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Z   R E D A K Č N Í   P O Š T Y
Vážení,
dostávám pravidelně od Vás Otnický zpravodaj, za který Vám mnohokrát děkuji a jsem 

rád, že se dozvídám, co se děje v Otnicích. Když si ho přečtu, jsem doma. Vždy když jdu 
na hřbitov, tak nepřehlédnu Domov pro postižené děti. Jakmile jsem v posledním zpra-
vodaji přečetl, že se koná sbírka opotřebovaných mobilů pro domov postižených dětí, tak 
jsem hned obtelefonoval svoje kamarády, kterým dávám přečíst Otnický zpravodaj. Také 
oni se zapojili a ještě od svých kamarádů mně je donesli. Tak si myslím, že jsem přispěl 
k dobré věci. Něco takového neudělat nepřenesl bych přes srdce.

Na další vydání zpravodaje se těším a předem děkuji za zaslání.
Cyril Svoboda, Ostrava-Zábřeh

Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod 
registračním číslem MK ČR 13052

Vydává obec Otnice čtvrtletně.

Vážené redaktorky Otnického zpravodaje, 
Váš zpravodaj se nám sice líbí, ale hodnotí jen to, co se  povedlo, ale ne to, co se ne-

povedlo. Např. „mladí vpřed“. Když odešli bratři Markové z pohostinství do důchodu, 
očekávali jsme, co nového nám přinese nová mladá krev. Co se změnilo za jeden rok?  

Zkrátila se pracovní doba v  sobotu. V  naší obci je vše do  15 hodin zavřeno, od-
počinout si od  práce na  zahrádce u  pivka nikde nelze. Nyní je zavřeno v  pohostin-
ství  do  15 hodin denně. Víkendové posezení v  sále bylo zrušeno. Cestující, čekající 
na autobusový spoj, se nemají kde občerstvit. Letní zahrádka ve dvoře, kde se děti ne-
musely hlídat - byly v  bezpečném prostředí, se neprovozuje, byla nahrazena pose-
zením u prašné silnice. Chybí  jakákoliv zábava pro dospělé - např. šipky, šachy, kužel-
ky, půjčování grilu a  jiné.  Nekonají se žádné společenské akce pro místní obyvatele.  
V zimě se téměř netopí. Proč? Je zřejmé, že už ani o poslední hosty pohostinství není velký 
zájem. Takže změnami k lepším zítřkům. Uvidíme, co nového nám přinese letošní rok 
v místním pohostinství u lenocha.  Nespokojení hosté 

Dovolte mi zareagovat na tento dopis. Otvírací doba byla mnou posunuta na třetí ho-
dinu právě pro nezájem občanů chodit se občerstvovat po práci na zahrádce, o čekají-
cích na autobus nemluvě, víkendová posezení v sále se nekonají  z téhož důvodu. Letní 
zahrádka ve dvoře je otevřena po celou sezonu, k dispozici dětem je pískoviště, hračky, 
trávník s houpačkami a dostatek prostoru. Zábava pro dospělé jsou dva kulečníky, jeden 
karambol, druhý pool, šachy máme, ale nikdo je neumí hrát, karty hrajeme zcela běžně. 
V zimním období topíme na 21,5 - 22,00 °C. Pokud je venku mráz -20°C, přiznám, že sál 
nejde příliš vytopit, je to taková malá tělocvična. Jen na podzim se konaly dvě akce, Den 
pivních znalců s živou hudbou a zvěřinovými specialitami Svatomartinská husa taktéž 
s živou hudbou. Jinak jsou víkendy dost vytíženy soukromými akcemi (narozeniny, setká-
ní spolužáků), které jsou u nás velmi oblíbené.  A nechci zapomenout Vás všechny pozvat 
na dubnovou akci Na Zelený čtvrtek zelené pivo s živou hudbou a dobrým jídlem, která 
se koná dne 13. dubna 2017 u nás v Pohostinství U Marků. 

S přáním dobrého dne pan Marek ml.

Otnický zpravodaj cestoval s Janem Novákem do Peru v Jižní Americe. 
Laguna Querococha, Ancash, 3 990 m - pod Huascaranem. 

KDe Se ObJeVí OTNiCKý ZPrAVODAJ PříšTě, 
Je NA VáS, NAšiCh čTeNáříCh.
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Stalo se již hezkou tradicí, že zástup-
ci naší obce organizují „Vánoční kon-
cert“. Kapely, které u nás hrají, se střídají. 
Na posledním vánočním koncertu, který 
se konal v  neděli 4. prosince, hrála de-
chová kapela boršičanka Antonína Ko-
níčka. Sál otnického dělnického domu 
byl opět krásně slavnostně vyzdobený.  
Na  stolech ležely bílé ubrusy a  střed 
stolů zdobily ručně vyrobené vánoční 
svícny z přírodnin.  hned po příchodu 
do  sálu na  nás dýchla sváteční atmo-
sféra. Součástí koncertu bývá tradič-
ně i  občerstvení, takže si každý může 
objednat něco dobrého, dle své chuti 
a  nálady. Všechna místa v  sále byla 
obsazena místními i  přespolními po-
sluchači. Každý vánoční koncert je ně-
čím zvláštní, jedinečný. Každý má svoje 
kouzlo.  Loňský koncert byl trochu jiný 
než všechny předešlé koncerty. V první 
části koncertu zahráli muzikanti více či 
méně známé skladby: bílé Vánoce, Ave 
Maria či  Písničku pro mámu. Po  pře-
stávce přišlo nečekané překvapení. 
Skvělá moderátorka koncertu, kterou 
byla učitelka hudby na  ZUš v  Uher-
ském hradišti Jana Grabcová, nás po-
žádala, abychom během vystoupení 
netleskali. Zpočátku jsme si na  to ne-
mohli zvyknout, všichni bychom rádi 
srdečně zatleskali zpěvákům, muzi-
kantům či paní moderátorce, dokonce 
se zpočátku občas ozvalo nesmělé za-

tleskání, ale za chvíli se všichni přizpů-
sobili a sálem se linulo jen ticho, klid, 
pohoda…. Střídaly se vánoční skladby, 
které doprovázela paní moderátorka 
překrásným mluveným slovem. Ně-
které pasáže hodně posluchačů dojí-
maly k slzám. Na závěr jsme si všichni 
společně s  kapelou zazpívali tradiční 
vánoční koledy – Veselé vánoční hody, 
Tichou noc či Narodil se Kristus Pán. 

Třešničkou na  dortu bylo adventní 
poselství našeho starosty Pavla Proko-
pa. Krásná slova pana starosty všechny 

diváky chytila za  srdce. Potěšilo by mě, 
kdyby pan starosta poskytnul text jeho 
adventního poselství redakci Otnické-
ho zpravodaje, aby si ho všichni občané 
naší obce mohli přečíst, zamyslet se nad 
ním, připomenout si, co se přihodilo 
za  uplynulý rok, kam jsme se posunuli 
ve svých životech a uvědomit si, že všich-
ni v naší obci tvoříme jednu velkou rodi-
nu, ve které každý z nás něčím přispívá 
k tomu, aby se nám tu dobře žilo.

 
 Jitka Bublová

Vánoční koncert dechové kapely Boršičanka 
Antonína Koníčka

ohlédnutí za vánočním časem
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Poznej své krajské město 
Brno

Na konci kalendářního roku žáci a žákyně 6. ročníku 
naší školy dokončili projekt z výchovy k občanství a ke zdra-
ví, ve kterém se snažili o co nejbližší poznání svého krajského 
města formou procházky okolo centra města a následného 
sběru informací na  internetu. Samozřejmě město za  jednu 
návštěvu nemohou poznat celé, ale pokusili jsme se o pozná-
ní několika významných staveb, jejich historie i současného 
využití.

Už 15. prosince se tedy vydalo 40 šesťáků na průzkum cent-
ra brna. byli rozděleni do dvojic. Každá dvojice si vybrala jeden 
brněnský objekt, o kterém měla zjistit jeho historii a současnost, 
připravit si povídání i s obrázky na papír, ostatní spolužáky s po-
znatky seznámit a vytvořit o krásách brna malou knížku.

Procházka brnem se nám opravdu vydařila. i  když docela 
mrzlo, zdálo se, že děti mají chuť poznávat nákupní centrum Jiho-
moravského kraje trochu jinak. Už když vystoupily z vlaku, pozoro-
valy bedlivě hlavní nádraží města brna, pak sledovaly Grand hotel, 
další naší zastávkou byl obchodní dům Cetrum, Mahenovo divadlo, 
pak Janáčkovo divadlo, cestou k budově Ústavního soudu jsme se 
zastavili u sochy markraběte Jošta, abychom se u ní vyfotili. Pak 
naše cesta vedla okolo Janáčkovy akademie múzických umění 
na hrad špilberk. Zpátky jsme seběhli k Nové a Staré radnici, na-
koukli na náměstí Svobody s jeho krásnými domy a naše putová-
ní přerušila až zastávka na vánočně vyzdobeném Zelném rynku, 
kde si děti prohlédly stánky, mohly nakoupit drobnosti pod stro-
meček a prokřehlé ruce si zahřály o sklenice s teplým punčem. 
Pak už nám zbývalo pouze vyběhnout ke Katedrále svatého Petra 
a Pavla, kterou si děti po skupinkách mohly prohlédnout. Kostel je 
to krásný, monumentální, ale možná i je zklamal, stejně jako mne, 
malý betlém samozřejmě ještě bez Ježíška.

Cesta k nádraží už byla jednoduchá, rychle z kopečka. horší 
to bylo s cestováním domů. Do vlaku nebyl problém se dostat, 
ten nastal až v Sokolnicích při nástupu do autobusu. Ale i ten 
jsme nakonec zvládli a dojeli z výletu bezpečně domů.

byla jsem ráda, že nabyté poznatky děti dokázaly poutavě 
zaznamenat na papír a podpořit je pěknými obrázky. A pak 
už bylo potřeba zdokumentovanou procházku brnem správ-
ně poskládat a uzavřít do pořadače jako knížku. To by bylo, 
aby se nám knížka o brnu nepovedla!

Velice děkuji svým kolegům Vlastimilu baníkovi a Květo-
slavě Pavlíkové za pomoc při této exkurzi.

Drahomíra Floriánová
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Vánoční strom 2016 aneb Havelkův čiperný „konifer“  
Dvacet osm roků zdobil ulici školní. Stromky se vysazovaly v r. 1988 po dokončení obecního vodovodu. Přivezl je pan Petr 
havelka obecním traktorem se slovy, že se jedná o konifery, které vyrostou maximálně 2 metry. Proto byly krásné stříbrné 
smrčky vysazeny dva asi 1 m od sebe.

rok 1989

Jenže 2 m měly už po 7 letech a začaly si překážet. Na 
fotografii jsou stromky skutečně dva.

rok 2001

rok 2004A tak jeden z nich se stal vánočním stromkem již v 
roce 1996.

rok 1998
Osamocený smrček rostl o to svižněji…
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rok 2015: čiperný konifer přesáhl 10 m, svými kořeny 
zvedal chodník a větvemi škodil střeše. 

Se slzou v oku jsme se s ním loučili koncem listopadu 
2016. Dřevorubil Pavel Muric za asistence Ludě 
Leváka a Patrik Wunsch ho převezl k obecnímu úřadu, 
aby ozdobil náměstí po vánoční čas.

Zdeněk Martinásek
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Tradiční setkání s netradičním punčem
štědrovečerní setkání na Milešovské se pomalu stává pěknou tradicí, na kterou 

se všichni těšíme. Trubači Josef Gargoš, Petr Kalouda, evžen rafaj a Jiří Jochman 
nám zahrají pod okny a to je pro nás znamení vyjít na ulici a popřát si se souse-

dy šťastné a veselé svátky. Vždy bereme 
i něco na zahřátí. 

Letos nás sousedé z  ulice překvapili 
nápaditými teplými nápoji s  originální-
mi názvy a  recepturami. Přišli jsme si 
jako na  vánočních trzích třeba v  brně 
nebo v  Olomouci. Popíjeli jsme „Ospa-
lou Pavlínu“ od  rodiny Kopuletých. 
Od  štědrého rána vařený punč Mirka 
čecha a Zdeňky Křivánkové a speciální 
rumový punč od Petry Zůbkové a Zdeň-
ka Partyky. 

Který byl nejlepší? Já za  sebe musím 
říct, že všechny. Protože byly připravované s  láskou pro tuto výjimečnou příle-
žitost. 

Doufám, že příští rok také překvapíme naše sousedy nějakým nápaditým drin-
kem, který bude také lahodný a hřejivý jako letošní vánoční punče.

Až uslyšíte trubače hrát koledy pod vašimi okny, vyjděte na ulici a přidejte se 
k nám! Dana Sekaninová

Na  sv. štěpána jsme uspořádali pro místní obyvatele 
na rybníku Pod Poltňou již tradiční ochutnávku rybích spe-
cialit. Tento kulinářský zážitek si jistě nenechal ujít žádný 
milovník sladkovodních ryb. Jako každým rokem byly po-
dávány již zavedené a osvědčené pochoutky jako např. kap-
ří tatarák a  kapří hranolky, uzený pstruh, grilovaný amur. 
Poslední ročník této povedené akce jsme rozšířili nabídku 
o  rybí polévku, uzeného amura i  uzeného kapra. Pro ná-
vštěvníky této akce, kterým je rybí maso lhostejné, máme 
vždy připravené grilované kuřecí maso a vepřovou krkovici, 
tento sortiment byl dále rozšířen o douzovanou cigáru.

Jak říká klasik: „Kdo jí ryby v  každém čase, ten je mlád 
a štíhlý v pase.“

Na minulých ročnících jsme se ale nevyhnuli nemalé kri-
tice ze stran návštěvníků této akce, která se týkala dlouhých 

front a dlouhých čekacích lhůt pro vydání těchto specialit. 
V letošním roce jsme vše přeorganizovali, zavedli jsme více 
výdejních míst a tím jsme zkrátili fronty i čekací dobu na vý-
dej jídel a  nápojů.Tato změna se velice osvědčila. Za  tento 
počin nás pochválil velký počet hostů a za  to jsme všichni 
velice rádi.

Největší starostí, se kterou jsme se potýkali, bylo počasí, 
neboť nemrzlo, jak by v  tomto období mělo být zvykem. 
Dokonce v  odpoledních hodinách vysvitlo sluníčko a  bylo 
blátivo. i když počasí nemůžeme ovlivnit, velice nás to mrzí 
a omlouváme se.

