poměru. Nejen z obavy o prospěch svých 
milovaných dětí většina rodičů třídní učitelce základní školy 
podléhá a poskytuje jí nejrůznější služby, dárky a jiné pozor-
nosti. Najdou se však tři rodiny, které se rozhodnou učitelce 
vzepřít a stávající situaci se společně s ředitelkou školy pokusí 
zvrátit na konspirativní třídní schůzce. Děj strhujícího a velmi 
aktuálního snímku o síle lidského charakteru inspirovaného 
skutečnou událostí se sice odehrává na začátku 80. let, ale 
jde o příběh univerzální, který by se mohl odehrát kdekoliv 
a v jakékoli době, neboť zkorumpovanost, stejně jako malost 
a vypočítavost vládnou světem bez ustání. Zdroj ČSFD
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Rozhodnutí o tom, že jsem byla přijata 
na  studium v  rámci programu Erasmus 
mně přišlo v březnu roku 2015. Nechtěla 
jsem tomu věřit a byla jsem v šoku. Ale 
ne radostí! V  ten moment jsem si řek-
la: „Cože? Oni mě přijali? Vždyť já tam 
vůbec jet nechci! To jen sestra mě donu-
tila se přihlásit. To přece nemám šanci 
zvládnout!“ Postupem času ale můj po-
byt začal nabývat na reálné podobě a  já 
už vyplňovala různé formuláře  a vlastně 
jsem se začala i těšit na to, že strávím čty-
ři měsíce v teplém a slunečném Španěl-
sku. A  po  krásném létě jsem se vydala 
na  mé španělské dobrodružství. Přiví-
talo mě čtyřiceti stupňové horko a  já si 
po celodenním cestování večer oddychla 
a řekla si, že to bude snad „dobrý“. Ně-
kolik nocí jsem strávila v hostelu, ve kte-
rém jsem potkala spoustu zajímavých 
lidí z celého světa a tam jsem pochopila, 
proč o tom má sestra pořád tak básnila. 
Je to neuvěřitelně obohacující, motivu-
jící a inspirující poslouchat příběhy lidí, 
jejich zkušenosti, ale taky strasti. Mohla 
bych se o tomhle tématu rozepsat víc, ale 
zkrátím to. 

Studijní pobyt v rámci programu Eras-
mus jsem prožila v  nádherném histo-

rickém městečku Córdoba na  jihu Špa-
nělska. Už párkrát v  životě se mi stalo, 
že jsem cítila „pocit absolutního štěstí“, 
jak tomu ráda říkám, ale na Erasmu jsem 
tento pocit měla hned několikrát v mě-
síci. Ten pocit, když si plavete v oceánu 
na víkendovém výletě na konci září s par-
tou skvělých lidí z celého světa. Ten po-
cit, když vás přijedou na týden navštívit 
rodiče se sestrou a každý den poznáváte 
krásná místa Andaluzie a večer popíjíte 
sangrii. Ten pocit, když jdete v neděli 30. 
října se spolubydlícími na kafe a churros 
v  letních šatech, protože je krásných 25 
°C. Ten pocit, když po třech týdnech ško-
ly ve španělštině rozumíte úplně všemu, 
co učitel říká a  baví vás každá hodina. 
Ten pocit, když přijdete do školní jídel-
ny a číšník vás vítá slovy: „Hola Paulina, 
qué tal? Un café con leche?“ (překlad: 
Ahoj Pavlíno, jak se máš, kafé s mlékem, 
že?). Ten pocit, když se jdete sami projít 
městem a na náměstí skupinka lidí zpí-
vá koledy, které jsou úplně jiné než ty 
naše, jsou veselé, melodické a  vykouzlí 
vám úsměv od  ucha k  uchu. Ten pocit, 
když po Color runu hraje španělský reg-
geaton, slunce do vás pálí, jste obklopeni 
novými kamarády, kteří jsou pro vás už 

jako druhá rodina a tancujete a užíváte si 
to. Ten pocit, když ráno přijdete do ku-
chyně a spolubydlící nachystá všem sní-
dani a  ta se protáhne až do  oběda. Ten 
pocit, když si dokážete dvě hodiny poví-
dat ve španělštině. Ten pocit, když se ješ-
tě 18. prosince opalujete, protože je stále 
krásných 25 °C. Ten pocit, když napíšete 
dvaceti stránkový projekt ve španělštině 
a pak jej dokážete dvacet minut prezen-
tovat. Ten pocit, když sedíte v  letadle 
na cestě domů a promítáte si všechny ty 
krásné momenty a zážitky a usmíváte se, 
protože už si můžete říct, že jste to zvlád-

li. Těch krásných pocitů jsem tam měla 
spoustu a myslím, že nikdy na tento po-
byt nezapomenu. Je zajímavé, jak mě tyto 
čtyři měsíce změnily. Už vím, že nic není 
nemožné a že vše se dá zvládnout, když 
se chce. Cítím se samostatnější, odhod-
lanější, sebevědomější a především díky 
Erasmu mám ještě větší chuť objevovat 
celý svět. Děkuji mé škole a  Evropské 
unii za tuhle jedinečnou příležitost, kte-
rá můj život obohatila o  nové obzory 
a za kterou jsem velice vděčná. 

Pavlína Bublová, studentka Provozně-
ekonomické fakulty 

Mendelovy univerzity v Brně

mé španělské dobrodružství
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Dne 16. listopadu se uskutečnilo veřej-
né čtení vítězných prací literární soutěže 
pro děti a mládež na téma Mýty a legendy 
našeho kraje na  pobočce knihovny Jiří-
ho Mahena v Černovicích. Na vyhlášení 
přišli rodinní příslušníci vyhodnocených 
dětí, přátelé a členové klubu seniorů.

Ve  starší kategorii se umístil na   
1. místě Bohdan Tišer, žák 7. B z Milešo-
vic, s velmi pěknou legendou o permoní-
cích. Navíc okouzlil svým čtením, které 
mělo dramatické pojetí.

PeRMoNI
letos o prázdninách jsme nevěděli, kam 

pojedeme na výlet. Přemýšleli jsme o tom 
dva dny. Až taťka přišel s  nápadem, že 
pojedeme do  Permonia do  oslavan. Pů-
vodně to byl těžební důl Kukla, ale dnes 

se v něm už netěží, protože se tam nachází 
metan. Město oslavany z něj udělalo vel-
kou atrakci pro děti s mnoha disciplínami. 

Vyjeli jsme brzy ráno. už hned jak jsme 
došli k  pokladnám, jsem byl přesvědčen, 
že se mi tam bude líbit. Koupili jsme si hru 
o permoníkovi. Permoni jsou skřítci stře-
žící doly. Všichni permoni se dělí na slu-
neční a měsíční, i když každý vypadá stej-
ně. A to asi takhle: mají velikost trpaslíka, 
dlouhou čepici a vousy, špičaté boty, v ruce 
krumpáč a lucernu. oslavanských permo-
nů je šest. Mají i svá jména. 

Začali jsme hrát. Úkolů jsme měli splnit 
deset. První můj úkol bylo vlézt po lanech 
do sopky a tam najít trilobita, na kterém 
byl čtyřčíselný kód. Následně se tento kód 
zapsal do  turniketu a  ten nám prozradil 
další úkol, a  nebo nás poslal dělat ten 
úkol, který jsme popletli. Ale pozor! Pokud 
třikrát popletete jakýkoli 

úkol, prohráli jste, protože na  začátku 
má každý hráč tři životy. Když popletete 
úkol, jeden život ztrácíte. Bylo to hodně 
napínavé a  chvílemi jsem měl trošičku 
strachem srdce až v  krku. Ale dokázali 
jsme to a  o  život jsme přišli jen jednou. 
Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí 
a také pověstí. A tahle pověst se mi líbila 
nejvíce ze všech. Povídá se, že: 

Byl jednou jeden havíř, který měl dva-
náct dětí a  velice hodnou ženu. Bydlel 
v havířské osadě, kde peníze nebyly k vi-
dění každý den, takže dřeli bídu s nouzí. 
Havíři brzy ráno, ještě než kohouti zako-
krhali, odcházeli do dolů kutat uhlí. Bylo 
zvykem, že v dole hlídá havíře vždy jeden 
permon. V sobotu hlídali všichni. V neděli 
v dole bylo prázdno, protože havíři i per-

jižní Morava čte
moni měli volno. Takto to bylo každý tý-
den. 