Všem přítomným děkujeme za účast a podporu naší orga-
nizace a budeme se na vás těšit při dalších kulturně spole-
čenských akcích pořádaných naším spolkem.

Miroslav Tichý

Trubači odtroubili, 
dárky jsme rozbalili.
Kapra jsme všichni strávili 
a půlnoční jsme si v kostele užili.
V Otnicích je to už taková tradice,
že na rybník míří celá vesnice.
To rybáři pořádají opět Štěpána
a všeci ví, že na Štěpána není pána.
Kapr, amur, pstruh, tatarák,
hranolky i stýček,
vůně se táhla daleko, prý až do Lovčiček.
To stoupenci Petrova cechu,
na ničem nešetřili ani trochu.

silvestr
K poslednímu dnu v roce neodmys-

litelně patří rachejtle, petardy či dal-
ší zábavná pyrotechnika. Již řadu let 
nadšení tatínci připravují pro svoje 
děti, rodiny a přátele podvečerní oh-
ňostroj Pod Vodárnou. Svou ohnivou 
show rok od  roku vylepšují a  věhlas 
o  jejich umu se šíří po  celé vesnici. 
Proto se vždy schází lidé z  různých 
koutů obce, aby se společně potěšili 
pohledem na světelné barevné gejzíry. 
Velké díky patří radkovi Nepomuc-
kému, který je hlavní ohňostrůjce. Již 
tradičně k tomu patří i výborný punč 
Marty rosendorfové a svařák od Dáš-
ky Procházkové. Všichni si nakonec 
popřejí veselého Silvestra a  hodně 
zdraví do  nového roku. Přejeme si, 
aby nadšení pro pyrotechniku tvůr-
cům vydržela i do dalších let. Již teď 
se těšíme na další OhŇOSTrOJ!

-red-
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V sobotu 7. ledna 2017 se v naší obci konala již tradiční Tříkrálová sbírka, která je pořádaná 
pod záštitou Oblastní Charity hodonín, pod kterou naše obec patří. Tento rok však byla pro 
nás plná novinek.

Po skoro desetiletém organizování této sbírky nám oznámil Michal Jelínek, že z osobních 
důvodů už nemůže tuto funkci vykonávat. Chtěl bych mu tímto velmi poděkovat za ty úspěšné 
roky, kdy vždy zajišťoval koledníky do skupinek, vypůjčení kostýmů a další záležitosti spojené 
s organizací. Také vybraná částka každým rokem stoupala a lidé v obci si už na Tři krále zvykli. 

Letos tedy převzala organizaci obec Otnice, potažmo oslovení zastupitelé Pavel Mezuláník 
a Dana Sekaninová. Původně bylo nachystáno šest skupinek dětí s dospělým vedoucím. Ale 
začátek letošního roku byl provázen nastupujícími mrazy a chřipkou. A na sobotu meteoro-
logové předpovídali kruté mrazy, které skutečně přišly. během pátečního odpoledne jsme se 
dozvěděli, že nám onemocněly děti dvou skupinek. Naštěstí jsme měli v záloze pár dospělých, 
a tak jsme mohli zajistit alespoň jednu náhradní skupinku. A sobotní ráno bylo opravdu kruté. 
Na některých místech v obci až -23°C. Děti, pořádně oblečeny a přesto krásné v ručně vyro-
bených kostýmech a s korunami na hlavičkách, vyšly odhodlaně do ulic vstříc mrazivému 
dobrodružství. Za to patří všem obrovský dík:  za jejich ochotu a obětavost, kterými přispěly 
na dobrou věc. Z loňského výtěžku byly v našem okolí použity finanční prostředky na nákup 
auta pro Centrum denních služeb ve Slavkově u brna, dovybavení pečovatelské služby ve Slav-
kově u brna a bučovicích, příspěli jsme na pořízení speciálního kočárku pro dítě s postižením 
a podpořili další projekty Charity hodonín. V letošním roce chce Charita opět pomáhat rodi-
nám v tuzemsku, které se ocitnou v nepříznivé sociální situaci. Vaše dary také poslouží lidem, 
kteří se ocitnou v tíživé situaci v důsledku nepokojů nebo živelných katastrof. 

Tříkrálové skupinky:
1. Vanda, Klárka a Sára Novotní s vedoucím Pavlem Mezuláníkem (ulice Dědina, U Parku, 

Květná, Lipová, Severní, Chaloupky)
2. ema štěpánková, Pavel Jochman, Michal Matoušek s vedoucí Janou Jochmanovou (ulice 

Dědina, Na Konci, Nová)
3. radim a Simonka rafajovi, Vojta Kolařík, Dominik rosendorf s vedoucím Janem baráč-

kem (ulice Chaloupky, Milešovská, Pod Vodárnou)
4. Adam Sekanina, Pavel Peksa, Adam Procházka s vedoucí Danou Sekaninovou (ulice Pan-

čava, Na Kopci, Za Drahy)
5. Marta Jedličková, Antonín Jedlička, Naďa Floriánová (ulice Dědina, školní, Polní, boženy 

Němcové)
Všem patří velký dík za vybranou částku v Otnicích, která činila 38 020 Kč.
                                                                                                                                             Pavel Mezuláník

Tříkrálová sbírka
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O

bec O
tnice -VÝSLEDKY HO

SPO
DAŘEN

Í 1-12/2016 
Rozpočet

PŘÍJM
Y

RO
ZPO

ČET
SKU

TEČN
O

ST
rok 2017

oddíl
schválený

upravený 
Kč

%
1111

Daň z příjm
u FO

 záv. činnost
3 200 000,00

4 107 200,00
4 107 144,89

100,00
3 800 000,00

1112
Daň z příjm

u FO
 SVČ      

100 000,00
734 700,00

734 609,71
99,99

100 000,00
1113

Daň z příjm
u FO

 z kapit.výn.
250 000,00

426 500,00
426 473,59

99,99
400 000,00

1121
Daň z příjm

u  PO
3 500 000,00

4 407 600,00
4 407 560,16

100,00
4 000 000,00

1122
Daň z příjm

u PO
 - obec 

225 000,00
225 000,00

224 960,00
99,98

213 800,00
1211

DPH
7 000 000,00

8 074 700,00
8 074 616,31

100,00
8 000 000,00

1334
O

dvod za odnětí půdy ze ZPF
5 000,00

5 000,00
2 297,00

45,94
ZPF

2 500,00
ZPF

1339
O

statní poplatky ŽP
1 000,00

22 000,00
21 380,00

97,18
zem

ina skládka
5 000,00

zem
ina skládka

1340
Poplatek za kom

unální odpad
800 000,00

800 000,00
787 053,00

98,38
790 000,00

1341
Poplatek ze psů

27 000,00
28 000,00

27 650,00
98,75

28 000,00
1343

U
žívání veřejného prostranství

7 000,00
7 000,00

4 900,00
70,00

5 000,00
1382

O
dvod výtěžků  (loterie)

70 000,00
90 000,00

82 701,80
91,89

80 000,00
1383

O
dvod z VHP 

120 000,00
130 000,00

120 873,87
92,98

110 000,00
1361

Správní poplatky
45 000,00

49 900,00
49 480,00

99,16
50 000,00

ověřování, Czech Point, m
atrika

1511
Daň z nem

ovitostí
1 500 000,00

1 500 000,00
1 381 540,88

92,10
1 100 000,00

4112
N

einvest. přij. dotace (SDV)  
666 300,00

666 300,00
666 300,00

100,00
žáci, st. správa

704 100,00
st. správa

4116
O

st. neinvest. dotace VPP
530 000,00

849 800,00
849 725,00

99,99
VPP  

448 000,00
VPP  

4122
N

einvestiční přijaté transfery od krajů
230 000,00

230 000,00
100,00

0,00
4216

O
st. investiční přijaté transfery ze SR

450 000,00
vozidlo SDH

4222
Invest. přijaté transfery od krajů

900 000,00
900 000,00

100,00
0,00

2119
Zál. těžeb. prům

yslu a energ.
121 800,00

121 900,00
121 862,00

99,97
122 000,00

M
N

D
2310

Pitná voda
8 000,00

8 000,00
5 088,00

63,60
M

yslivci, elektřina
8 000,00

M
yslivci, elektřina

2341
Vodní díla v zem

ělské krajině
20 000,00

20 000,00
18 422,00

92,11
Povodí M

oravy
18 500,00

Povodí M
oravy

3111
Předškolní zařízení

450 000,00
450 000,00

372 392,00
82,75

Lékárna nájem
 +

 služby
350 000,00

Lék. nájem
 +

 služby+
M

Š 230 tis.
3119

O
statní záležitosti zákl. vzdělávání

200 000,00
ZŠ - Vratka z Invest. Fondu

3311
Divadelní činnost

21 000,00
28 400,00

28 350,00
99,82

110 000,00
O

chotnice - vstupné
3313

Kina
50 000,00

121 000,00
120 840,00

99,87
100 000,00

3314
Činnosti knihovnické

1 000,00
1 400,00

1 395,00
99,64

1 400,00
3341

Rozhlas a televize
15 000,00

15 000,00
12 565,00

83,77
Hlášení +

 info
12 000,00

Hlášení +
 info

3392
Zájm

ová činnost v kultuře
159 000,00

214 000,00
204 585,00

95,60
DD +

 pohledávka IV.Q.
190 000,00

DD +
 pohledávka IV.Q.

3511
Všeobecná am

bulantní péče
150 000,00

150 000,00
136 486,00

90,99
Zdr. stř. pronájem

 +
 voda

138 000,00
Zdr. stř. pronájem

 +
 voda

3612
Bytové hospodářství

300 000,00
306 000,00

302 133,00
98,74

byty - pronájem
 +

 voda
290 000,00

byty - pronájem
 +

 voda
3613

N
ebytové hospodářství 

240 000,00
240 000,00

216 523,00
90,22

KD - pronájem
 +

 služby
200 000,00

KD - pronájem
 +

 služby
3632

Pohřebnictví
23 000,00

23 000,00
6 790,00

29,52
100 000,00

pronájem
 hr. m

ísta - nově služby

3639
Kom

unální sl. a územ
ní rozvoj

200 000,00
250 000,00

240 071,00
96,03

pronáj.+
 prodej 

pozem
ků

200 000,00
pronáj.+

 prodej poz., věc. břem
.

3723
Sběr a svoz ost. odpadů (SD)

182 000,00
182 000,00

172 412,50
94,73

Asekol, okol. O
bce

160 000,00
Ekokom

, Asekol +
 O

bce
6171

Činnost m
ístní správy

50 000,00
50 000,00

48 345,00
96,69

Xerox, 
49 000,00

Xerox, autoškola, hlášení
6310

Příjm
y z fin. a úvěr. operací

1 500,00
1 500,00

509,58
33,97

úroky
500,00

úroky 

Příjm
y  celkem

20 038 600,00
25 435 900,00

25 108 035,29
98,71

22 535 800,00

Výsledky hospodaření za rok 2016
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LIsTOPAD - 21. 11. 2016
	 	 	
4. Kontrola minulého zápisu: 
bez úkolů.
5. MěÚ Slavkov u Brna – stavební odbor:
M. hudcová brno – Povolení výjimky č. 213/2016, novostavba rD
6. MěÚ Slavkov u Brna – odbor dopravy a SH:
eurovia brno – Povolení úplné uzavírky silnice iii/4199, Milešovice 
– Kobeřice
7. MěÚ Slavkov u Brna – odbor ŽP:
ing.  L. Pohořelský brno – souhlasné stanovisko k  umístění kotle 
v novost. rD.
8. Faktury ke schválení:
a) respono Vyškov – Fa:2316350039, likvidace odpadů na SD
b) P. Pecák šlapanice – Fa:7215, montáž světla VO + zapojení 
c) P. Pecák šlapanice – Fa:7315, oprava VO 
d) P. Pecák šlapanice – Fa:8115, přepojení napájení VO 
e) A. Mrázek Slavkov – Fa:20160654, dovoz štěrku
f) r. rumpová Slavkov – Fa:11160828, oprava křovinořezů
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 8, 
zápisu.        
9. JMK – odbor ŽP:
Mendelova univerzita brno – povolení k  rušení jedinců bobra 
evropského.
10. Rozpočtové opatření č.7/2016:
Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření č. 7/2016.
Příjmy se navyšují o 243 tis. Kč
Výdaje se nenavyšují
Financování +  243 tis. Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.7/2016.  
11. MŽP ČR – stanovisko k akci E.ON:
Zastupitelé vzali na  vědomí oznámení, že záměr akce „V518 – 
kompletní rekonstrukce vedení“, bude podroben zjišťovacímu řízení 
podle §7, zák. č. 100/2001 Sb.  Jedná se o  celkovou rekonstrukci 
sloupů vysokého vedení na  trase Sokolnice - bučovice. Dotčeno je 
i katastrální území Otnice.   
12. Respono a.s. – ceny na rok 2017:
Zastupitelstvo vzalo na  vědomí sdělení společnosti respono a.s. 
Vyškov, o cenách za odpad v roce 2017.  V příštím roce zůstává cena 
za služby pro obec na úrovni roku 2016, tak jako v předchozích sedmi 
letech.
13.	M. Tomašíková – výpověď z nájmu bytu:
Zastupitelé vzali na vědomí podanou výpověď z nájmu obecního bytu 
p. M. Tomašíkovou, k 31.12.2016. O novém nájemci bude rozhodnuto 
na zasedání ZO dne 12.12.2016.
14.	Kalimero o.s. – žádost o výpůjčku sálu DD:
Starosta předložil žádost o.s. Kalimero Těšany 151, o  výpůjčku sálu 
Dělnického domu v neděli 11. 12. 2016. Mažoretky zahrají i zatančí 
pohádku Zlatovláska. V souboru vystupují i děti z Otnic.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku sálu Dělnického domu pro o.s. 
Kalimero Těšany 151, dne 11. 12. 2016.  
15.	M. Prosová – žádost o pronájem sálu DD:                
Zastupitelé projednali žádost p. M. Prosové Otnice 323, o pronájem 
sálu Dělnického domu dne 25.3.2017, pro soukromou akci. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pronájem sálu Dělnického domu paní M. 
Prosové Otnice 323, za těchto podmínek:
Pronájem sálu, včetně spotřeby energií 4 tis. Kč. V případě přípravy 
sálu včetně poskytnutí ubrusů, se nájemné zvýší na 5 tis. Kč. 16.	 Plán 
inventur na rok 2016:
Starosta předložil plán inventur na  r. 2016 a  složení dílčích 
inventarizačních komisí. Fyzickou inventuru je nutné provést k 31. 12. 
2016. Složení komisí je přílohou zápisu.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Plán inventur na r. 2016 a složení 
inventarizačních komisí“.   17.	Otnický SAD – 
žádost o výpůjčku sálu DD:
Starosta předložil žádost o.s. Otnický SAD, o výpůjčku sálu 
Dělnického domu v sobotu 26. 11. 2016, za účelem pořádání 
„Andělské tvořivé dílny“.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku sálu Dělnického domu pro o.s. 
Otnický SAD, dne 26. 11. 2016.   

18.	Zakoupení notebooku:     
Při pořádání kulturních a  společenských akcí je nutná potřeba 
notebooku pro ovládání a  přehrávání písní i  mluveného slova. 
Doposud jej obec půjčovala od soukromých osob. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zakoupení obecního notebooku. Odbornou 
konzultaci poskytne p. Nedoma J.
19.	Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr: 
a) Zprávu o  finanční kontrole za  rok 2016 je nutné zaslat na  JMK 
do 15. 2. 2017.  Zajistí ing. špunar.
b) Uskutečnění Tříkrálové sbírky zajistí p. Sekaninová a p. Mezuláník.
c) Pan havelka požádal o  zajištění opravy el. instalace na  sběrném 
dvoře, kde vypadává hlavní jistič.
d) Uzávěrka otnického zpravodaje bude 30. 11. 2016
e) Místostarosta prověří zakoupení profesionálního podia. 

PROsINEC - 12. 12. 2016
	 	 	
4. Kontrola minulého zápisu: 
bod 13) Paní M. Tomašíková požádala o posunutí termínu ukončení 
nájemního vztahu na obecní 6bJ, do konce března 2017. Zastupitelstvo 
vzalo na vědomí.
Ostatní:
Místostarosta předložil nabídku f. eurostany Nesvačilka, na  dodání 
pódia. Zastupitelé vzali na vědomí.
5. MěÚ Slavkov u Brna – stavební odbor:
a) DV Alegria Sokolnice – rozhodnutí č. 25/2016, stavební úpravy 
rD 263
b) M. Kalvoda + M. Sekaninová 21 – souhlas č. 21/2016, s odstraněním 
stavby
c) e.ON Distribuce – kolaud. souhlas č. 104/2016 „Otnice, kabel NN 
hudcová“
d) VaK Vyškov – Územní rozhodnutí č. 221/2016, přeložka vod. 
přivaděče „A“
e) P. Svoboda 157 – kontrolní prohlídka provedené údržby na rD 313
f) L. Tichý 223 – Územní souhlas č. 105/2016, novostavba rD
6. MěÚ Slavkov u Brna – odbor ŽP:
M. hudcová brno – souhlasné stanovisko k umístění krbových kamen 
v novostavbě rD.
7. Inventury 2016:
Starosta provedl proškolení zastupitelů, kteří jsou členy dílčích 
inventarizačních komisí. inventury budou provedeny k 31. 12. 2016. 
Nepotřebný majetek bude vyřazen.
8. Faktury ke schválení:
a) Prostavby Otnice – Fa:201620156, vícepráce „Zpevněná plocha 
a parking“ 
b) ing.  b. Tišer Milešovice – Fa:24/2016, TDi na  akci „Zpevněná 
plocha+park.“ 
c) J. Cahel Újezd – Fa: 37/2016, grafické práce na zpravodaji č. 65
d) GiNA Software brno – Fa: 20160079, tablet + program pro 
zásahovou JSDh
e) respono Vyškov – Fa: 2316350043, likvidace odpadů na SD
f) V. Nedoma Újezd – Fa: 2, TDi, oprava chodníků ul. Milešovská
g) JANUSi brno – Fa: 10811016, oprava hrobu kněží na hřbitově
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 8, 
zápisu. 
9. Rozpočtové provizorium od 1. 1. 2017:
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového provizoria, kterým se 
obec bude řídit do schválení rozpočtu v roce 2017.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium od 1. 1. 2017.                   
10. Rozpočtové opatření č. 8/2016:
Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření č. 8/2016.
Příjmy se navyšují o 740 tis. Kč
Výdaje se navyšují o 1 110 tis. Kč
Financování - 370 tis. Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.8/2016. 
11. Materiály ZŠ:
Zastupitelé projednali:
a) Žádost Základní a  Mateřské školy o  přijetí finančního daru od  f. 

rostěnice a.s., ve výši 3 tis. Kč.
b) Žádost o  souhlas s  vyřazením nepotřebného majetku pořízeného 

do 31. 10. 2009 ve výši 220 929,44 Kč a pořízeného od 1. 11. 2009 
ve výši 44 560,40 Kč.

Usnesení:

ZPRÁVA O ČINNOsTI ZAsTUPITELsTVA
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Zastupitelstvo schvaluje:
1) Přijetí finančního daru ve výši 3 tis. Kč, od f. rostěnice a.s.
2) Vyřazení nepotřebného majetku uvedeného pod bodem 

11b. 
12. VaK Vyškov a.s. – ceny na rok 2017:
Zastupitelstvo vzalo na  vědomí sdělení společnosti Vodovody 
a kanalizace Vyškov, o cenách za vodné a stočné v roce 2017.  V příštím 
roce zůstává cena vodného i stočného na úrovni roku 2016.
Vodné:  44,18 Kč
Stočné:  41,15 Kč
Celkem:  85,33 Kč/m3   
13.	JMK – dodatek č. 1, Smlouvy:
Zastupitelé projednali Dodatek č. 1 Smlouvy o  poskytnutí dotace 
z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 039954/16/OKh.  Mimo drobné 
změny se mění termín čerpání dotace na  dopravní automobil pro 
JSDh do 30. 11. 2017.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy č. 039954/16/OKh, 
o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK.  
14.	Knihovna KD Vyškov – nákup knih:
Zastupitelstvo projednalo výši příspěvku pro knihovnu Karla 
Dvořáčka Vyškov, na nákup nových knih pro knihovnu Otnice, v roce 
2017.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek pro KKD Vyškov, na nákup nových 
knih pro knihovnu Otnice v roce 2017, ve výši 10 tis. Kč. 
15.	E.ON Distribuce – věcné břemeno:  
Zastupitelé projednali žádost f. e.ON Distribuce o  zřízení věcného 
břemene do pozemku p.č. 349/2. Jedná se o akci „Otnice, kabel. skříň 
Sr VO Otnice“
Zastupitelstvo již na tuto akci věcné břemeno schválilo, ale ještě pod 
původními parcelními čísly, před dokončení středu obce.
Usnesení:
a) Zastupitelstvo ruší svoje usnesení č. 14, ze dne 14. 9. 2015
b) Schvaluje „Smlouvu o  zřízení věcného břemene č. PV-

014330032891/001“ s e.ON Distribuce a.s., do pozemku p.č. 349/2 
v k.ú. Otnice, za cenu 1 tis. Kč.   

16.	Nabytí pozemků od obce Lovčičky:
Zastupitelé dne 10.10.2016, schválili vykoupení devíti pozemků, 
nacházejících se v  k.ú. Otnice, od  obce Lovčičky. Při provádění 
pozemkových úprav (KPÚ) bylo zjištěno, že obec Otnice vlastní 
pozemek v  k.ú. Lovčičky. byl navržen vzájemný zápočet pozemků 
obsažených v KPÚ. Tím dojde ke snížení počtu pozemků pro výkup 
jen na tři.
Usnesení:
a) Zastupitelstvo ruší svoje usnesení č. 12, ze dne 10. 10. 2016.
b) Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 5552, 5553 

a 5555 v k.ú. Otnice, od obce Lovčičky, za cenu 55,- Kč/m2.  
17.	Otnický SAD – ukončení činnosti spolku:                                                                                                         
Starosta přečetl zastupitelům sdělení Mgr.  Kovaříkové, předsedkyně 
a  jednatelky Otnického Sadu, z.s., o  pozastavení činnosti spolku 
na  dobu neurčitou. Současně obec obdržela i  výpověď uzavřené 
Smlouvy o  výpůjčce na  prostory v  Katolickém domě. část činnosti 
spolku Otnický SAD zabezpečí Výbor pro mládež, tělovýchovu 
a rodinu, předsedkyně p. Sekaninová D. 
Usnesení:
Zastupitelé berou na vědomí:
a) Sdělení zástupce Otnický SAD o pozastavení činnosti spolku k 31. 

12. 2016
b) Výpověď smlouvy o výpůjčce prostor na Katolickém domě k 31. 12. 

2016
c) část činnosti Otnického SADu, převezme a  zaštítí Výbor 

p. Sekaninové
d) Výbor p.  Sekaninové bude využívat prostory na  KD po  spolku 

Otnický SAD
e) Zastupitelé děkují zástupcům spolku Otnický SAD za dlouholetou 

(deset roků), prospěšnou činnost ve prospěch obce a otnických dětí.
18.	Arnika – odpadový Oskar:                                                                                                                                           
Obec obdržela od neziskové organizace ArNiKA, která spolupracuje 
s Ministerstvem životního prostředí, odpadového Oskara, za nejnižší 
produkci směsného odpadu v kategorii obcí od 1 tis. do 5 tis. obyvatel 
v Jihomoravském kraji. 
V  diskuzi zastupitelé jednali jak zapojit všechny občany do  třídění 
odpadů a  tím ještě více snížit produkci směsného komunálního 
odpadu.
Místostarosta informoval o umístění kontejneru na papír u Základní 
školy, kde mohou občané volně ukládat papír. 
bylo navrženo zakoupení plastových sad do jednotlivých domácností 
(tašky na  plast, sklo a  papír). Dále obec bude jednat s  f. respono 
Vyškov o vývozu kontejnerů na plast a papír.

Usnesení:
a) ZO schvaluje zakoupení plastových tašek o  objemu 40 l, 

do jednotlivých domácností.   
b) ZO schvaluje jednat s. f. respono Vyškov o  frekvenci vývozu 

kontejnerů na plast.    
19.	Plán akcí na r. 2017:
Starosta předložil návrh plánu akcí na  rok 2017 jako podklad pro 
diskuzi. Návrh je podložen i předběžným rozpočtem. 
20.	Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
a) Pan havelka informoval, že závada na  osvětlení sběrného dvora 
není zatím odstraněna. 
b) Obec obdržela nabídku na dodání ortofotomapy z r. 1953, včetně 
kovového rámu, za cenu 6 300,- Kč. bylo doporučeno mapu zakoupit.
c) Starosta vyhodnotil sobotní setkání u vánočního stromu, které se 
vydařilo.
Starosta na závěr jednání popřál všem zastupitelům příjemné prožití 
vánočních svátků ve svých rodinách.