Je to tak i  ve  světě, že jsou mezi lidmi 
rozdíly. Někteří lidé jsou bohatí, někteří 
zase chudí. Takže i mezi havíři byl na tom 
jeden nejhůř. Byl chudobný, no, jak se říká 
„jako kostelní myš“. Byl to Jakub. Tuhle 
práci převzal po  svém otci. Kuba nebyl 
příliš starý, ale zato byl nezkažený a měl 
dobré srdce. Toho si všiml jeden permon, 
a tak mu nabídl, že mu ukáže ta nejlepší 
uhelná ložiska. „Ale něco za něco“ - řekl 
permon. „Za to, že ti ukážu ta ložiska, tak 
ty mi budeš dávat půlku svého výdělku“, 
pověděl. Kuba s tím souhlasil. Nakonec se 
z  nich stali dobří kamarádi. Jednou řekl 
permon Jakubovi, aby nešel do dolu, že se 
prý něco stane. Manželka Kuby sice neby-
la ráda, ale nakonec souhlasila, aby zůstal 
doma. Měla o něj velký strach a vyčítala 
by si, kdyby se mu něco stalo. Další den se 
Jakub dozvěděl, že část dolu se zřítila a za-
valila dva tucty horníků. Byla to smutná 
událost, při které zemřel i  jeho nejlepší 
kamarád. život však šel dál a  časem se 
na  všechno zapomnělo. Kuba kutal uhlí 
dál. Když se jednou s permonem dělil o pe-
níze, zjistil, že jeden penízek zbyl. A  tak 
vzal majzlík a kladívko, a chtěl jej rozpůlit 
napůl. V tu chvíli ho permon zadržel, po-
znal, že je Kuba doopravdy poctivý, a tak 
mu povídá: „Vidím, že jsi opravdu poctivý. 
Tady máš své peníze, které jsi mi dal. Dělej 
si s nimi co chceš, protože vícekrát už mě 
zde neuhlídáš.“ A  byla to pravda. Jakub 
už permona nikdy neviděl, s penězi dobře 
hospodařil a nikdy se z něj nestal lakota 
a marnotratník. Postavil si novou chalupu 
a s ženou a dětmi žil šťastně až do smrti. 

Byla to pravda, či nebyla? existovali vů-
bec permoni? Kdo ví? 

 Bohdan Tišer
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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

Naše škola se nachází v  klidné části 
obce, obklopená vzrostlými stromy a pří-
rodní zelení. Letošní školní rok navště-
vuje otnickou školu přes 300 žáků. Do-

jíždějí k nám děti ze tří okolních vesnic. 
V  poslední době však přibývá zejména 
ráno před školou množství aut, kterými 
rodiče vozí své ratolesti do školy. Zapo-

jením do kampaně Oblékáme hada Edu 
jsme podpořili zdravé životní prostředí 
v okolí školy a aktivní pohyb dětí. Zapo-
jily se třídy: 2., 3. A, 3. B, 4., 6.A, 6. B. 
Žáci měli za úkol se během sledovaných 
čtrnácti dnů dopravovat do školy pěšky, 
na  kole, autobusem, příp. spolujízdou 
v plně využitém autě. Děti za samostat-
nou a bezpečnou docházku do školy do-
stávaly samolepky, které následně lepily 
na velký plakát. Postupně jsme tak hada 
Edu všemi samolepkami zaplnili a vysta-
vili si jej na sále školy. 6. A a 2. třída se 
dokonce zapojily do fotografické soutěže 
o cyklodoplňky. Bezkonkurenčním vítě-
zem v počtu hlasování „To se mi líbí“ se 
stala 2. třída se 173 hlasy. Zábavnou for-
mou si děti uvědomily, že se dokáží do-
pravovat do  školy i  bez pomoci rodičů. 
Všichni ti, kterým samostatnost vydržela 
do současnosti, zaslouží velkou pochva-
lu. Dagmar Kovaříková

Oblékáme hada Edu

VIdA 
Skvělý úvod do učiva fyziky zažili žáci šestých ročníků. V brněnském VIDA! cent-

ru absolvovali „Hustej program“. Cílem programu bylo prostřednictvím experimen-
tu s kapalinami seznámit žáky s odlišným vnímáním slova „hustý“ a se skutečným 
významem pojmu hustota. Oblékli bílé pláště a vstoupili do prosklených laboratoří. 
Všem to náramně slušelo. Pod odborným vedením rozděleni do čtyř skupin porov-
návali a zjišťovali hustotu různých kapalin. Praktické pokusy s překvapivými výsledky 
si sami vyzkoušeli. Vytvořili ve dvojicích lávovou lampu a originální záložky pomocí 
olejových barev. Dopoledne pokračovalo volnou prohlídkou interaktivních exponátů 
týkajících se vědy a techniky. Dagmar Kovaříková

 

Třídní schůzky 
za 1. pololetí 

se konají 
16. ledna 2017
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Exkurze Praha 10. - 12. 10. 2016

Po  úvahách, kam vzít děti 7. - 8. tříd 
na výlet, padl výběr na naše hlavní měs-
to. 

Děti byly z výběru nadšené a my jako 
jejich učitelé jsme byli rádi, že jim do-
přejeme spoustu nových zážitků a  také 
zkušeností. 

Po  pečlivém rozplánování akce jsme 
nakonec vyrazili na  třídenní exkurzi, 
abychom měli možnost si to pořádně 
užít a vidět co nejvíce. 

Začali jsme vše návštěvou pražské 
ZOO, která měla u dětí opravdu obrov-
ský úspěch. Mimo jiné jsme měli mož-
nost vidět dvoudenní slůňátko, sledovat 

dovádějícího ledního medvěda, nádher-
né žirafy, suchozemské želvy, úžasného 
velemloka a spoustu dalších nádherných 
a vzácných živočichů. 

Druhý den jsme věnovali prohlídce 
hlavních částí krásné Prahy. Prohlédli 
jsme si Petřínskou rozhlednu, navštívi-
li jsme Zrcadlové bludiště a  příjemnou 
procházkou s  výhledem na  Prahu jsme 
došli až k Pražskému hradu. Dále jsme se 
prošli „Královskou cestou“ od katedrály 
svatého Víta přes Staroměstské náměstí, 
Karlův most a Prašnou bránou. 

I  tento den jsme si opět bohatě uži-
li a  plní úžasných dojmů jsme se těšili 

na  dobrou večeři a  opravdu zasloužený 
odpočinek na ubytování. 

Nádhernou tečkou byla 3. den návště-
va hradu Karlštejna. Zde jsme viděli ne-
jen reprezentační prostory císaře Karla 
IV., ale i Karlovu ložnici s kaplí sv. Vác-
lava a kopii české svatováclavské koruny. 

Počasí se nám nakonec vydařilo, děti 
byly spokojené a  všichni jsme se vrátili 
v pořádku. I dle reakcí zúčastněných dětí 
si myslím, že se akce velmi vydařila. 

Závěrem bych chtěla poděkovat ve-
doucím této velmi náročné mimoškolní 
aktivity: kolegyni Daně Skalákové a ko-
legovi Janu Novákovi.  