27. 12. 2016
	 	 	
4. Kontrola minulého zápisu: 
bod 18) Arnika – odpadový Oskar. Zastupitelé rozhodli navýšit počet 
kontejnerů 1100 litrů na plast, od 1. 1. 2017, takto:
Vedle hřbitova – 2 ks
U prodejny p. Prosové – 1 ks
Ulice Pod Vodárnou – 1 ks (bude ponechán již umístěný)   
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje navýšení počtu kontejnerů na plast o 4 ks.              
5. MěÚ Slavkov u Brna – stavební odbor:
Prostavby real – závěr. kontrolní prohlídka „Obytný soubor Pod 
Vodárnou, SO03 plynovod, SO06 veřejné osvětlení + rozhlas
6. MěÚ Slavkov u Brna – odbor ŽP:
Prostavby real – závěr. kontrolní prohlídka „Obytný soubor Pod 
Vodárnou, vodovod a kanalizace.
7. MěÚ Slavkov u Brna – odbor dopravy a SH:
J. Sloup 330 – povolení připojení k silnici iii/4199
8. Faktury ke schválení:
a) A. šebeček Otnice – Fa: 2016/14, instalaterské práce ve školním bytě
b) J. Chladil brno – Fa: 53/16, materiál – vícepráce, chodník Milešovská 
c) J. Cahel Újezd – Fa: 44/2016, grafické práce na zpravodaji č. 66
d) reeX Modřice – Fa: 216116, tisk zpravodaje č. 66
e) respono Vyškov – Fa: 2316350048, likvidace odpadů na SD
f) L. Prokopová Otnice – Fa: 2016030, pracovní oděvy pro zaměstnance
g) J. Sokol bošovice – Fa: 16465, tonery, xerox papír
h) P. Veselý brno – Fa: 161427, oprava chodníků Milešovská + Lipová
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 8, 
zápisu. 
9. Prostavby – dodatek č. 1, Smlouvy:
Zastupitelstvo projednalo dodatek č. 1 Smlouvy o dílo z 18. 7. 2016, 
s  f. Prostavby a.s. Otnice, na akci „Zpevněná plocha pro kontejnery 
a  parking Otnice“. Vícepráce tvoří osazení kamerovým systémem, 
položení palisád a odvodnění plochy u výjezdu z náměstí.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1, Smlouvy o  dílo ze dne 18. 7. 
2016.                   
10. Rozpočtové opatření č.9/2016:
Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření č.9/2016.
Příjmy se navyšují o 632 500,- Kč
Výdaje se navyšují o 450 800,- Kč
Financování + 181 700,- Kč
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2016.
11. Materiály ZŠ:
Zastupitelé projednali žádost Základní a  Mateřské školy Otnice 
o přijetí finančních darů od f. Prima stavebniny s.r.o. brno, ve výši 3 
tis. Kč., ing. Jedličky J. brno ve výši 5 tis. Kč., a věcného daru (sušička) 
pro Mš, v hodnotě 7990,- Kč., od p. r. Michalkiewicze, bytem Otnice.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí výše uvedených finančních a věcného 
daru. 
12. Termíny jednání ZO na I. pol. 2017:
Zastupitelé projednali a schválili návrh termínů zasedání v i. pol. roku 
2017.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje termíny zasedání zastupitelstva obce na  i. 
pololetí roku 2017.   
13.	Příspěvek dětem narozeným v r. 2016:
Zastupitelstvo vzalo na  vědomí že vítání občánků narozených 
v roce 2016 se uskuteční dne 25. 2. 2017. Navrhuje se každému nově 
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narozenému dítěti v r. 2016, s trvalým pobytem v obci Otnice, přispět 
částkou 2 tis. Kč. Obecní úřad eviduje 15 dětí.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek každému narozenému dítěti v roce 
2016 s trvalým pobytem v obci Otnice, ve výši 2 tis. Kč.  
14.	TJ Sokol Otnice – výpůjčka sálu DD:
Starosta předložil žádost TJ Sokol Otnice, o výpůjčku sálu Dělnického 
domu v  sobotu 18. února 2017, za  účelem pořádání „Ostatkové 
zábavy“. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku sálu Dělnického domu pro TJ Sokol 
Otnice, dne 18. 2. 2017.    
15.	MS Hubert Otnice – žádost o výpůjčku sálu DD:
Starosta předložil žádost Mysliveckého sdružení hubert Otnice, 
o  výpůjčku sálu Dělnického domu v  sobotu 21. 1. 2017, za  účelem 
pořádání „Mysliveckého plesu“ a úhradu nákladů za kapelu ve výši 12 
tis. Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku sálu Dělnického domu pro MS 
hubert Otnice, dne 21. 1. 2017 a úhradu nákladů za kapelu ve výši 12 
tis. Kč.         
16.	Hřbitov – nájemní smlouvy:
Na  základě připomínek auditorů, je obec povinna uzavírat nájemní 
smlouvy na  pronájem hrobového místa. Zastupitelé projednali text 
vzorové nájemní smlouvy ve  které je platba členěna na  pronájem 
a cenu za služby (voda, odvoz odpadů, spotřeba energie, písek, příp. 
další náklady. 
Nájemné, na 10 roků, bylo stanoveno takto:
Jedno-hrob  120,- Kč
Dvoj-hrob  240,- Kč
Troj-hrob   360,- Kč
Urnový hrob  200,- Kč
Cena za  služby, na  základě skutečných nákladů z  roku 2016, byla 
stanovena jednotně na  50,- Kč/hrobové místo/rok. (tj. 500,- Kč/10 
roků)   
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje:
a) Vzorovou nájemní smlouvu na pronájem hrobového místa
b) Výši nájemného za pronájem hrobového místa
c) Cenu za služby ve výši 50,- Kč/hrobové místo/rok
17.	Záměr prodeje pozemků:
Zastupitelé vzali na vědomí žádost a.s. rostěnice, o odprodej pozemků 
p.č. 267/7, 272/110 a  272/111. Pozemky se nachází pod stavbou 
ve vlastnictví a.s.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 267/7, 272/110 
a 272/111, v k.ú. Otnice.  
 18.	Nařízení vlády č. 414/2016:
Zastupitelstvo projednalo nařízení vlády č. 414/2016, ze dne 28. 11. 
2016, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o  odměnách 
za výkon funkce členům zastupitelstev.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí výši měsíčních odměn uvolněných 
členů zastupitelstva  obce a v souladu s §84, odst.2, písm. n, zákona 
č.128/2002 Sb. a nařízením vlády č.414/2016 ze dne 28 listopadu 2016, 
kterým se mění nařízení vlády č.37/2003 Sb., stanovilo výši měsíční 
odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům výborů dle 
přílohy č.1 zápisu.
Předseda výboru 1 841,- Kč / měsíc 
člen zastupitelstva 599,- Kč / měsíc 
19.	Kulturní akce v r. 2017:
Zastupitelé vzali na  vědomí seznam kulturních akcí v  r. 2017, které 
hodlají pořádat jednotlivé organizace samy, nebo ve  spolupráci 
s Obecním úřadem. Seznam bude průběžně doplňován a je přílohou 
č. 2, zápisu.
20.	Plán akcí na r. 2016 - vyhodnocení:
Starosta vyhodnotil plán akcí na  rok 2016, podložený skutečnými 
náklady za jednotlivé akce. Vyhodnocení je přílohou č. 3, zápisu.          
21.	Návrh plánu akcí na r. 2017:
Zastupitelé projednávali návrh plánu akcí na rok 2017. Předpokládané 
celkové výdaje na jednotlivé akce cca 12 – 13 mil. Kč., z toho splátka 
VaK Vyškov činí 6 mil. Kč.
Návrh bude dopracován na základě výsledku hospodaření obce za rok 
2016 a volných finančních zdrojů. 
22.	Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:   
a) Obec zvažuje přihlásit se do soutěže „Vesnice roku 2017“. 
b) byla vedena diskuze o využití Katolického domu na Polyfunkční 
centrum.
Starosta na  závěr jednání popřál zastupitelům vše nejlepší a  pevné 
zdraví do nového roku.

LEDEN - 9. 1. 2017
	 	 	
4. Kontrola minulého zápisu: 
bod 4) Nově byly doplněny sběrná místa o  4 ks kontejnerů 1100 l. 
na plast, takto:
Vedle hřbitova – 2 ks
U prodejny p. Prosové – 1 ks
Ulice Pod Vodárnou – 1 ks (ponechán již umístěný)   
5. MěÚ Slavkov u Brna – stavební odbor:
Prostavby real brno – závěrečná kontrolní prohlídka „Obytný soubor 
Pod Vodárnou“, SO17 komunikace a zpevněné plochy.
6. Knihovna – výkaz za r. 2016:
Zastupitelé vzali na vědomí „roční výkaz o knihovně za r. 2016“. 
Knihovní fond celkem:   9 961 knih.
registrovaných čtenářů celkem:  152
Počet výpůjček: 6 111
V uplynulém roce došlo k nárůstu čtenářů i z řad dětí.
7. Přijaté dotace v r. 2016:
Zastupitelé vzali na vědomí výši přijatých dotací v r. 2016.	
Od Jihomoravského kraje 1 152 000,- Kč
Od Úřadu práce na VPP 849 725,- Kč
Celkem 2 001 725,- Kč
8. Faktury ke schválení:
česká pojišťovna a.s. – Smlouva č. 82079424-11, pojištění majetku 
obce
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení pojištění obce dle 
předlohy.          
9. Kasino na DD – vstupní dveře:
Zastupitelstvo projednalo nabídku f. Pramos šitbořice na  dodávku 
a montáž vstupních dveří do Kasina na Dělnickém domě. rozhodlo 
pro hliníkové dveře. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku f. Pramos šitbořice na dodávku a montáž 
hliníkových vstupních dveří do Kasina na Dělnickém domě.
10. Rozpočet r. 2017:
Zastupitelé projednali termíny zpracování a projednání návrhu rozpočtu 
na rok 2017. rozpočet by měl být schválen na zasedání dne 20. 2. 2017.
11. Materiály ZŠ:
Starosta předložil návrh odpisového plánu Základní a  Mateřské školy 
Otnice na rok 2017. Celková výše odpisů 152 248,- Kč. 
Zastupitelstvo také projednalo výši finančního příspěvku pro Základní 
školu na  stávající rok. Výše příspěvku činí cca 2,9 mil. Kč a  bude 
zakomponována do rozpočtu r. 2017.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje odpisový plán Základní a Mateřské školy Otnice 
p.o., na rok 2017.    
12. Plán akcí r. 2017:
Zastupitelé projednali návrh plánu akcí na rok 2017. Doplňující návrhy je 
možné dále podávat, realizace bude podmíněna finančními možnostmi 
obce. Starosta podal informaci k  projektovému zajištění plánovaných 
akcí, z pohledu podání žádostí o dotace. 
13.	Nabídka f. Promea:
Zastupitelstvo projednalo nabídku f. Promea s.r.o. brno, na zpracování 
a  podání žádosti o  dotaci na  akci „ Obnova hřbitovní cesty Otnice“.  
Projektovou dokumentaci zpracuje f. Prostavby Otnice.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s f. Promea s.r.o. brno, na zpracování 
a podání žádosti o dotaci na výše uvedenou akci.    
14.	Tříkrálová sbírka r. 2017:
Při Tříkrálové sbírce 7. ledna 2017, bylo v obci vybráno celkem 38 020,- 
Kč.
(V roce 2016 vybráno 38 209,- Kč)

30. 1. 2017
	 	 	  
bod 10) rozpočet. bude samostatným bodem.   
5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP:
a) Prostavby real brno – kolaud. souhlas, vodovod + kanalizace, Pod 
Vodárnou
b) Prostavby real brno – kolaud. souhlas, plynovod + VO, Pod 
Vodárnou
c) r. Lauff 552 – závěrečná kontrolní prohlídka, změna přístřešku 
na garáž
d) G. Zakopalová ivanovice – kontrolní prohlídka, garáž na p.č. 697
e) r. Lipovský 465 – Územní souhlas č. 5/2015 – stavební úpravy rD 
284
f) Manželé Prokopovi 431 – Územní souhlas č. 7/2017 – oplocení 
zahrady
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g) Manželé Florianovi 136 – potvrzení neexistence stavby na p.č. 318/2
h) M. hudcová brno – Územní souhlas č. 3/2017, novostavba rD 
6. JMK – odbor ŽP:
biokontakt brno – rozhodnutí, kterým se nepovoluje výjimka ze 
zákazu. 
7. SÚS JMK – silnice II/418:
Zastupitelé vzali na  vědomí výsledky výběrového řízení na  projekt 
opravy silnice ii/418, od  dopravní značky „Otnice“ do  středu obce, 
směrem od brna.
Vybrána byla f. Linio Plan, s.r.o. brno. Nabídková cena pro obec 
celkem 133 250,- Kč + DPh. Firma vypracuje projekt týkající se:
SO 102 Místní komunikace a vjezdy
SO 104 Parkovací stání
SO 801 Terénní a sadové úpravy
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s  f. Linio Plan s.r.o. brno 
na:
a) Smlouvu o projektové přípravě ii/418 Otnice – průtah
b) Smlouvu o zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě
  8.Faktury ke schválení:
a) respono a.s. Vyškov – Fa: 2316350049, likvidace odpadu na SD
b) respono a.s. Vyškov – Fa :316110371, likvidace odpadu za iV.Q.2016
c) ing. Sedláček brno – Fa: 2017009, upgrade G-View + aktualizace
d) červinka hodějice – Fa: 1701500022, požární kontrola + opravy
e) rybářský spolek Otnice – Fa: 17010001, údržba rybníka v Poltni
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 8, zápisu 
9. Divadelní představení Háta Praha:
Zastupitelstvo projednalo nabídku Divadelní společnosti háta Praha, 
na uspořádání představení v Otnicích dne 22. dubna 2017. V minulém 
roce divadelní představení zajišťoval SAD Otnice.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy na uspořádání divadelního 
představení s Divadelní společností háta Praha, dne 22. dubna 2017 
v Otnicích.        
10. Hody 2017:
Tradiční Aloiské hody se uskuteční 24.-25. 6. 2017.  Podzimní, „babské 
hody“ pak dne 14. 10. 2017. hostování lunaparků zajistí p. Flaksová 
brno. 
11. ZŠ Otnice – hospodářský výsledek za r. 2016:
hospodářský výsledek Základní a Mateřské školy Otnice p.o. za rok 
2016, skončil přebytkem ve výši 178,35 Kč. bylo doporučeno ponechat 
přebytek v rezervním fondu Zš. 
Usnesení:
Zastupitelstvo bere na  vědomí hospodářský výsledek Základní 
a Mateřské školy Otnice za rok 2016 a souhlasí s převedením přebytku 
hospodaření do rezervního fondu školy.    
12. Plán akcí r. 2017:
Zastupitelé projednali návrh plánu akcí na  rok 2017. Starosta podal 
informaci k projektovému i finančnímu zajištění plánovaných akcí. 
13.	Návrh rozpočtu na rok 2017:
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2017. rozpočet bude 
zveřejněn.              
14.	Hřbitov - oprava:
Starosta podal informaci o projektovém zajištění opravy na místním 
hřbitově. Akce bude rozdělena na tři stavební objekty:
SO 01 Komunikace za 2. branou a k márnici (Projekt Prostavby real 
brno)
SO 02 Osvětlení hřbitova (LeD osvětlení, projekt p. hlaváček brno)
SO 03 Kamerový systém (Projekt p. Chladil)
15. Ulice Květná – parking + hřiště:
Zastupitelé projednali návrh dětského hřiště na ul. Květná a připomínky 
k celkovému uspořádání. (Snížení nájezdu na parkoviště a schody z ul. 
Květná na parking). Projekt dopracuje ing. Matyáš. 
16.	JMK darovací smlouva:
Zastupitelstvo projednalo návrh darovací smlouvy s  Jihomoravským 
krajem na  nabytí pozemku p.č. 1461/6 v  k.ú. Otnice. Pozemek 
vznikl oddělením z  pozemku č. 1461/4, dle geometrického plánu č. 
764-2490/2016. Pozemek je zatížen věcným břemenem vodovodní 
přípojky.             
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Darovací smlouvu s  Jihomoravským 
krajem na  přijetí pozemku p.č. 1461/6, odděleného GP č. 764-
2490/2016. 
17.	Záměr prodeje pozemku p.č. 747/2:
Zastupitelé projednali žádost p.  J. holečka brno, na  odkoupení 
pozemku p.č. 747/2 v k.ú. Otnice.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 747/2. 
18. Záměr prodeje pozemku p.č. 559:

Zastupitelé projednali žádost p.  T. Voráče Otnice, na  odkoupení 
pozemku p.č. 559, v k.ú. Otnice.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 559. 
19.	Úplatné nabytí části pozemku p.č. 1363/12:
Zastupitelstvo projednalo nabídku spoluvlastníků (vlastnický podíl 
11/12) pozemku p.č. 1363/12, na  jeho prodej obci. Zbývající podíl 
(1/12), který obec nebude vykupovat, je zatížen zástavním právem.    
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 1363/12, 
od  Stanislava Žáčka brno (podíl 1/4), Anny Průchové Františkovy 
Lázně (1/4), Jaroslava Žáčka Moutnice (1/4), Markéty Purketové 
Telnice (1/12) a Zdeňky Kratochvílové Telnice (1/12), vedené na LV 
99, za cenu 35,- Kč/m2.                     
20.	Úplatné nabytí pozemků p.č. 1000/3 a 1000/9:
Zastupitelstvo projednalo nabídku a.s. Prostavby real brno, na prodej 
pozemků p.č. 1000/3 a 1000/9, obci Otnice. Pozemky jsou pro rozvoj 
obce nezbytné. 
Pozemek p.č. 1000/9 je zatížen věcným břemenem ve  prospěch 
firmy e.ON Distribuce a.s., je do  něho položeno elektrické 
vedení.           
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 1000/3 a 1000/9, 
od Prostavby real, a.s. Zengrova 2693/2, 615 00 brno, za cenu 55,- Kč/
m2.
21. Prodej pozemků a.s. Rostěnice:
Zastupitelé projednali žádost firmy rostěnice a.s., o  odprodej 
pozemků p.č. 267/7, 272/110 a  272/111, v  k.ú. Otnice. Pozemky se 
nachází v areálu a.s. rostěnice. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 267/7 o  výměře 253 
m2, pozemku p.č. 272/110 o výměře 201 m2 a pozemku p.č. 272/111 
o výměře 377 m2, v k.ú. Otnice, firmě rostěnice a.s. se sídlem rostěnice 
č. 166, ič:63481821, za cenu 
35 Kč/m2.              
22.	Nabídka p. Chladila – prodloužení VO:
Zastupitelstvo projednalo nabídku p.  Jiřího Chladila brno, 
na vybudování osvětlení okolo panelové cesty u firmy JASS. Jednalo by 
se o 3 ks stožárů. V nabídce nejsou výkopové práce a betonové patky. 
Nabídková cena 96 tis. Kč.           
Usnesení:
Zastupitelstvo bere nabídku na vědomí.     
23.	Nabídka ing. Matyáše – projekt opravy chodníku B. Němcové:
Zastupitelstvo projednalo nabídku ing.  L. Matyáše Lovčičky, 
na  vypracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele 
stavby „Oprava chodníku v  ul. boženy Němcové“. Jedná se o  úsek 
od rD p. J. Khuny čP 398 po rD p. Sisrové čP 276.  Pod chodníkem 
budou položeny rozvody kabelové televize. Nabídková cena 32 tis. 
Kč.           
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku ing.  L. Matyáše na  vypracování 
projektové dokumentace opravy chodníku v ul. boženy Němcové.  
24.	Nabídka p. Kučery – lípa na hřbitově:
Na hřbitově u hlavní cesty se nachází lípa s vykotlaným kmene, hrozí 
nebezpečí jejího zlomení. Obec oslovila p.  J. Kučeru z  brna, zda by 
šlo upravit kmen a ponechat jej na hřbitově. Pan Kučera vypracoval 
čtyři modelové návrhy s  pietním symbolem. Zastupitelé vybrali 
variantu s popisem - verši. Nabídková cena 35 tis. Kč.    
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrh p.  Jindřicha Kučery brno, na  úpravu 
kmene lípy na hřbitově, i nabídkovou cenu.
25.	Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:                    
- Obec v  letošním roce objedná letecký snímek katastrálního území 
Otnic.
- Vstupné na  divadelní představení (konané pod záštitou obce) 
ve dnech 25. 2. a  
   26. 2. 2017, stanovuje ZO na 70,- Kč/osobu.  
- Dle sdělení českého statistického úřadu, bude ve dnech 4. února až 
28. května
  2017 probíhat výběrové šetření v domácnostech zaměřené na životní 
podmínky   
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•• StaroStovy StaroSti ••
Vážení spoluobčané,
po  dlouhé a  na  naše poměry i  tuhé 

zimě, které jsme již odvykli, přišlo opět 
jaro. Zastupitelstvo na svém zasedání 20. 
února, schválilo rozpočet obce na  rok 
2017 a plán akcí (výdajů). Jaké budou le-
tošní priority? 

Do  konce května splatí obec svůj zá-
vazek ve výši 6 mil. Kč, společnosti Vo-
dovody a  kanalizace Vyškov. Jedná se 
o 50% podíl neuznatelných nákladů při 
budování čistírny odpadních vod. 

Sbor dobrovolných hasičů a  jeho zá-
sahová jednotka bude vybavena doprav-
ním automobilem zn. iveco. Ten slouží 
pro výjezd k zásahům menšího rozsahu, 
kde není potřeba cisterny a také k havári-
ím i situacím, kde je ohrožen lidský život. 
Vzhledem k tomu, že mají ve výbavě tzv. 
„defibrilátor“, jsou hasiči vysíláni společ-

ně se záchrannou službou a někdy i Poli-
cií čr k jednotlivým případům. 

Větší investiční akcí bude úprava 
na  místním hřbitově. Záměrem zastu-
pitelů je kompletní rekonstrukce cesty 
za  druhou branou (nyní asfaltový po-
vrch) a její provázanost k márnici. Dojde 
k výměně všech 11 sloupů i světel a k do-
plnění o  další dva kusy a  také položení 
nových rozvodů napájení. Světla budou 
typu LeD s příkonem 50 W s připojením 
na veřejné osvětlení. Protože na hřbitově 
docházelo ke  krádežím výzdoby hro-
bů, bude prostor hřbitova monitorován 
kamerovým systémem. V  dubnu bude 
vypsáno výběrové řízení na  dodavatele 
stavby. 

Další akcí je kompletní oprava chodní-
ku v ulici boženy Němcové, kdy součas-
ně budou položeny i  rozvody kabelové 

Plán akcí (výdajů) obce na rok 2017 – návrh  	 	
	

VaK – splátka - (§ 2321)  6,00 mil. Kč

Vozidlo DA pro JSDH -  (§5512)  0,75 mil. Kč

Opr. chodníku B. Němcové + vedení TKR - (§2219)      0,60 mil. Kč

Hřbitov – oprava cesty, osvětlení, kamery - (§3632)      1,00 mil. Kč

SÚS II/418 – oprava silnice + ostatní - (§2212)                  0,75 mil. Kč

DSO Politaví, protipovodňová ochrana - (§3744)          0,55 mil. Kč

DSO Politaví  – kompostéry - (§3725)             0,20 mil. Kč 

Posezení za DD - projekt  - (§3392)                     0,10 mil. Kč

Květná – parkink + zeleň + dětské hřiště,  projekt - (§2219)        0,10 mil. Kč

Kasino – výměna vstupních dveří - (§3392)                              44 tis. Kč

Lékárna – výměna vstupních dveří - (§3111)           60 tis. Kč

Sportovní areál – investiční záměr - (§3639)            25 tis. Kč

ZŠ - základní příspěvek  (§3113)   2,15 mil. Kč

ZŠ – navýšení příspěvku na opravy (§3113)             775 tis. Kč								
Prodloužit VO u panelové cesty k JASS    (§3631)         100 tis.  
Nákup plastových tašek na třídění odpadu (§3725)          40 tis.  
Vysázení zeleně okolo plochy u hřbitova  (§3639)           10 tis.
Oprava kapličky P. Marie  (§3326)       10 tis.
Oprava nápisu - pomník RA u vodárny  (§3326)           10 tis.
Dokončit vybavení v kanceláři starosty  (§6171)         100 tis. 
Chodníčky mezi hroby   (§3632)           20 tis.
Štěrk (recyklát) cesta k rybníku v Poltni  (§2219)           30 tis.
Celkem     

13 424 000,-
        

DSO Politaví – pasport veřejného osvětlení (VO)       
DSO Politaví – pasport silnic a dopravního značení
Nabytí inženýrských sítí pod Vodárnou         
Katolický dům (KD)– investiční záměr využití budovy       
Nákup techniky pro pracovní četu          

televize. Nejlepší nabídku podala firma 
Přemysl Veselý brno, se kterou máme 
velmi dobré zkušenosti. Akce by měla 
být dokončena do hodů. 

Obec uzavřela smlouvu se Správou 
a údržbou silnic Jihomoravského kraje 
(SÚS JMK) na  vypracování projekto-
vé dokumentace opravy silnice ii/418, 
od  označení obce u  firmy beton brož 
až po střed obce. SÚS JMK bude finan-
covat opravu předmětné komunikace 
a obec výjezdy z ní, dále parkovací stání 
a zeleň. Nelze zatím odhadnout termín 
realizace, ale podle představ SÚS JMK 
by se akce měla uskutečnit v  letošním 
roce. Vzhledem ke stavu chodníku po-
dél této silnice od  rD Kadlecových č. 
p. 180 až po rD p. Sedlákové č. p. 198, 
se nabízí otázka, zda by nebylo vhodné 
současně s opravou komunikace zadat 
i opravu tohoto chodníku. V první fázi 
jsme dali podnět firmě VaK Vyškov 
ke  kontrole stavu kanalizace, která se 
nachází pod chodníkem.

Obec se připojila k  Dobrovolnému 
svazku obcí Politaví se žádostí o dotaci 
na kompostéry. Z řad občanů jsme za-
znamenali velký zájem o tuto nabídku. 
Žádost je podána a  čeká se, jak uspě-
jeme.

Zastupitelstvo také schválilo vypra-
cování projektové dokumentace pro 
stavební povolení na  dvě akce. Tou 
první je vytvoření parkovacích míst 
a  přístupové komunikace nad ulicí 
Květná. Součástí uspořádání celého 
prostoru bude i  vybudování dětského 
hřiště a  vysázení zeleně. Projektovou 
dokumentaci zpracovává ing.  L. Ma-
tyáš z Lovčiček. Druhou akcí je vypra-
cování projektu na celkové uspořádání 
prostoru za Dělnickým domem tak, 
aby zde bylo možné pořádat letní hody. 
Součástí projektu by měl být parket, kry-
té podium, toalety, výčep, posezení a ze-
leň. Projektovou dokumentaci zpracová-
vá ing. arch. J. Walter z brna.  

V plánu jsou i další drobné akce.   
Ještě bych se s vámi chtěl podělit o jeden 

problém. Na našem hřbitově je lípa s vy-
kotlaným kmenem. Její stav je nebezpeč-
ný a kritický. Mohlo by dojít k rozlomení 
a poškození náhrobních pomníků. Úplně ji 
vykácet nám bylo líto. Oslovili jsme dřevo-
řezbáře pana Kučeru z brna (vytvářel dře-
věné hrací prvky před radnicí) a on předlo-
žil zastupitelům čtyři návrhy úprav kmene 
lípy. Na  jednom řešení jsme se jednomy-
slně shodli. Obec zajistila odřezání větví 
od kmene a nyní bude na panu Kučerovi, 
jak se mu podaří uskutečnit předložený zá-
měr úpravy. Sám jsem na jeho dílo zvědav 
a budeme mu fandit.

 Pavel Prokop, starosta



	 otnický	zpravodaj	 	Číslo	67	–	duben	201716

OBECNÍ úřAD INfORmUjE

Celkový nápad OO Pčr Slavkov u brna za rok 2016 činil 175 
trestných činů, z čehož bylo objasněno 110 trestných činů. Ob-
jasněnost trestné činnosti tedy byla 62,86 %. Současně OO Pčr 
Slavkov u brna  v  roce 2016 evidovalo 253 přestupků, mimo 
přestupků na úseků dopravy, které byly řešené v blokovém ří-
zení. Z celkového množství evidovaných přestupků se jednalo 
o 121 přestupků proti občanskému soužití, 77 přestupků proti 
majetku, 12 přestupků proti veřejnému pořádku a 43 přestupků 
na úseku ostatních problematik.

V průběhu roku 2016 bylo v katastru obce Otnice spácháno 
6 trestných činů a 14 přestupků.

Jednalo se o tr. čin:
2x ohrožení pod vlivem návykové látky
1x zanedbání povinné výživy
1x týrání osoby žijící ve společném obydlí
2x majetková trestná činnost 
přestupky:
7x přestupek na úseku dopravy
6x přestupek proti občanskému soužití
1x úraz popálením

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

npor. Bc. Karel Lebeda

Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Otnice za rok 2016

www.otnice.cz  …a nic vám neuteče!
Chcete být informovaní, nestihnete denní hlášenía anebo z důvodu okolního 
hluku hlášení špatně slyšíte? Veškeré informace a to nejen na aktuální den, ale 
i zprávy, které se hlásí během celého týdne, najdete na www.otnice.cz v sekci 
DENNÍ	 HLÁŠENÍ. Tato sekce obsahuje krátké zprávy, které se aktualizují 
i  několikrát denně. Najdete zde informace z  obecní vývěsky, nabídky práce, 
důležitá upozornění např. na  přerušení dodávky elektrické energie včetně 
podrobné mapy, oznámení lékařů, ztráty a  nálezy, prodejce apod. Nečekejte 
na večerní hlášení, buďte v obraze již během dne.
Oddíl OBECNÍ	 ÚŘAD vám poskytne nejen kontakty a  úřední hodiny, ale 
i zápisy z jednání zastupitelstva, které se zveřejňují ihned po jejich schválení.
MATRIKA	nově poskytuje informace k vyřízení různých matričních událostí 
a záložka FORMULÁŘE	vás odkáže na nejrůznější tiskopisy ke stažení. 
S  každou novou akcí nebo pozvánkou je aktualizován i  KULTURNÍ	
KALENDÁŘ, který si troufám říct je opravdu bohatý. V nemalé míře přispívá 
kino s programem především pro děti. Každý film, který otnická kinokavárna 
uvede je ihned zveřejněn na webových stránkách a představen včetně obsahů 
a plakátů.  Už jste se podívali na webové stránky, jaké filmy uvedeme v dubnu 
a v květnu? 

správce webových stránek
Jana Štěpánková
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Duben – měsíc bezpečnosti?
Nejen tento měsíc by měl být pro nás všechny výzvou ke zvýšení ohleduplnosti k druhým. Měli bychom mít na srdci větu, která říká, že 
svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Neměli bychom nikoho v ničem omezovat. 
Jedním z příkladů omezování je parkování vozidel na chodnících nebo na jiných místech. Je to nešvar, se kterým se setkáváme i v naší obci. 
Parkováním	na chodnících	je	porušován	§53	odst.	2)	zákona	č.	361/2000	Sb.	o provozu	na pozemních	komunikacích, není respek-
továno ustanovení, které uvádí, že jiní účastníci provozu na pozemní komunikaci než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce 
užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak. Parkování	na chodnících	je	zcela	zakázáno. Využívejme k parkování již připravené 
parkovací plochy a místa, která jsou k tomu určena a buďme ohleduplní k sobě navzájem.    -red-

Omluva
Zaměstnanci obce provedli v měsíci březnu 2017 nutnou prořezáv-
ku zeleně a suchých větví na místním hřbitově.
Tímto se omlouváme občanům za  znečištěné hroby od  pilin 
a drobných větví.
Děkujeme za pochopení. Pavel Muric

PODĚKOVÁNÍ
žákům 3. tříd Jirkovi	 Polanskému z  Lovčiček a  Maxovi	
Muricovi za  ostříhání přerostlých růží na  náměstí před 
radnicí v době jejich volna v  jarních prázdninách a firmě 
Beton	Brož	za dodání květináčů na nové parkoviště vedle 
hřbitova a dále členům zahrádkářského svazu panu Petru	
Havelkovi	a Václavu	Hejtmánkovi z rajhradu za výsadbu 
zeleně v květináčích.
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  Diakonie Broumov, sociální družstvo
  Více na  www: diakoniebroumov.cz

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek

• Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
 • Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony 
 • Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 • Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici 
 • Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
 • Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
 • Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
 • Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
 • Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
 • Knihy, časopisy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 • ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 • nábytek
 • znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční dne: 29. dubna 2017 • čas: 9:00–11:00 hod. • místo: Dělnický dům
Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel.: 224 316 800, 224 317 203

V sobotu 13. května se v naší obci 
uskuteční piknik na  podporu fair-
tradových a  lokálních pěstitelů – 
Férová snídaně NaZemi. Proběhne 

od  10 hodin 
na  náměstí 
před radnicí, 
v  případě deš-
tě v  podloubí 
vedle radni-
ce (pozvánku 
na akci najdete 
na  zadní stra-

ně tohoto vydání Otnického zpravo-
daje). Přidáme se tak k více než stov-
ce míst, kde se ve stejný čas sejdou 
tisíce lidí, aby vyjádřily svůj zájem 
o pěstitele a pěstitelky, jejichž plo-
diny se dostávají na náš stůl. Akce 
se koná v česku již posedmé, a  to 
vždy na Světový den pro fair trade, 
který se slaví každoročně druhou 
květnovou sobotu. 