Dagmara Mácová 

17. října žáci devátých tříd spolu s tříd-
ními učiteli Lubošem Kleisem a  Ivanou 
Čermákovou vyrazili na  poznávací zá-
jezd do  Polska. Cesta byla dlouhá, ale 
s  našimi zásobami jídla rychle ubíhala. 
Zvláštností tohoto zájezdu byla nejistota 
a  očekávání, které pramenily z  toho, co 
jsme o místě, které máme navštívit, vědě-
li. Prvním cílem cesty byl koncentrační 
tábor v Osvětimi. Myslím, že pro každé-
ho je to pojem, který sám o sobě vyvolá-
vá skličující až hrozné pocity. Věděli jsme 
mnohé z hodin dějepisu, viděli jsme dost 
dokumentárních filmů, a  možná právě 
proto jsme se báli, zda prohlídku tohoto 
místa zvládneme. Už po příjezdu na nás 
dolehl tíživý pocit místa. V  samotném 
výkladu jsme si na osudech konkrétních 
lidí uvědomovali hrůzy koncentráku. 

Školní poznávací zájezd do Polska
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Nejsilnějším zážitkem však byly míst-
nosti, kde ve  velikých skleněných vit-
rínách byly osobní věci jednotlivých 
vězňů – tisíce brýlí, stovky kufrů, tisíce 
bot a  veliké hromady vlasů, které zů-
staly po  vězních. Toto působilo velmi 
depresivně. Uvědomili jsme si, že život 
v táboře se nepočítal na měsíce a roky, 
ale na dny a hodiny. Šli jsme dokonce 
i  do  míst, kde byly plynové komory 
a  kde lidé trávili poslední okamžiky 
svého života. Zde se někteří neubráni-
li slzám. Před vlastním výletem jsme 
měli smíšené pocity, ale až na  místě 
jsme si tu hrůzu uvědomili v  plném 
rozsahu. Naše paní průvodkyně nám 
stále říkala: “Foťte, foťte, ať se na  toto 
nikdy nezapomene!“

Po  tomto náročném dni nás čeka-
lo ubytování a  poměrně klidná noc. 
Program druhého dne byl již zcela 
jiný. Po  vydatné snídani jsme vyrazili 
na  prohlídku solných dolů ve  Velič-
ce. Do  podzemí jsme sešli 50 pater, 
což je 350 schodů dolů. Ocitli jsme se 
v  hloubce 130 metrů pod zemí. Zná-
me krápníkové jeskyně, ale solné doly 
jsme viděli poprvé. Celkem v podzemí 
bylo 300 km chodeb, my jsme prošli 
asi 1% z  nich. Chodby byly velmi ši-
roké a  v  jednotlivých solných komo-

rách byly sochy, ukázky těžby, dokonce 
i  prostor s  oltářem, kde se pravidelně 
sloužily mše. Naše průvodkyně nám 
dokonce dovolila lízat stěny, abychom 
se přesvědčili, že vše dokola je jen a jen 
sůl. Častokrát nám připomínala, že 
máme  zhluboka dýchat – pobyt v sol-
ném prostředí prodlužuje věk.  Na po-
vrch jsme se dostali super rychlým 
výtahem. V poledne jsme se přesunuli 
do  Krakova, jehož historické centrum 
bylo v roce 1978 zapsáno na listinu svě-
tového kulturního dědictví UNESCO. 
Prošli jsme krásné náměstí. Vyslechli 
jsme zajímavosti o  historii města, ně-
které však zaujímali více holubi. Všem 
se určitě líbilo návrší Wavel s  hradem 
a  velkolepou katedrálou. Po  krátkém 
rozchodu, kdy jsme doplnili zásoby jíd-
la, nakoupili suvenýry a prošli se kolem 
Visly, jsme dorazili k  autobusu. Cesta 
zpět s  přibývajícím večerem a  filmem 
v  autobusu rychle ubíhala. V  nočních 
hodinách jsme dorazili. 

Žáci o této exkurzi napsali:
Bylo to moc smutné, jak tam byly ty 

vlasy. Byla jsem z toho všeho dost smutná. 
Ve Veličce bylo super, že jsme mohli lízat 
zeď i podlahu.

solné doly byly úžasné, Krakov zajíma-

vý a  osvětim byla temná a  šedivá. Celý 
výlet se mi moc líbil.

Byl jsem šokován, jak lidé po dvou mě-
sících v koncentráku vypadali, jak museli 
spát, dělit se o trochu jídla i vody.

Zapamatovala jsem si, že půl litru vody 
muselo stačit pro 70 žen na  hygienu, 
na záchod měli jen30  sekund a 10 zácho-
dů bylo pro 150 vězňů.

V  koncentračním táboře se mi ani ne-
chtělo věřit, že stojím na místě, kde trpělo 
tolik lidí. Když jsme procházeli chodbou, 
kde byly fotografii židů, přišlo mi, že mají 
nevinné tváře, které si takový osud neza-
slouží. Prohlídka solných dolů byla zají-
mavá a tajemná.

osvětim mě velmi překvapila. Nečekala 
jsem, že to bylo tak drastické. Překvapilo 
mě, kolik jich tam bylo zabito. Možná si 
o tom zjistím víc informací.

Průvodkyně říkala, že v  jednom bará-
ku žilo až 1300 vězňů, to jsou skoro celé 
otnice.

o  osvětimi jsem něco málo věděl, ale 
že to tam bylo tak hrozné utrpení, to jsem 
netušil. Pro ně už to nebyl život, ale přeží-
vání. Jsem ale rád, že jsem to viděl.

Krakov je moc pěkné město, bylo tam 
hodně památek, nejlepší byl fotbalista, 
který předváděl freestyle.

Ivana Čermáková, žáci 9.A a 9.B
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V listopadovém turnaji ve Slavkově u Brna nejdříve výběr žáků 8. a 9. tříd 
postoupil vynikajícím výkonem do okresního kola. V základní skupině sice 
podlehli ZŠ Komenského, ale poté zdolali ZŠ Brankovice. To je posunulo 
do baráže o postup do okresního finále. V ní porazili florbalisty z Bučovic 
a zapsali se do historie školy postupem do okresu.

Vyškovský turnaj nejlepších týmů z okresu už nebyl jen tak něco. Vítězové 
okrsků se potkali v krásné velké hale a bylo se na co koukat. Všechny zápasy 
měly vysokou úroveň, bojovnost a nasazení. A jak se nám dařilo? No, spíš, 
nedařilo. Z pohledu trenéra byl náš výkon zatím nejlepší, který jsme podali, 
ale i tak nestačilo.

Na úvod jsme podlehli ZŠ Nádražní 2:6. I když dlouho byl zápas vyrov-
naný a herně jsme měli většinou navrch. Ale po hrubých chybách v obraně 
se náskok soupeře hodně zvětšil. Ve druhém zápase se ZŠ Letní Pole jsme 
dokonce vedli, pak se stav změnil v remízu a to trvalo až do poslední minu-
ty. Pak přišla nádherná gólová šance našeho týmu, kterou jsme neproměnili, 
a hned na  to nám soupeř vstřelil 3 sekundy před koncem zápasu branku 
do šaten. Tak to ve sportu chodí. Nedáš – dostaneš.

Poslední zápas o páté místo nám však přinesl pravé sportovní uspokojení. 
Porazili jsme GAO Bučovice 3:1 a alespoň s malou záplatou jsme se vraceli 
domů. Vždyť hrát v okresním kole byl náš sen a ten se nám splnil.  