Princip snídaně je jednoduchý. 
Účastníci si přinesou vlastní dob-
roty, ať už fairtradové nebo lokální. 
Můžete si přinést cokoli – může to 
být fairtradový čaj či káva, bábov-
ka s  fairtradovým cukrem a  kaka-
em či fairtradové banány. Nebo si 
můžete přinést snídani z lokálních 
produktů, jako jsou vajíčka, mléko, 
sýry či zelenina. 

Společným piknikem vyjádříme 
podporu nejen místním pěstitelům 
a  pěstitelkám, ale i  producentům 
a  producentkám ze zemí Afriky, 
Asie a Latinské Ameriky zapojených 
do  systému fair trade. Ti pak mo-
hou pěstovat s  ohledem na  životní 
prostředí, jejich děti mohou chodit 
do  školy a  za  svoji práci dostávají 
spravedlivě zaplaceno.

„Férová	 snídaně	 začínala	 v  roce	
2011	se	41	zapojenými	městy,	 loni	
už	 snídalo	 přes	 6  500	 lidí	 na  161	
místech	 republiky.	 Máme	 radost,	
že	odpovědnou	spotřebou	žije	stá-
le	více	lidí	a že	se	chtějí	do Férové	
snídaně	 zapojit,“	 uvedla	 Gabriela	
Štěpánková	 z  nevládní	 organizace	
NaZemi,	která	akci	koordinuje.	

V  loňském roce se pro nepřízeň 
počasí Férová snídaně uspořáda-
la v  prostorách Otnického sadu. 
Ochutnali jsme výborný domácí 
chléb, čočkovou pomazánku, ma-
kovník a samozřejmě nechyběla vy-
nikající fairtradová káva i čaj. Děti si 
užily malování na  obličej a  všichni 
společně jsme prožili velmi příjemné 
dopoledne. Přijďte si to letos s námi 
zopakovat. 

V Otnicích se bude 
opět konat piknik

StatiStika Dat obyvatel ke dni 28. 2. 2017
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OPěT ČERNé sKLÁDKY
Už poněkolikáté museli zaměstnanci obce pouklízet 
nepořádek z keřů v lokalitě Pod Vodárnou. Prosíme 
ubohého majitele tohoto nepořádku, aby se nad sebou 
zamyslel, neznečišťoval okolí naší obce, nepřidával 
obecním zaměstnancům práci a  laskavě využíval 
popelnici nebo sběrný dvůr. Nepořádek obsahoval 
z většiny použité dětské pleny a odpad z domácnosti. 
V brzké době budou po obci nainstalovány fotopasti 
proti těmto neukázněným občanům. Pavel Muric

Jarní evergreen: Vypalování trávy
jeden příběh
za všechny

 Jarní sluníčko rozpustilo sníh a pomalu vysušilo zahradu. Karel Novák se 
díval na tu plochu trochu s obavami. Osm křížků na krku a syn ani vnoučata 
se zrovna nehrnuli, aby mu s údržbou pozemku pomohli. Dědictví, to jo, 
to už měl nalajnováno, co komu musí v závěti odkázat, co si kdo z nich 
přeje. Ale že by se stavili pomoct, to ne. Dva kilometry je holt dálka. Co se 
týká zahrady, syn přijel vždycky jen po sklizni, a vnoučata, ty děda Novák 
viděl naposledy před půldruhým rokem. Když mu syn nedávno přivezl 
jejich fotografii, jak jsou šikovná a jak jim to na studiích jde, bodlo ho u 
srdce. Koukal na tu plochu a přemýšlel, co dělat. Na to, aby tu suchou trávu 
shrabal, prostě fyzicky nemá. Kdyby ho aspoň ty nohy tak hrozně nebolely! 
Nedá se nic dělat, zkusí to vypálit. Koneckonců příroda to tak dělala 
odjakživa, za jeho mládí všichni taky, tak jí jen trochu pomůže ... Druhý 
den v poledne, když byla rosa dávno pryč a slunce se teplem opíralo do zad, 
nabral několika tahy hráběmi pár hrstí suché trávy a rozhodil na malém 
plácku na začátku zahrady. Tady začne. Skoro nefoukalo, když to nebude 
mít sílu dohořet až na konec, dokončí to zítra. Ze začátku to vypadalo, že 
se tomu ani moc nechce. Ohýnek si pomalu smlsnul na předchystané porci 
a pomalu se začal zakusovat do suché trávy okolo. To půjde. A pak se zvedl 
vítr. Zatočil se po zahradě a z malých ohýnků byly plameny, které se rozběhly 
do všech stran. Děda Novák chvíli zůstal v šoku, než mu došlo, že už oheň 
nemá pod kontrolou. Sebral všechny síly a snažil se co mohl hráběmi udusat 
plameny. Jenže sotva jeden udusal, další nabral na síle. Najednou byl oheň 
kolem něj. Tohle už nezvládne. Mobil si nevzal, aby ho na zahradě neztratil 
a pomalu mu docházel dech. Kouř štípal do očí a nedovoloval se nadechnout. 
Netrvalo to ani tři minuty - a děda Novák se v bezvědomí sesul do spáleniště. 
Nebyl tam nikdo, kdo by ho vytáhl dřív, než mu chytlo oblečení. Hasiči přijeli 
až když oheň ohrožoval sousední dům. Dědovi Novákovi už nebylo pomoci. 
Popáleniny byly viditelně takového rozsahu, že nedovolovaly přežít, a podle 
všeho zasáhly i dýchací cesty. Později se ukázalo, že se udusil dřív, než mohl 
uhořet. Dědicové Novákovi najednou neměli problém jezdit na dědovu 
chalupu každý týden dvakrát. hasičské noviny 06/2017
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S P O L E č E N S K Á 	 K R O N I K A

Občánci narození 
v roce 2016
Dominik Vyvadil
Miroslav Žoček
Martin Sedmera
Melinda Potůčková
Valentýna Veselá
ema Kolenčíková
Daniel Smelik
Jakub Matěj Vojta
Antonín Fojtů
Petr Konečný
Dominik havlíček
Nikol benada
Dominika holoubková
štěpán šlahora
Matyáš buriška
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Jubilanti roku 2016 

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

V roce 2016 nás opustili:
Jan Pavlovec                            65 roků
JUDr. ervín Najman                95 roků
Jan Tichý                                 75 roků
emílie  buchtová                     76 roků
Karel Procházka                      64 roků
Jaromír Daňhel                        73 roků
Zdeněk borovička                   69 roků
emilie Floriánová                   87 roků
Adrian Skládaný                     87 roků
MUDr. Jiří Martinec               82 roků
Věra Divácká                          86 roků
Vlasta Ondrůjová                    87 roků

Matyášová Ludmila

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

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

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

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

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

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

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

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

P. Pavel Buchta, farář

Přidávám pozvání ke svátečnímu setkávání
při bohoslužbách:

� DUCHOVNÍ OKÉNKO �

Zvony jsou na dobré cestě aneb Dobrovolná sbírka na nové zvony

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

LOVČIČKY
25.12. 11.00
1.1.2012 11.00

MILEŠOVICE
26.12. 11.00

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

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

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

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

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

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

DÁLKOVý	OVLADAč
Tak se jmenuje jedno laskavé a  moudré 

zamyšlení ze života. Napadá mě, že si ho mů-
žeme vzít do tohoto jarního a velikonočního 
období.

Určitě má své nezaměnitelné kouzlo. Když 
jsme před pár týdny vícekrát odhazovali sníh, 
tak jsme jej určitě chtěli přiblížit. Ale nešlo 
to. Je dobře, že všechno má svůj čas. Mož-
ná zase teď začnou starosti, které jsme neměli 
v zimě.

Jak zvládnout zahrádku, pole a podobně.
Tak nám přeji, ať se můžeme těšit z oče-

kávání. Je to správně právě tak, jak je to před 
námi.

Maxim byl chlapec, který nerad čekal. 
V zimě si přál, aby bylo léto, a v létě chtěl, aby 
byla zima. Když se někdo Maxima zeptal, co 
by si na světě nejvíce přál, měl připravenou 
odpověď: „Chtěl bych, aby čas běžel rychle-
ji…“

Jednoho dne na  Maxima zavolal slušně 
vyhlížející pán v saku a kravatě. Ukázal Ma-
ximovi dálkový ovladač a řekl: „To je dálkový 
ovladač tvého života. Když si budeš opravdu 
přát, aby čas běžel rychleji, stačí zmáčknout 
tlačítko. Každé stisknutí je jedna hodina ži-
vota.“

Maxim hned vyzkoušel ovladač ve škole. 
Vlastně ho brzy používal každé ráno.

Když vyrážel z domova, třikrát nebo čtyři-

krát stiskl tlačítko, takže když přišel do školy, 
slyšel jen, jak učitel říká: „Je konec vyučování. 
Můžete jít domů.“ Chlapec byl šťastný: život 
byl sledem volných dní a her venku.

Jednou večer nemohl usnout, a  tak se 
rozhodl, že si s ovladačem pořádně pohra-
je. ráno se probudil jako vousatý inženýr, 
který už měl za sebou založení podniku.

Oženil se s Marií. Jednoho dne mu Ma-
rie s úsměvem prozradila, že čeká děťátko.

„čekání“ bylo slovo, které se Maximovi 
odjakživa nelíbilo. Neodolal pokušení brzy 
obejmout syna, a  tak začal mačkat tlačít-
ko ovladače skoro denně. Jednou večer to 
přehnal a ráno byl zas o něco starší a měl 
dva syny: jednoho na gymnáziu a druhé-
ho na univerzitě. Kdykoli se objevil nějaký 
problém, sáhl Maxim po ovladači a rychle 
ho vyřešil: když se nedařily obchody, když 
byl někdo nemocný, když chtěl vědět, kdo 
vyhraje mistrovství ve fotbale…

Jednou ráno se na  sebe Maxim podí-
val do  zrcadla a  zjistil, že má bílé vlasy. 
Cítil se strašně unavený a  nespokojený.  
Teď byl jeho dům už prázdný a  Marie 
(panebože, jak i  ona zestárla) nedovedla 
pochopit, jak je možné, že ona a  její muž 
nemají skoro žádné vzpomínky na společ-
ný život.

 „Připadá ti také, že to všechno uteklo 
nějak rychle?“ ptala se ho. Maxim nedo-

vedl odpovědět a  byl velmi smutný. byli 
z nich nyní dva staří lidé plní různých ne-
duhů a dny byly delší než kdy předtím. Teď 
už ale dával dobrý pozor, aby tlačítko kou-
zelného ovladače nemačkal…

   Jednou starý Maxim podřimoval v par-
ku na své oblíbené lavičce a najednou usly-
šel, jak ho někdo volá. Otevřel oči a viděl 
slušně oblečeného pána, který mu před 
mnoha a  mnoha lety věnoval kouzelný 
ovladač.

   „Tak co, Maxime, jak to šlo? Zařídil ti 
ovladač šťastný život podle tvých přání?“

„Jak se to vezme…Díky tomu ovladači 
jsem nikdy nemusel v  životě čekat nebo 
dlouho trpět, ale dnes mi připadá, že to 
všechno uběhlo strašně rychle a  já jsem 
starý a  slabý…Chtěl bych být zase chlap-
cem,“ vzdychl s trochou rozpaků. „Abych 
mohl prožít život znovu bez ovladače. Prožít 
ho jako ostatní lidé, přijmout všechno, co mi 
život nachystá, nebýt už tak netrpělivý.“

„Tak mi ten ovladač vrať, Maxime. A hod-
ně štěstí!“

Jakmile vložil Maxim ovladač tomu muži 
do dlaně, usnul hlubokým spánkem. Když se 
probudil, běžel k zrcadlu, spatřil svůj známý 
obličej střapatého kluka a ulehčeně si oddy-
chl.

Přeji všem všechno dobré!
P. Pavel Buchta

Myslíte si, že dokonale znáte svůj region? Víte, 
kudy vedou ty nejkratší cesty spojující jednotlivé 
obce regionu? Máte rádi cyklovýlety, ale potřebu-
jete motivaci? Zúčastněte se tradiční Cykloakce 
napříč regionem a překonejte sami sebe.