Moc klukům děkujeme za pěknou reprezentaci naší školy.
Hráli: 9.A Lukáš Pavlovec, Jan Kraus - 9.B Miloslav Kachlíř, Viktor Boh-

dálek, Leoš Škoda - 8. Marian Konečný, Petr Špunar, Antonín Pavlíček, 
Martin Postbiegl, Jaromír Kalouda. luboš Kleis

s P O R T O V n Í  K U K á T K O

Výlet do Bučovic aneb 
Po sladké výhře následuje 
ještě sladší odměna

V úterý 27. září jsme se s dětmi, které vyhrály Turnaj ve vybíjené O pohár starostů 
Ždánického lesa a Politaví, podívali do Bučovic. Prohlédli jsme si nejen město Bučo-
vice s jeho osobitým náměstím a postranními uličkami, ale hlavně zámek Bučovice 
a jeho unikátní interiéry. Byli jsme opravdu překvapeni krásnou výzdobou jednotli-
vých pokojů a sálů. Ještě více nás však překvapily zahrady zámku. Když jsme si je do-
statečně prohlédli, nezaváhali jsme ani chviličku a už jsme volný čas využili na hraní 
různých her. Nejlepší se jevila hra na schovávanou. Schovek byla v zahradách velká 
spousta, proto nám hra vydržela až do odjezdu vlaku.

I přes komplikovanost v dopravě jsme si poznávací výlet do Bučovic opravdu užili 
a doufáme, že nebude zdaleka poslední. Drahomíra Floriánová

stolní tenis – okresní kolo 
Před podzimními prázdninami 25. října se skupinka pěti 

žáků naší školy vydala do Vyškova na okresní kolo stolního te-
nisu. Družstvo chlapců ve složení Antonín Pavlíček, Miloslav 
Kachlíř a Jaroslav Stejskal se statečně bilo o každý bod. Ve sku-
pině porazili ZŠ Rousínov (4:3 na  zápasy), ZŠ Pustiměř (4:0 
na zápasy) a podlehli jen ZŠ Letní Pole. Ve skupině tedy skon-
čili na druhém místě a bojovali s Gymnáziem Vyškov a ZŠ Vyš-

kov, Tyršova o konečné 4. – 6. místo na turnaji. Bohužel oběma 
družstvům těsně podlehli, ale i  tak si kluci zaslouží pochvalu 
za bojovnost, za radost z každého vyhraného míčku a za vzá-
jemnou podporu. Družstvu dívek ve  složení Tereza Pokorná 
a  Veronika Srbová se bohužel tolik nedařilo. Ale ani děvčata 
se nevzdávala a bojovala o každý míček. Všichni zúčastnění si 
z turnaje odnesli cenné zkušenosti. Marcela Gorecká

Coca Cola školský pohár
V  říjnu se naše děvčata poprvé před-

stavila v letošním ročníku celostátní fot-
balové soutěže Coca Cola školský pohár. 
Do  prvního kola dostala přijatelného 
soupeře – děvčata ze základní školy Vel-
ké Němčice.

V prvním poločasu si vytvořila převa-
hu, jejímž výsledkem byly dva vstřelené 
góly do síti němčičské branky. Ve dru-
hém poločasu se náš tlak zmírnil i vinou 
střídání některých klíčových hráček. 
Náskok si však naše fotbalistky udržely 

a vítězství 2:0 bylo zcela zasloužené.
Odměnou je pro děvčata zatím postup 

do  druhého kola, které se bude konat 
v dubnu, a pochvala do žákovské knížky 
za vzornou reprezentaci školy.

 Drahomíra Floriánová

Florbalové tažení našich nejstarších kluků
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SETKÁNí SPOLUŽÁKŮ po 35 letech

Napište nám do naší nové rubriky 

o vašem setkání spolužáků, 

o létech strávených ve škole 

v Otnicích, pošlete fotky. 

Těšíme se na vaše příspěvky.

Setkání spolužáků 
po 35 letech se moc vydařilo. 

Velké poděkován
í patří hlavní organizátorce 

Jitce Brtníkové 
(roz. Pavlovcové). 
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netradiční
zážitek
tradiční 
drakiády

Každý rok si při plánování i pořá-
dání drakiády přejeme proudění větru 
bez kapek deště, žádné mrazivé teploty, 
hojnou účast a trpělivé dospělé. Dětí 
v doprovodu rodičů i prarodičů přišlo 
tak akorát, aby si páni draci ve vzduchu 
nepřekáželi. Sluníčko bylo připraveno 
šimrat draky svými hřejivými paprs-
ky. Přesto si vládce počasí na letošní 
podzimní drakiádu přichystal malé 
překvapení: nezvykle velkou rychlost 
větru. Sotva se  zapsali první příchozí 
a pustili draka do oblak, zmizel v  ne-
dohlednu. A nebyl to jediný krasavec, 
který toužil po volnosti. V  blankytné 
modři jich zmizelo během půlhodin-
ky několik. Letos díky silnému větru 
létali draci skutečně téměř všem. Žád-
ný tak neměl těžkou práci dostat draka 
do výše. Umění však bylo jej ukočíro-
vat, zkrotit a vrátit k  zemi. Papírovou 
krásou ve vzduchu se dlouho kochali 
zejména ti, kteří v minulých letech ne-
měli štěstí na příznivý let. Ti zůstali na 
poli ještě dlouho po skončení a ocenění 
všech zúčastněných. A jak se asi líbila 
volnost drakům? 

    Dagmar Kovaříková

Ve dnech 21. a 22. října 2016 se ko-
nala již tradiční sezónní burza dětského 
oblečení a sportovních potřeb. Zúčastnil 
se jí rekordní počet prodávajících i ku-
pujících, celkem přes 300.  Díky pomoci 
všech dobrovolníků, kterých je víc než 
20, se nám podařilo získat osum tisíc ko-
run na činnost Otnického Sadu. Pomáhá 

Tradiční sezónní 
burza

nám také obecní úřad: máme propůjčený 
dělnický dům a vždy před burzou nám 
pracovníci obecního úřadu pomohou s 
přípravou sálu, nanosí stojany a krabice. 
Spoustu neprodaného ošacení také věnu-
jeme charitě Diakonie Broumov.

Burzu pro vás organizujeme již osmý 
rok. Zachovejte nám, prosím, přízeň, již 
nyní se těšíme na tu jarní!

 Marta Rosendorfova
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Andělská tvořivá dílna
Před první adventní nedělí se slétli andělé i andílci do dělnického domu. Třepetali 

křidélky na sále, švitořili u tvořivých stolečků a vyráběli kouzelné vánoční ozdoby. 
Vyzkoušeli si zdobení perníčků, navlékali přívěšek z korálků, vystřihli si adventního 
sněhuláka, navrhli si anděla z dřevěného kolíčku a dekorativně dotvořili bílou zimní 
kouli. Vše si spokojeně vkládali do papírových taštiček, které si barevně orazítkovali. 
Jak jinak než andělsky. Průběžně si odlétli protáhnout ručky, nožky i křídla na sál 
třeba s barevným padákem za tónů písniček se zimními motivy. Na závěr nechyběla 
pohádka, která zklidnila i ty andílky, kterým pohasínala svatozář. Za andělskou trpě-
livost při organizování sobotního odpoledne moc děkuji všem, kteří nám pomáhali. 
Díky jejich nezištné pomoci zářilo štěstím a radostí spousta andělských očí. 

                                                                                             Dagmar Kovaříková

Moje milé světlušky, 
již druhým rokem jste se sešly před radnicí, abyste s  vodníky uzamkly 

otnický pramen. Avšak páni vodníci nepřišli a místo nich jsem tam na Vás 
čekala já, Zimní královna. 

Vaši zelení kamarádi nemohli přijít, protože přimrzli na kraji rybníka. To 
se, moje milé světlušky, občas stává, když si v zimě, sednete si s mokrým 
šosem na zem a dlouho pomlouváte. Když vodníci zjistili, že si nemohou 
stoupnout a jeden druhého nezvedne, zavolali si na pomoc žabky kuňkal-
ky, které je tahaly, tahaly, ale od země neodtrhly. Proto si vodníci Poltňák 
a Sadkáč přivolali svoji novou štiku Márinku, kterou poslali se zprávou, že 
mám urychleně přijet do Otnic. Štika Márinka plavala přes řeky a potůčky, 
až doplavala do Zimního království a předala mi tu důležitou zprávu. 