Jako každý rok byla s prvními jarními dny odstartována tradiční Cykloak-
ce Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví za poznáním regionu. 
Každý, kdo se cyklistického putování rozhodne zúčastnit, má za úkol navštívit 
všechny členské obce regionu a získat do vlastní průkazky razítko dané obce. 
V letošním	roce	se	nově	dají	razítka	získat	i díky	razítkovacím	přístrojům,	
které	 mají	 účastníkům	 akce	 sběr	 razítek	 usnadnit.	 Razítkovací	 přístroje	
jsou	nejčastěji	umístěny	na budovách	obecních	úřadů,	otisk	razítka	lze	zís-
kat	i v obchodech,	restauracích	a na dalších	veřejných	místech. Na dostup-
nost razítek jsou cyklisté upozorněni prostřednictvím vlastní cykloprůkazky, 
která bude dostupná na všech obecních úřadech, či infocentrech měst po Ve-
likonocích (od 18.4.2017), případně je ke stažení na webových stránkách mi-
kroregionu: http://www.politavi.cz/region/cykloakce-zdanicky-les-a-politavi.

Aby cykloputování nebylo tak jednoduché, připravily členské obce pro 
účastníky soutěžní otázky týkající se místních specifik a zajímavostí. Soutěž 
není povinná, nicméně za správně zodpovězené otázky čeká na cyklisty kromě 
diplomu i drobná odměna. Soutěžní karta je dostupná spolu s cykloprůkaz-
kou a společně s ní se i odevzdává na obecním úřadě nebo v infocentru, a to 
do 5. 9. 2017. Vyhodnocení cykloakce proběhne na společenské akci pořádané 
DSO Ždánickým lesem a Politavím, kde budou zúčastnění cyklisté oceněni, 
přichystán je i  bohatý doprovodný program (kapela, tombola, občerstvení 
a další). Letošní vyhodnocení cykloakce se bude konat ve čtvrtek 28. 9. 2017 
ve Vážanech nad Litavou. Všichni účastníci cykloakce budou po odevzdání 
průkazky na závěrečné vyhodnocení písemně pozváni.

Tým DSO Ždánický les a Politaví
Tak neváhejte a šlápněte do pedálů!
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Obnovený „dramaťák“ na základce
Nápad začít pracovat s dětmi na Základní škole v Otnicích, se zrodil již minulý rok. bohužel to z časových důvodů stále ne-

vycházelo, ale neztráceli jsme naději. V letošním školním roce to konečně vyšlo. Kamila Ondrová a já jsme si daly od hraní v di-
vadle pauzu, a tak jsme „utíkaly“ do školy a založily dramatický kroužek. Sám o sobě má dlouholetou tradici, kde jsme obě již 
na prvním stupni objevovaly, jaký je v nás herecký talent. Ale bohužel už neměl na škole své místo. A není se čemu divit. Samy 
jsme zjistily, že pracovat s dětmi může být opravdová zábava, ale hlavně veliká práce, starosti a spousta času. Ono divadlo je veliká 
zábava, ale získaná poctivou prací a pílí. 

Velké úsilí nám dalo vymyslet, co vlastně můžeme s dětmi hrát. říkaly jsme si: „Jasně, nějakou klasickou pohádku, ta nezkla-
me.“ Ale pro kterou pohádku se rozhodnout? Abychom daly role všem dětem. Dohodnout jsme se nemohly, a tak jsme scénář 
napsaly samy. Použily jsme celkem pět klasických pohádek (Popelka, Perníková chaloupka, rumprcimprcampr, Sněhurka a sedm 
trpaslíků, O červené Karkulce). Všechny pohádky jsme sloučily v jednu a usadily ji do dnešní doby. 

Dětí se nám přihlásilo opravdu dost (2. - 9. třída). Zkoušíme s nimi každý pátek a první představení pro školu jsme naplánovaly 
na 5. června. Představení pro veřejnost plánujeme ve stejném týdnu, ale zatím nemáme přesný termín. 

A nakonec, proč jsme začaly s dětmi? Jelikož jsme založili ochotnické divadlo a chceme, aby mělo dlouhou tradici, nejlépe 
nekonečnou, musíme si přece pro něj vychovávat další mladé nadějné herce. Tak nám držte palce a těšíme se na vás v červnu.

Marie Jedličková

V  naší obci se pořád něco děje, a  to 
je dobře. Náš mladý soubor ochotníků 
představil pod vedením režiséra radka 
Mezuláníka další divadelní hru. Jestliže 
loni nastavili laťku vysoko s  představe-
ním Podhorský penzion, tak tentokrát 
tuto pomyslnou laťku ještě o  velký kus 
posunuli výš. Nadšení ochotníci ve  svém 
volném čase nastudovali komedii „A je to 
v pytli!“, kterou napsali světoznámí kome-
diografové – otec a  syn – ray a  Michael 
Cooneyovi. 

Mladé manžely Lindu a Tomáše Dře-
vovy výtečně zahráli Andrea Malá a Pa-
vel Mezuláník, který podal famózní he-
recký výkon a po celou dobu představení 
téměř nesešel z jeviště. i když se manže-
lům nepodařilo přesvědčit přísnou soci-
ální pracovnici paní Partykovou (skvěle 

zahranou Zdeňkou Křivánkovou), že 
jsou vhodnými kandidáty k adopci dítě-
te, ač to měli perfektně natrénováno, celý 
příběh skončil dobře. Geniální nápady 
měli snaživí Tomášovi bratři - překupník 
Tobiáš (roman Svoboda) a potrhlý Tade-
áš (senzačně ztvárněný Filipem Mezulání-
kem), kteří všechny dostávali do prekérních 
situací.  Aby toho nebylo málo, tak do děje 
zasáhli ještě uprchlíci Andrej (vynikající 
Marta Jedličková, která byla k nepoznání), 
Naděžda (Naďa Matoušková), Kaťuša (Pe-
tra Zůbková) a Marfuška (Karolína Mezu-
láníková). ráznou policistku zahrála Jitka 
Novotná a na závěr se ještě objevil mafiá-
nec boris (kdo by to do Jakuba Mezuláníka 
řekl, že si střihne takovou roli).  Nechybělo 
ani dítě, vhodné k adopci Miluška (Katka 
horáková), které přece jen trošku pře-

rostlo, tudíž rouška na  přebalování by už 
nebyla potřeba. Všichni herci si to na prk-
nech, která znamenají svět, opravdu užili. 
Podali výkony hodné cen Thálie a právem 
si zasloužili dlouhý potlesk publika vesto-
je. Potlesk patřil i  těm lidem, kteří nebyli 
vidět na jevišti, ale podíleli se na tom, aby 
se představení mohlo zrealizovat – krásné 
kulisy, osvětlení scény, ozvučení, nápověda 
a spousta dalších věcí, o kterých my, diváci, 
zaujati dějem vůbec nevíme. 

Představení bylo v sobotu v den premié-
ry beznadějně vyprodané a v neděli zůstalo 
jen pár volných židlí. Je hezké, že do diva-
dla přišlo tolik diváků a že nedali před-
nost sezení u  televizních obrazovek, ale 
podpořili ochotníky, kteří nastudování 
hry věnovali hodně času. 

 Jitka Bublová

A je to v pytli!
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Téměř patnáct set starých nepotřeb-
ných mobilních telefonů odevzdali 
v uplynulých měsících obyvatelé 10 obcí 
na  brněnsku a Vyškovsku, které tvoří 
dobrovolný svazek region Cézava. Akci, 
díky níž získal domov pro postižené děti 
LiLA Otnice finanční podporu ve  výši 
15 tisíc korun, zorganizovaly vesnice 
ve  spolupráci s  neziskovou společností 
ASeKOL a Jihomoravským krajem.

„Když uvážíme, že mají obce v  našem 
svazku dohromady okolo 13 tisíc obyva-
tel, považujeme výsledek za  vynikající. 
Poděkování patří všem občanům, kteří 
se do  této prospěšné akce zapojili,“ uve-
dl za  organizátory místopředseda svazku 
a  starosta Telnice František Kroutil, který 
celou akci s názvem „Dobrý skutek za sta-
rý mobil“ inicioval. Vlastní sběr podle jeho 
slov probíhal na  jednotlivých obecních 
úřadech, připojily se také školy. Občané se 
mohli při odevzdání telefonu zaregistrovat 
a mít pak kromě dobrého pocitu také šan-
ci vyhrát například baterie, powerbanky, 
flash paměti a  další drobné upomínkové 
předměty, které věnoval ASeKOL nebo sa-
motné zúčastněné obce.

Symbolický šek na částku 15 tisíc korun 
od neziskové společnosti ASeKOL převza-
la ředitelka domova Ludmila Pšenáková. 
„Podpory si velmi vážíme. Je vidět, že když 
lidé naše zařízení znají, neboť sídlí v jedné 
z obcí svazku, zapojí se ve větším počtu,“ 

uvedla ředitelka. Získané prostředky po-
užije příspěvková organizace, zřizovaná 
Jihomoravským krajem, podle jejích slov 
na úhradu týdenního ozdravného pobytu 
s hippoterapií v Lednici. V domově pečují 
o třicet dětí s tělesným, duševním, smyslo-
vým nebo sociálním postižením ve  věku 
od 1 do 10 let.

Akce má kromě charitativního i  neza-
nedbatelný ekologický význam. „Všechny 
vybrané telefony budou recyklovány a díky 
tomu se ušetří cenné suroviny. Navíc se 
příroda uchrání i od toxických látek, které 
by se mohly uvolnit v  případě neodbor-
né manipulace nebo nesprávné likvidace, 
např. do  běžné popelnice na  komunální 
odpad,“ popsal regionální manažer spo-
lečnosti ASeKOL pro Jihomoravský kraj 
Daniel hladilín.

Velké procento drobných elektrozaříze-
ní podle organizátorů akce stále končí bez 
užitku ve směsném komunálním odpadu. 
„Nadále proto budeme rozšiřovat síť staci-
onárních červených kontejnerů, díky nimž 
se zvyšuje množství drobného elektra, 
které putuje k recyklaci,“ doplnil hladilín. 
V celém Jihomoravském kraji se aktuálně 
nachází téměř 300 červených kontejnerů 
a  jejich počet se neustále zvyšuje. Z  obcí 
mikroregionu Cézava mají červené kon-
tejnery k  dispozici Telnice a  Moutnice, 
další obce o nich vážně uvažují. Vyslouži-
lých elektrozařízení se obyvatelé mohou 

po celý rok zbavit také ve sběrných dvorech 
a u prodejců elektra.

Dlouhodobě podporuje osvětu v oblas-
ti zpětného odběru elektrozařízení také 
Jihomoravský kraj, za který se slavnostní-
ho vyhodnocení a  předání šeku v  Telnici 
zúčastnili Vlastimil šunka a  Václav šicha 
z  odboru životního prostředí krajského 
úřadu. Kromě soutěže obcí, ve které se kaž-
doročně vyhodnocují nejlepší obce a měs-
ta s nejlepšími výsledky sběru vysloužilých 
elektrozařízení, kraj spolupracuje i na ak-
cích a  kampaních pro samosprávy, školy 
i širokou veřejnost.  www.region-cezava.cz

Lidé v regionu Cezava sesbírali 1453 starých 
mobilů, akce podpoří postižené děti
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2. března se v  DDM v  Lužánkách 
v  brně  konalo krajské kolo Konverzač-
ní soutěže v  anglickém jazyce. Sjeli se 
všichni vítězové kol okresních. A jelikož 
okresní kolo ve Vyškově vyhrála žákyně 
9. b otnické školy Marcela bučková, měli 

jsme v  silné konkurenci své zastoupení. 
Soutěžící vyzkoušeli jazykovou zdatnost 
před  náročnou porotou – plnili posle-
chové úkoly a diskutovali ve dvojici s ji-
ným soutěžícím a  s  porotou v  předem 
známých konverzačních okruhů. V  sil-

né konkurenci obsadila Marcela skvělé 
5. místo. Děkujeme za  příkladnou re-
prezentaci školy a  věříme, že zmíněné 
úspěchy Marcele přinesou i vítané body 
v přijímacím řízení na střední školu.

  Dana Skaláková

Úspěch naší žákyně v krajském kole 
Konverzační soutěže v anglickém jazyce

Již počtvrté se děti, hráči stolních her, potkaly na Pexesotnice. Turnaj se letos odehrál 
v čistě černobílé podobě – hráli jsme dámu. herna byla připravena, děti donesly něco 
dobré k snědku, rozhodčí byli na svých místech, první hra začala.

Každá dvojice měla 10 minut na to, aby odehrála jednu hru. První hry byly velice opa-
trné, hráči si zvykali na 12 kamenů a své soupeře. Postupem času byli všichni zkušenější 
a rychlejší. čas běžel, v přestávkách děti sezobaly téměř všechno napečené a turnaj vyvr-
cholil posledním zápasem.

Nastal čas sčítání a vyhodnocení. A vyhráli ti nejlepší. A zahráli si všichni. A myslím, že 
se herna líbila. A za rok bude zas. 

Ceny do soutěže věnovala základní škola, Občanské sdružení Otnický SAD a pan Zde-
něk Martinásek. Všem moc děkujeme za podporu.

Také děkuji žákům 7. a 9. tříd, kteří zaujali pozici rozhodčích.  
A jak to dopadlo? Podívejte se na výsledkovou listinu.
3. POřADí v kategorii 6. tř.: 1. Andrysík Jiří, 2. Svoboda Michal, 3. borovičková Tereza
2, POřADí v kategorii 3. – 5. tř.: 1. Fojtík Ondřej, 2. šajtar Kryštof, 3. Kašpaříková Petra
1. POřADí v kategorii 1. – 2. tř.: 1. šebeček David, 2. Jochman Pavel, 3. Muric Petr
 Luboš Kleis

  

Závislost	na PC
V rámci třídních schůzek 16. ledna  se usku-

tečnila beseda s  PhDr.  Michaelou Fialovou 
ze  Společnosti Podané ruce. Téma – závislost 
na PC bylo zvolené na základě požadavků ro-
dičů. Přednášející sdělila rodičům, jak taková 
závislost vzniká, jaká jsou kritéria a jak postu-
povat, když dítě již rizikově počítač př. tablet 
užívá. besedy se zúčastnilo asi 30 zájemců, kteří 
měli také prostor pro své dotazy a řešení kon-
krétních situací.  V případě, že byste měli nějaké 
dotazy k  tomuto problému, můžete kontakto-
vat odborníky: prevence@podaneruce.cz, tel.: 
549 211 278        Ivana Čermáková

Zš Otnice je zapojila do úspěšného projektu, 
který probíhá na základních školách v Jihomo-
ravském kraji.