Chtěla jsem za Vámi přijet na bílém koni, ale nevyhoupla jsem se do sed-
la. Proto jsem nechala zapřáhnout šestispřeží za bílý kočár, ale protože byl 
starý, tak se mu ulomila kola. Tak mi nezbylo nic jiného, než za Vámi přijet 
hromadnou dopravou. 

Když jsem se konečně dostala do Otnic- musím říct, že to tu máte velice 
pěkné – tak už stačilo jen chvilku počkat na Vás, než přijdete k prameni. 
Tam jsme společnými silami uzamkli pramen novým klíčem. Musím Vám 
poděkovat za Vaši asistenci, bez Vás bych to nezvládla, ten nový klíč je příliš 
těžký. 

Doufám, že Vás ještě někdy u Vašeho pramene navštívím a třeba se tuto 
zimu ještě střetneme, až budu halit Otnice do bíla.

Zamykání pramene před radnicí
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babské hody
Jedním z posledních slunečných podzimních víkendů byla sobota 16. října 2016, 

kdy se v Otnicích opět po roce konaly Babské hody, za podpory obce a TJ Sokol Ot-
nice.

Sešlo se nás jedenáct párů krojovaných a  usměvavých žen a  dívek. Před radnicí 
nám pan starosta předal Hodové právo, které jsme si náležitě užily. V odpoledním 
programu vystoupily otnické děti, které nám zazpívaly a zatančily jejich oblíbené li-
dové písně. Zahanbit se nenechali ani naši Blonďáci pod vedením neúnavného Jaro-
míra Vacka, kteří za své vystoupení sklidili zasloužené ovace.

O půlnočním překvapení se někteří z našich stárek i sklepníků změnili v herce a he-
rečky. Předvedli takový výkon, za  který by se nemuseli stydět ani v  soutěži Česko 
Slovensko má talent. Celým odpoledním a večerním programem nás provázela de-
chová hudba Blučiňáci. I když jsme krátce po půlnoci vrátily hodové právo, zábava 
pokračovala tak, že se domů některé z nás dostaly až nad ránem. Babské hody byly 
letos velmi vydařené, proběhly v příjemné veselé atmosféře, za což děkujeme všem 
zúčastněným i těm, kdo nás podpořili. 

Těšíme se a doufáme, že takhle povedenou akci zopakujeme v příštím roce znovu. 
Za otnické stárky M. Prosová
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Kdo nic nedělá, nic nepokazí, praví 
známé pořekadlo. My ovšem děláme, 
urputně zkoušíme a doufáme, že nic ne-
pokazíme. 

Již dva měsíce stojíme opět na  prk-
nech, co znamenají svět. Tentokráte jsme 
pro vás vybrali, jak jinak než komedii, 
u  které si budete moci odpočinout, ale 
hlavně se od srdce zasmát. 

A  JE TO V PYTLI! je překvapivá ko-
medie s nevyžádanou „pomocí“. 

Tato hra kromě vtipných scén slibuje 
pro vás taktéž jedno hezké překvapení – 
totiž PŘESTÁVKU. 

Pod křídly nejvěrnějšího režiséra Rad-
ka Mezuláníka uvidíte Pavla Mezulání-

ka, Romana Svobodu, Filipa Mezuláníka, 
Andreu Malou, Katku Horákovou, Karolí-
nu Mezuláníkovou, Zdeňku Křivánkovou, 
Petru Zůbkovou, Jitku Novotnou, Martu 
Jedličkovou, Naďu Matouškovou a Jakuba 
Mezuláníka. Když nám občas něco vypad-
ne, pomůže nám Magda Mezuláníková. 

Těšíme se na vás na premiéře komedie 
A JE TO V PYTLi! 

25. února 2017 v dělnickém domě 
v Otnicích 

Další představení odehrajeme hned 
druhý den, v neděli 26. února 2017 

Za  tu dobu, co jste nás neviděli, jsme 
sice malinko zestárli (proto v novém ná-

zvu Sr. = senior), ale hlavně jsme mezi 
sebou přivítali nové členy, ve kterých, jak 
jsme již stačili poznat a vy teprve pozná-
te, je mnoho hereckého umu. 

Další novinkou pro naši druhou se-
zónu je, že jsme se spojili se ZŠ Otnice 
a  vychováváme mladé k  divadlu (proto 
v  novém názvu Jr. = junior). Dětem se 
ve škole věnují Marie Jedličková a Kami-
la Ondrová, s  dětmi zkoušejí pohádku, 
jejíž scénář napsaly samy a  která bude 
uvedena v červnu. Takže se můžete těšit 
na dvě hry v jednom roce! 

Za  divadelní uskupení Ochotnice Sr. 
& Jr. 

Zdeňka Křivánková 

divadelníci opět v akci 
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Vzhledem k letošní neúrodě jsme se v moštárně příliš neohřáli. Moštovalo se osm 
sobot, ale množství vylisované šťávy bylo malé. Poslední litry jablečného moštu jsme 
vyexpedovali 29. října. 

V neděli 23. října jsme ukončili podzimní práce výletem na Floru Olomouc. Na-
koupili jsme nové, zajímavé ovocné i okrasné dřeviny a opravdu pěkné chryzantémy 
za dobrou cenu, různé dárečky na Vánoce, protože nabídka prodejců byla velká. 

V této době ale již byly v plném proudu přípravy na listopadové ukázky řemesel 
a ručních prací. Potěšila nás návštěva všech prodejců, zejména pak těch, kteří přijali 
naše pozvání letos poprvé. Pódium dělnického domu nenechávalo ruce v klidu. Bylo 
možné vyřezat si ze dřeva andělíčka či svícen, na hrnčířském kruhu ohmatat práci 
s  hlínou. Zaujala jistě i  výroba domácích korbáčiků, děti se rozplývaly nad malo-
váním na kameny. Část pódia letos ozdobily modely od Petra Kaloudy. Doba láka-
la k  ochutnávce svatomartinských vín, nálada i  atmosféra v  dělnickém domě byla 
okouzlující a přinesla snad i poklid před předvánočním shonem. 

Začátek adventního času jsme prožívali i s dětmi v kroužku Mladého zahrádkáře. 
Čtvrtek před prvním adventem jsme věnovali výrobě adventního věnce. Děti jsou 
velmi šikovné, a  jak už to u  dětí bývá, i  plné zajímavých nápadů. Stále se s  dětmi 
scházíme každý čtvrtek ve škole a vždy se snažíme vymyslet pro ně zajímavé činnosti 
nebo hry. 

Přejeme všem hezké vánoční svátky. 
Zdeňka Křivánková

Od podzimu do adventu 
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Vážení čtenáři a rybářští nadšenci, 
sice už pomalu přichází zima, přesto mi ještě dovolte malé ohlédnutí do teplých zářijových dní, kdy se uskutečnily na rybníku 

Pod Poltňou rybářské závody pro dospělé. Po dohodě se členy našeho spolku jsme se tentokrát rozhodli uspořádat akci samostat-
ně mimo dětské závody a hlavně přes den, aby si to dospělí mohli lépe užít. Počasí bylo ale na první zářijový týden extrémně teplé, 
takže bylo spíš potřeba slunečníky než svetry a bundy, jak to často v září bývá. Ryby braly poměrně dobře, snad každý ze závodní-
ků si alespoň nějakou vytáhl. Závody byly zahájeny v 8 hodin a ukončeny v 15 hodin, po sečtení bodů byly pak vyhlášeni vítězové 
a předány ceny. Tímto ale naše akce nekončila: už před 16. hodinou se začali scházet lidé, kteří si přišli poslechnout cimbálovou 
kapelu Šternovjan z Újezda u Brna. Někdo si s nimi zazpíval, někdo i zatancoval, lidé se podle všeho dobře bavili. Kapela hrála 
až do 20 hodin, pak se začali lidé pomalu rozcházet, někteří ale zůstali a bavili se dál. Ti poslední vydrželi až do půlnoci a možné 
i déle. Jako vždy bylo zajištěno občerstvení, podával se i výborný guláš od Zdeňka Lattenberga a uzená cigára. 

Samozřejmě nesmím zapomenout poděkovat nejen členům našeho spolku, ale i ostatním dobrovolníkům za vydatnou pomoc, 
bez které bychom tuto náročnou akci zvládali jen velice těžko. Myslím si, že i proto se tato akce vydařila stejně jako ty předešlé 
a většina návštěvníků byla snad spokojena a rádi se za námi přijdou zase někdy podívat.Tímto bych Vám všem chtěl ještě jednou 
poděkovat za přízeň a pozvat Vás na další akci, kterou pořádáme jako již tradičně na Štěpána 26. 12. 2016. 

Za Rybářský spolek otnice, Martin Procházka

mAcÓNOVY VRÁSKY
Jak uskladnit laminátku? Ta je docela 

křehká a náchylná na devastaci. Vřele 
doporučujeme suché místo, kam neprší, 
nesněží a neleze pokud možno smradla-
vá havěť jako například tchoř  nebo koč-
ka divoká. Nedoporučujeme ani chlívek 
nebo kurník, na páchnoucí lodi plné sle-
pičinců to není to pravé. I když je laminát 
docela stabilní látka, je přece jenom lepší 
jej chránit před přímými paprsky slunce. 

V zimě jich moc není, a v létě je přece 
ta loď venku, ale když to jde, šupněte ji 
do temna. Nebojte, nemusíte své lodič-
ce přitápět, mráz jí nevadí. Pokud máte  
krakorec, tak jí bude dobře na něm, po-
kud ne, stačí na trámy přístřešku přidělat 
dvě očka a prostrčit kus lana nebo pevný 
provaz či kurtu. Samozřejmě totéž udě-
lejte i na dalším trámu ve vzdálenosti 
minimálně tři metry od trámu prvního. 
Lano musí být tak dlouhé, aby se vám 
tam loď vešla a tak krátké, abyste jí ne-
courali po zemi. 

Ti, kteří nejsou šťastnými vlastníky 
přístřešku či kůlny, musí vystačit se za-
hradou nebo obývákem. V bytě zvolte 
místnost, do které se nejde přes moc 
zatáček, jinak budete mít problém se 
vytočit. Laminát trochu poddajný je, ale 
ne moc. Kanoe se dá umístit na skříň, na 
regál nebo pod postel, pokud ji máte do-
statečně velkou. Nepokoušejte se jí stavět 
na špičku vertikálně, tak vysoké stropy 
asi nemáte!

Tak snad to příští rok Mocón zvládne 
včas!
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Každoroční pořádání soutěže mezi 
dobrovolnými hasiči z  našeho okolí se 
stalo příjemnou tradicí. Letošní akce 
se zúčastnilo celkem osm týmů a  ná-
lada byla velice přátelská. Místem ko-
nání soutěžní akce se stal prostor před 
základní školou, kde se diváci v  parku 
mohli pohodlně dívat na  celý průběh. 
Tyto závody jsme pojali netradičně. 
Na dráhu jsme umístili spoustu těžkých 
překážek, které týmy musely společnými 
silami překonat. Mezi jednu z nejtěžších 
patřil transport raněné osoby na  nosít-
kách.  Ukázalo se, že velkým problémem 
byla i  samotná technika, která mnohdy 
ovlivnila konečné časy. Družstvo Ot-
nic obhajovalo loňské domácí vítězství 
a  velice dobrou formu z  přecházejících 
závodů, kdy jsme obsadili třikrát první 
místo. Nyní nám však prvenství uniklo 
jen o  2,77 sekund. Naše družstvo sice 
patřilo průměrným věkem k nejstarším, 
ale bojovností a zkušeností jsme dosáhli 
druhého místa. Největší obdiv a sympa-
tie diváků však patřily družstvu žen ze 

Slavkova u Brna: přestože si u některých 
překážek ženy sáhly na dno svých fyzic-
kých i  psychických sil, dokázaly porazit 
i  dva mužské týmy. Celá akce byla ve-
řejností hodnocena jako velmi zdařilá. 
Snad se nám také podařilo probudit zá-
jem o tuto činnost u malých dětí, které si 
mohly vyzkoušet své hasičce dovednosti. 
Určitě si ceníme zájmu všech zúčastně-
ných družstev a doufáme, že i příště naše 
pozvání přijmou. 

Tímto bych chtěl poděkovat všem di-
vákům za účast i podporu a rovněž orga-
nizátorům za dobře zvládnutou akci. 

Výsledky závodů: 
1.      Rašovice 2:40,40
2.      Otnice 2:42,77
3.      Slavkov muži 3:05,42
4.      Milešovice 3:22,45
5.      Bošovice „B“ 3:35,00
6.      Slavkov ženy 4:26,30
7.      Lovčičky 4:31,80
8.      Bošovice „A“ 4:43,97

Pavel Čermák 
Jednatel sDH otnice

hasiči v akci 
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Pátek 28. 10. 2016. Ten večer jsem ne-
mohl spát. Najít tu správnou polohu pro 
spánek bylo pro mě hrozně náročné, ráno 
mě čekala hasičská soutěž TFA. Asi se ptá-
te, co je to disciplína TFA? Jde o zkratku 
z anglického „Toughest Firefighter Alive“ 
– Nejtvrdší hasič přežije a  je názvem 
nejtěžších hasičských soutěží, které svý-
mi podmínkami simulují práci hasiče 
při zásahu. Práce hasičů je sama o sobě 
psychicky i  fyzicky náročná, tyto soutě-
že jsou postavené tak, aby hasič ze sebe 
vymáčkl vše, co mu jeho tělo dovolí. 
Závodník nastupuje na  trať v  hasičské 
„plné polní“- třívrstvý zásahový oblek, 
zásahová obuv, rukavice, přilba a  dý-
chací přístroj. 

Vstával jsem asi hodinu před zazvo-
něním budíku, tak moc jsem se těšil. 
V klidu se nasnídal, dopil černý čaj, pře-
četl zprávy na internetu. Blížila se hodi-
na H, já sedl do auta a mířil na naši po-
žární zbrojnici, převlékl jsem své plátěné 
kalhoty a tričko za zásahový oblek. Vzal 
helmu a  opasek se sekerkou. Naložil 
jsem věci do auta a vyrazil do lovčiček, 
kde jsem měl vyzvedávat další pasažé-
ry. s autem plným zásahového vybavení 
jsme konečně vyrazili na místo soutěže. 
Konečná stanice Šaratice. Po  příjezdu, 
nahlášení a pozdravení se s kolegy hasiči 
a  kamarády, jsem začal prozkoumávat 
závodní trať, byla ještě náročnější než 
minulý rok, pomyslel jsem si, že z  nás 
chtějí organizátoři sedřít kůži! Tahání 
barelů, dvoumetrová překážka, výměna 
kola a další ničitelé svalových buněk. 

už stojím na  startovní čáře a  čekám 
na  pokyn ke  startu. „Na  místo, připra-
vit!“ „Pozor!“, ze startovní pistole zazněl 
výstřel, to je to na co jsem čekal. se zá-
těží v podobě dýchacího přístroje se vr-

hám na  první překážku, dvoumetrová 
bariéra. V  duchu se mi line myšlenka: 
„Tu bariéru překonám, i kdybych ji měl 
sekerou rozsekat!“ V normálním obleče-
ní není taková překážka překážkou, ale 
když vás táhne k zemi kyslíková bomba 
a  boty, které nejsou moc přizpůsobené 
na běh, je to opravdu výzvou. Povedlo se 
mi vyškrábat na  hranu bariéry, tam se 
převážit a  já skončil na nohou na dru-
hé straně první překážky. Jedno malé 
vítězství na  moje konto. Následovalo 
připojení hadicového vedení k  požární 
stříkačce Ps12 a  jeho roztažení. Jed-
noduchá věc, která mi nedělala žádný 
problém. Náhle jsem se ocitl v  zárodku 
hasičské práce. Do  rukou se mi dostal 
kýbl s vodou a mým úkolem bylo shodit 
kanystr umístěný na štaflích ve výšce asi 
dvou metrů. Pár závodníků přede mnou 
na této překážce dost pohořelo a museli 
se několikrát vracet, aby si mohli doplnit 
vodu do kýblu. Měl jsem štěstí, kanystr 
jsem shodil na  první pokus. Zahazuji 
kýbl a pokračuji k další překážce. Jedno-
duché bludiště, které spočívalo jen v pře-
lézání nebo podlézání překážek ve  výši 
pasu. Při posledním podlézání jsem se 
zachytil za  dýchací přístroj. Zbytečné 
zdržení, které se bude špatně dohánět. 
Předemnou leželo kolo od  auta, mým 
úkolem bylo ho odkutálet a  nasadit 
na  připravenou konstrukci simulují-
cí výměnu pneumatiky u  zásahového 
auta. Ano, i  to se může stát. Vyjedete 
z  garáže, žíly se vám plní adrenalinem 
a  míříte na  místo zásahu, ale po  cestě 
píchnete. Tohle spočívalo jen v  nasaze-
ní kola na dva šrouby a dvěma matice-
mi ho připevnit. V mokrých rukavicích 
z  předchozí překážky nesnadná práce. 
Další překážkou byla simulace hašení 

střechy ze žebříku. Hadici přes ramena 
a vzhůru na žebřík, zazvonit na zvone-
ček a  zpět dolů. Teď to, na  co jsem se 
nejméně těšil: přenášení figuríny vážící 
80 kg. Nikdy se mi nepovede ji na první 
pokus vzít tak, aby mi neklouzala a  já 
ji mohl odtáhnout. V  této chvíli už mě 
začaly opouštět síly a úsměv na tváři byl 
taky pryč. srdce bušilo jako zvon a  já 
namáhavě dýchal. Další zápřah horník 
končetin, hammerbox, bouchání těžkou 
palicí do  dvou nad sebou umístěných 
gumových ploch. Následovala rutina 
každého hasiče, motání hadic, velmi 
dobře umístěná překážka na vydýchání. 
Hadici jsem musel rozhodit a  následně 
zase smotat a odložit do bedny na nářa-
dí. V pořádku. Převalit kolo od traktoru 
tam a zpět a vniknout do budovy oknem. 
Málo jsem zvedal nohy a zakopl o pat-
ník. V duchu jsem se sám sobě zasmál. 
V budově bylo za úkol přenést dvaceti lit-
rové kanystry s vodou na určené místo, vy-
výšené místo. Takže další zvedání těžkých 
věcí. Konečně to bylo tady, cílová rovinka. 
Vylézt na pódium, po schodech seběhnout 
do  sklepa a  ze sklepa po  schodech naho-
ru do cíle. Tam na mě už čekala žíněnka, 
na kterou jsem se s potěšením a vysílením 
svalil. Z posledních zbytků sil jsem ze sebe 
na mé přátele vyvalil hlášku: „Nechte mě 
být a zemřít!“. Kamarádi mi pomohli zba-
vit se dýchacího přístroje, helmy a opasku. 
Dostal jsem tabletu hroznového cukru 
a pohár vody. Bylo to za mnou. 

s časem 5:08:91 jsem obsadil 22. mís-
to z  50 účastníků. Mám ještě hodně co 
vylepšovat, hlavně po  běhové stránce. 
Šaratickým hasičům se soutěž „Šaratic-
ký železný hasič“ moc povedla a  už se 
těším na další ročník.

ondřej Klvač

na hranici sil 
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Když jsme byli na  jaře tohoto roku 
v  otnické Kinokavárně na  filmu Tra-
bantem do posledního dechu, ve kterém 
nadšenci cestují trabanty po  Austrálii, 
netušili jsme, že se ještě letos podívá-
me do  této exotické země. Na poznáva-
cí zájezd do Austrálie jsme jeli s partou 
fotbalistů FC Veteráni Lovčičky. Byla to 
pro nás jedinečná šance, navštívit Aus-
trálii, zemi, plnou přírodních krás, navíc 

s hvězdným fotbalovým týmem. Taková 
příležitost se neodmítá. 

Čas rychle plynul a blížil se den odjez-
du. V  úterý 1. listopadu se část našeho 
zájezdu sešla na zastávce U Marků a vy-
hlíželi jsme autobus, který nás odvezl 
přímo na  pražské letiště. Na  cestu nám 
bílým kapesníčkem mával „Zbyňa“, tudíž 
se nám hezky odjíždělo. Na  letišti jsme 
se rozdělili na dvě skupiny – jedna sku-
pina cestovala přes Bělehrad, druhá přes 
Frankfurt. Sešli jsme se všichni na letišti 
v  Abu Dhabi a  odtud jsme už společně 
letěli do  australského Melbourne. Ces-
ta byla sice dlouhá, ale letušky nám ji 
zpříjemnily – dokonce jedna z nich byla 
Slovenka, takže jsme s ní mohli prohodit 
i  několik vět v  naší rodné řeči. V  Mel-

bourne nás na  letišti přivítal náš sym-
patický průvodce Pavel – Čech, který již 
čtyři roky žije v Sydney. Posunuli jsme si 
hodinky o  10 hodin dopředu a  vyrazili 
do víru velkoměsta. 

MELBOURNE 
V  Melbourne jsme strávili šest dnů. 

Prošli jsme město křížem krážem a pře-
kvapilo nás, jak je plné zelených ploch, 
krásných upravených parků, je vzorně 
uklizené a  potkávali jsme tu spoustu 
usměvavých lidí. Absolvovali jsme ně-
kolik výletů – jedním z nich bylo pozo-
rování tučňáků na ostrově Philip Island, 
kteří se, typickým kolébavým krokem, 
za  soumraku vraceli z  moře do  svých 
hnízd na  pobřeží. Během celodenního 

Zájezd k protinožcům do Austrálie 
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výletu jsme projeli jednu z  nejhezčích 
scénických pobřežních silnic světa, tzv. 
Velkou oceánskou cestu. Viděli jsme svě-
toznámou skalní formaci „Dvanáct apo-
štolů“ – skalní sloupy trčící z vln příboje. 
Náš třetí výlet byl spojený s ochutnávkou 
australských vín, místního piva a  něko-
lika různých vzorků ginu, doplněný za-
stávkou v  čokoládovně a  zmrzlinárně, 
takže všichni mohli uspokojit svoje chu-
ťové pohárky dle libosti. 

cANBERRA 
Z  Melbourne jsme projížděli vnitro-

zemím do  hlavního města Canberra. 
Bohužel jsme v  tomto sympatickém 
městě strávili jen půl dne. I  tak to byl 
pro nás zážitek, protože to bylo zrovna 
11. listopadu, kdy se v celé zemi slaví tzv. 
Remembrance Day – svátek na  počest 
padlých ve válkách. Prošli jsme budovu 
parlamentu a  navštívili jsme památník 
„Australian War Memorial Museum“. 
Všechny expozice v  australských muze-
ích byly velmi zajímavě připravené, pro-
pracované do  posledního detailu a  byly 
atraktivní pro návštěvníky všech věko-
vých kategorií. 

SYDNEY 
Zbývající dny našeho úžasného zájez-

du jsme strávili v nejrozlehlejším a nej-
lidnatějším městě Austrálie, v  Sydney. 
Prohlídli jsme si světově proslulou stav-
bu Sydney Opera House, kterou jsme 
obešli ze všech stran. Zjistili jsme, že 
v Sydney studuje a pracuje náš mladý ot-
nický spoluobčan Ludva Brávek, se kte-

rým jsme se sešli v hospůdce a dozvěděli 
jsme se od něho spoustu zajímavých in-
formací o životě v Austrálii. Další setkání 
s krajany bylo při procházce po pobřeží, 
kdy se k nám připojily tři mladé Češky, 
které byly na svatbě australské přítelkyně 
a potom cestovaly po Austrálii. Na závěr 

pobytu jsme jeli na  výlet do  Modrých 
hor, národního parku, který je součástí 
i  světového dědictví UNESCO. Jednou 
z nejdůležitějších událostí našeho poby-
tu v Austrálii byl fotbalový zápas, který 

sehrál tým FC Veteráni Lovčičky pro-
ti Čechům a  Slovákům, žijícím trvale 
v Austrálii. Ptáte se, kdo vyhrál? No pře-
ce – naši! 

NÁVRAT DOMů 
O  našich zážitcích z  cestování 

po  Austrálii by se toho mohlo napsat 
ještě hodně. Bylo příjemné, že po celou 
dobu pobytu v  Austrálii vládla mezi 
všemi účastníky zájezdu přátelská at-
mosféra, zažili jsme spoustu veselých 
historek a nasáli jsme pozitivní náladu, 
kterou jsou Australané známí. Přesto, 
že se nám v  Austrálii líbilo, přece jen 
jsme se rádi vrátili domů, do naší krás-

né vlasti, ve které máme svoje kořeny. 
Právě to se nám na  cestování líbí, že 
si uvědomujeme, co pro nás znamená 
slovo domov a  myslíme na  věci a  lidi, 
kterých si vážíme, na  což v  každoden-
ním shonu zapomínáme. 

Účastníci zájezdu
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SPORTOVNÍ OKÉNKO
Krásné slunné dopoledne přilákalo do Modřic řadu

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

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

Andrea Rosenberková, trenérka atletické přípravky

Otničtí atleti znovu na bedně

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

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

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

Foto: Andrea Rosenberková 

sPORTOVnÍ OKénKO

Zumba® fitness v Otnicích
Od  září 2015 do  května 2016 jsme zumbovali s  dětmi i  dospělými v  dělnickém 

domě v Otnicích. Ani v létě jsme nezaháleli. Cvičili jsme polovinu prázdnin venku 
na betonovém plácku pod kurty. Tyto letní lekce byly pro děti i dospělé společné. 
A myslím, že se všem moc líbily. 

Od září se opět setkáváme s dětmi a dospělými v dělnickém domě. 
Novinkou je posilování vlastní vahou těla pro dospělé po skončení lekce Zumby®.

Zumba®Kids
Lekce pro děti jsou vedeny zábavnou formou, trvají 45 minut. Děti se postupně učí 

choreografie. Hrajeme hudební hry. Povídáme si o  zdravém životním stylu. Cílem 
lekcí je vést děti ke zdraví prospěšnému pohybu, k posílení zdravého sebevědomí, 
k týmové spolupráci. Pohyb rozvíjí u dětí koordinaci, paměť a kreativitu. Postupně je 
zvyšována fyzička, zpevňují se hlavní svalové skupiny, které zlepšují držení těla. Děti 
jsou vedeny k respektu a zodpovědnosti za své zdraví.                        

Zumba®Fitness
Lekce pro dospělé trvá 60 minut. Střídají se pomalejší a rychlejší songy. Choreo-

grafie jsou jednoduché, zvládne je každý. Při cvičení dochází ke tvarování postavy, 
ke spalování, k posilování kardiovaskulární soustavy a ke zvýšení fyzičky. 

Posilování vlastní vahou těla
Po skončení lekce Zumby® posilujeme vždy tři svalové skupiny vlastní vahou těla. 

Posilování zpravidla trvá 20-30 minut.

Přijďte si s námi zacvičit Zumbu a případně i vyzkoušet posilování. Uvidíte, 
že se budete cítit skvěle. 

                                            Na všechny se těší Monika Vogelová 
Kontakt:email: monikavogelova@gmail.com

facebook: Monika Zumba Vogelinka
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Křížovku pro vás připravili David a Radka Křivánkovi



	 otnický	zpravodaj	 	Číslo	66	–	prosinec	201634

p r o g r a m  k i n a

27. ledna 2017 ve 20 hodin
POlEDniCE

České mysteriózní drama
nevhodný mládeži do 12 let

29. ledna 2017 v 16 hodin
KyKy RyKy A Pán VAjEC

animovaný příběh, mexiko
mládeži přístupný

3. února 2017 ve 20 hodin
UČiTElKA

Drama, Česko/Slovensko
mládeži přístupný

5. února 2017 v 16 hodin
sTRAšiDlA

Česká rodinná komedie
mládeži přístupný

17.	března	2017	ve	20	hodin
ZiliOnáŘi

komedie, USa
nevhodný	mládeži	do	12	let

31.	března	2017	ve	20	hodin
ZOOlAnDER nO. 2

komedie,	Usa
nevhodný	mládeži	do	12	let

2.	dubna	2017	v	16	hodin
ŘAChAnDA

Česká	pohádka
Mládeži	přístupný

Cukrárna u Žbánků přeje všem krásné vánoční svátky, hodně zdraví a spokojenosti v novém roce.
od	23.	12.	do	12.	1.	bude	v	cukrárně	dovolená.

otevřeno	opět	v	pátek	13.	ledna	2017

24.	prosince	2016
TROUBEnÍ TRUBAČů

26.	prosince	2016	
nA šťěPánA nEnÍ PánA 
AnEB RyBáŘsKá BAšTA

od	13	hodin	na	rybníku	pod	poltňou
rybí	tatarák,	kapří	hranolky,	pstruh	a	amur	na	roštu

pořádá:	rybářský	spolek	otnice

7.	ledna	2017
TŘÍKRálOVá sBÍRKA

zájemci,	kteří	by	rádi	pomohli,	se	mohou	hlásit	na	
telefonním	čísle	776 780	158

pořádá:	obec	otnice

21.	ledna	2017
Myslivecký	spolek	Hubert	otnice	vás	zve	na	

MysliVECKý PlEs
začátek	ve	20	hodin	v dělnickém	domě

zvěřinové	speciality	a	bohatá	zvěřinová	tombola
k tanci	i	poslechu	hrají	Galáni

 
11.	února	2017	

DěTsKý MAšKARnÍ PlEs
v zámku	a	v	podzámčí

18.	února	2017	
OsTATKy

k	tanci	a	poslechu	hraje	skupina	impuls	Blučina
Masky	jsou	vítány

pořádá:	sokol	otnice

25.	února	2017	
VÍTánÍ OBČánKů nAROZEnýCh V ROCE 2016	

v 10	hodin	na	radnici

25.	–	26.	února	2017	
divadelní	spolek	ochotnice	

vás	zve	na	premiéru	komedie
A jE TO V PyTli!	

v	dělnickém	domě	

3.	března	2017
MDŽ – DiVOKé KOČKy Z OsTRAVy

pořádají:	otničtí	zahrádkáři

1.	dubna	2017
POsEZEnÍ PRO sEniORy

pořádá:	výbor	sociálně	zdravotní



naše děti



babské hody