Cílem	projektu	je	prevence	vzniku	a rozvo-
je	 závislosti	 na  tabáku	 u  dětí	 a  mladistvých. 
Nejúčinnější prevence vzniku závislosti na  ta-
báku je zvýšení informovanosti o  této proble-
matice u dětí a mladistvých, protože jsou nej-
vnímavější a nezranitelnější skupinou.

Většina pravidelných kuřáků začala kouřit, 
když jim bylo méně než 16 let. První cigareta 
přichází v průměru mezi 12. a 14. rokem.

Jedná se o  interaktivní přednášky, součástí 
kterých jsou edukativní obrázky, videa a prak-
tické ukázky některých nástrojů z klinické pra-
xe.

Projektu se na  naší škole zúčastnila třída 
8. A, 7. A a 7. b. 

preVence na naší škole
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Úkolem naší třídy bylo vystopovat za-
jímavou osobnost v  našem okolí. řekli 
jsme si, že budeme hledat co nejblíže. 
Aby daná osobnost měla nějakou spo-
jitost s  naším týmem. Aby to byl třeba 
pradědeček, anebo vzdálený příbuzný. 
Tak nějak jeden z nás.

Všichni měli za  úkol se doma zeptat. 
rodičů, prarodičů a ti zase svých rodičů 
a prarodičů. A POVeDLO Se.

Naše spolužačka zjistila, že má mož-
nost pozvat za námi do školy svoji babič-
ku, která bude poutavě vyprávět. O kom, 
to si přečtěte sami. 

Lovčičský rodák Josef Doležal už 
od  raného věku pracoval v  zemědělství, 
ale od  svých 13 let se zapojil do  práce 
v cukrovaru v Sokolnicích. 

Po  atentátu na  následníka rakousko-
uherského trůnu se v  21 letech připojil 
k armádě. Na  frontě, kde bojoval s  rus-
kými vojsky, viděl neskutečnou hrůzu. 

Přibližně s  dalšími 70 spolubojovníky 
padl do ruského zajetí, kde promýšlel, jak 
by si zachránil život. V zajetí se setkal asi 
s 600 dalšími zajatci různých národnos-
tí, se kterými přešli nebezpečný močál 
k trati, kde na ně čekaly „dobytčáky“. 

Cesta na  Sibiř měla přibližně 4000 
km. Při dojezdu na  Sibiř na  ně čekali 
tzv. kozáci (pastevci), kteří měli kartičku 
s číslem, kolik zajatců vezmou. Pan Josef 
Doležal hledal místo na pět zajatců, pro 
něj a jeho kamarády, ale jelikož pracoval 
v  zemědělství, tak se díval i  po  koních.  
U kozáka se naučil rusky. 

O tři roky později se připojil k legiím 
a setkal se s T. G. Masarykem. 19. 6.1917 
začala cesta domů, která nebyla přímá, 
ale vedla prvně do  Japonska, následně 
do Kanadského Quebecu, Lipska, Dráž-
ďan, Prahy, Opavy a teprve pak domů. 

Domů přijel až 12. 8. 1920, kdy ho 

v  noci přivítal jeho vlastní pes. V  roce 
1932 se stal starostou obce Lovčičky. 
Svou práci vykonával zodpovědně, ale 
když začal Protektorát čechy a  Morava 
(1941), vzdal se své funkce. Dokonce šel 
i na pohřeb TGM. Za podezření z účasti 
v bývalých legiích musel podstoupit pro-
hlídku německým gestapem, své nejcen-
nější zápisky si schoval (nikdy se nena-
šly). Pan Josef Doležal byl hrdinou a jeho 
vnučka si ho stále váží, ale nezůstalo 
po něm nic, jen hrob na lovčičském hřbi-
tově. Zemřel v  úctyhodných 74 letech. 
Pro nás je to hrdina z blízkého okolí.

Děkujeme za krásné a poutavé vyprá-
vění paní heleně Pavlovcové, která doká-
zala velice zajímavě převyprávět zážitky 
svého dědečka.

Celé vyprávění zapsal člen týmu 
Vít Bartoš

V Otnicích, 23. 2. 2017

Třída 9.A jako tým 
Malé energetické 
akademie
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30.1.2017 jsme se rozjeli se sedmými tří-
dami za bruslením do Dambořic. Shledali 
jsme se s nadšením ze strany dětí z tohoto 
sportu a byli jsme příjemně překvapeni, jak 
se děti za ty dva roky (co jsme zde byli na-
posledy) v bruslení zdokonalily. Je vidět, že 
někteří jsou zdatnými hokejisty a některá 
děvčata zvládala i krásné piruety. 

Pro ty, kdo bruslit nemohli, jsme měli 
připravený projekt do  přírody, kdy žáci 
plnili praktické, logické i  výpočetní úko-
ly, jako například určení hmotnosti ledu 
v kluzišti, určení průměrné rychlosti brus-
lení spolužáka apod.

V  dosti chladném počasí jsme si po-
chvalovali i velmi příjemné zázemí kluziště 
a pokud nám bude počasí přát, jistě opět 
někdy na kluziště vyrazíme.

Dagmara Mácová

Příjemné ukončení prvního pololetí bruslením v Dambořicích

A tak jsme 5. února vyrazili plným auto-
busem do Javorníků. Cestou fičely mobily 
a sluchátka, přestávka na benzince leckoho 
vzpružila.

Přivítal nás hotel Permoník, krásné po-
koje a hnedle první procházka po kolena 
ve sněhu. Jelikož sníh vesele tál, byli jsme 
promáčení až po kolena. Takže teplo hote-

lových pokojů se nám náramně hodilo.
Od  pondělka jsme začali brázdit svahy 

horského střediska Kohútka. Ti nejlepší se 
potřebovali rozjezdit a zdokonalit v tom, co 
už umí a poté procvičit curvingové oblou-
ky na svých curvingových lyžích. Ti méně 
zdatní lyžaři pak pilovali techniku sjíždě-
ní svahu a vykrojení oblouku. Nelyžaři si 
zvykali na  „dlouhé nesmysly“ na  nohách 
a překážející hůlky.

Počasí nám přálo, teplota pod nulou, 
sem tam mrak či mlžný opar. A  na  čtvr-
teční vyhecované závody vysvitlo i sluníč-
ko, takže jsme neměli daleko k opalování 
na  horských svazích. Po  týdnu jsme byli 
plni dojmů a hlavně – všichni uměli lyžo-
vat.

Nesmím však zapomenout na  SNb. 
Snowborďáci vytvořili vlastní skupinu 
a ukazovali nám, jak se dá na prknu sjíždět 
černá sjezdovka. Jak se dá padat, vystupo-
vat z vleku, či si řádně promočit sedací část 
těla. baže jo, snowborďáci vždy zpestří po-
byt na horách a mají stále dobrou náladu.

V pátek jsme si ještě pořádně zalyžova-
li, nakrmili se opět dobrým jídlem, sbalili 
„bágle“ do autobusu a vyrazili k domovu. 
řádně unaveni, ale plni skvělých zážitků. 
Leckdo by zůstal ještě déle.

Děkujeme hotelu za  super ubytování 
a  servis, skiareálu Kohútka za  upravené 
sjezdovky a fungující vleky, také panu če-
chovi za bezpečný odvoz a dovoz domů.

Vzdávám také hold instruktorkám lyžo-
vání Draze a Marcelce. Poklonu snowbor-
ďačce Daně. Velké díky patří i  zdravušce 
radce za bezvadný lékařský servis.

Lyžování třikrát nazdar! Zdar! Zdar! 
Zdar! Luboš Kleis a celý team LVK

Hurá na lyže a snowboard
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Studentský život pro mne začal 1. září 
2005, kdy jsem poprvé prošel branami Zá-
kladní školy Otnice. Abych byl upřímný, už 
si ten den úplně nepamatuji. Určitě jsem byl 
velice nervózní a těšil se na studium. První 
školní den žáka obvykle doprovázejí rodi-
če, ani v mém případě tomu nebylo jinak. 
Dovedli mě až na pódium, kde už stála celá 
naše třída – všichni prvňáčci.

Stejně tomu bylo i v roce 2011, kdy do ško-
ly nastoupil můj mladší bratr. Tento oka-
mžik si už pamatuji přeci jen trochu více. 
Nástup do  sedmé třídy, puberta a  začátek 
mého lajdáckého života. Na ty vylomeniny 
do smrti nezapomenu. Tolik jsme se nasmá-
li. Ale stálo to za  to? Moje lajdáctví totiž 
mělo za následek nutnost jít na školu, která 
pro mě určitě nebyla destinací snů…

Dnes jsem tak bídným studentem na uči-
lišti, kde většina žáků nikam nesměřuje a je 
dosti problémová a vulgární. Už v prvním 
ročníku - při seznamování se spolužáky 
a učiteli - mi došlo, že to tu bude podobné 
jako na základní škole. Žádný vztah k učení, 
samé vtipy a legrace. Legrace vlastně ze vše-
ho, ať to bylo či nebylo k smíchu. To se samo-
zřejmě projevilo i na známkách, které byly 
značně horší než na základní škole. Musím 
poznamenat, že na „základce“ jsme k učite-
lům měli nějakou úctu. Na učilišti slovo úcta 
od žáků neznají ani učitelé, natož pak žáci.

Naštěstí mně i  několika dalším spolužá-
kům asi v polovině druhého ročníku došlo, 

že nechceme stát, jak se lidově říká„za lo-
patou“a mít podprůměrný plat a primitivní 
kolegy. Každý jsme si proto našli něco, co nás 
zajímá - někoho začala bavit architektura, 
někoho vojenství, a jsou i tací, které zau-
jalo učivo, jež se vyučuje na našem učilišti 
- tedy elektrotechnologie a jejich „taje“. Já 
jsem si našel zálibu v  tajích psychologie 
a  ve  čtení. Nevím, zda mě k  oblibě psy-
chologie dostali spolužáci, které jsem často 
sledoval a vnímal jejich myšlení při urči-
tých situacích, anebo literatura. Nemám 
už ani ponětí, co mě tak připoutalo ke 
knihám. Pamatuji si totiž, jak jsem na zá-
kladní škole knížkami opovrhoval: „Máme 
tu přeci filmy, že ano“, říkával jsem si. 
Avšak došlo mi, že televizní obraz nikdy 
nevystihne to, co písmo.

Na  začátku třetího ročníku jsem měl už 
načteno hodně. Pochytil to ode mě i spolu-
žák a též začal často číst. Mám teď na učilišti 
alespoň „parťáka“, a tak se tam cítím o něco 
málo lépe. Co se známek týče, učivo mě stále 
nebere a podle toho vypadá i můj prospěch. 
Našel jsem však konečně to, co mě baví a za-
jímá. Známkami v žákovské se tolik netrá-
pím. Stačí, když udělám závěrečné zkoušky 
a  budu ty tři promarněné roky mít za  se-
bou. Nejsem typ člověka, který by se lehce 
vzdával. Jsem rozhodnutý učiliště dokončit, 
i když mi obor tolik neříká. A hlavně -  vý-
uční list je pro mě vstupenkou k maturitě. 
Konečně studovat něco, co mě baví.

Než se moje brána k maturitnímu studiu 
otevře, proč naposledy nenavštívit základní 
školu? Zavzpomínat na místa, kde to všech-
no začalo, kde započal můj život studenta? 
Podívat se, co se změnilo a co naopak zůsta-
lo? V jeden lednový den jsem se proto do mé 
alma mater vypravil. Čekalo na mě překva-
pivé zjištění. Abych totiž řekl pravdu, je to 
tam úplně stejné jako tehdy, když jsem dveře 
naší základky otevíral posledně. Změnily 
se jen obrázky na stěnách. Zdi dnes zdobí 
výtvory jiných žáků. Jeden „zmizelý“ vý-
kres mě snad i zamrzel. Byl to totiž obraz, 
na němž se podílela moje sestra, a jenž byl 
na jisté stěně spousty let, neboť od povin-
né docházky mé sestry uplynulo už deset 
roků. Ten obraz jsem vídával každý den 
celých devět let. Učitelé ale vypadají stále 
stejně, oblíbené automaty stojí na stejných 
místech, vybavení tříd je beze změny. A já 
jsem za  to vlastně rád; kdyby se to příliš 
změnilo, necítil bych se tu na návštěvě úpl-
ně dobře. Teď se mi však všechno vybavilo 
a vzpomínky ze školních lavic dostaly reál-
nou podobu.

Občas si v  nudných hodinách na  „uč-
ňáku“ přeji, abych byl zpátky na  základní 
škole s okousaným perem v ruce a s poma-
lovaným sešitem na lavici. Jak rychle ten čas 
utíká. Sám sobě často říkám: „Kdybych se líp 
učil“… Řídím se však mottem: „Ničeho neli-
tuj, za svými sny se posunuj. A tak jdu dál, 
plnit si sny.  Absolvent ZŠ a MŠ Otnice

rád bych touto cestou vyjádřil pochvalu 
a poděkování za vzornou reprezentaci Pav-
lu Peksovi, žáku 6. třídy Zš Otnice, členovi 
našeho oddílu Atletika Slavkov u brna.

Tento nadějný talent, který je v  našem 
oddílu teprve od  začátku školního roku, 
na  svých prvních větších závodech v  na-
šem dresu předvedl vynikající výkony.

Při svém vůbec prvním běhu v tretrách 
se dokázal na Mistrovství Moravy a Slez-
ska žactva probojovat až do finále běhu na  
60  m, kde obsadil v nabité konkurenci 7. 
místo v čase 8,48 s. V běhu na 300 m se vý-
borným časem 45,95 s umístil na celkovém 
5. místě.

Mistrovství MMaS se konalo v den polo-
letních prázdnin 3. 2. ve zbrusu nové vítko-
vické aréně, která je nejmodernější v české 
republice.

Pavlovi tímto gratulujeme a  přejeme 
řadu nejen sportovních úspěchů – ať už 
v dresu slavkovské atletiky, anebo při škol-
ní reprezentaci.

Ing. Jakub Navrátil, předseda Atletika 
Slavkov u Brna, z. s.

Po letech zpět aneb Návštěva na základní škole

Poděkování 
Pavlu Peksovi

Pavel Peksa druhý zprava.
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V  úterý 28. února nás opustila paní 
učitelka Věra Martinásková. Poslední roz-
loučení s paní učitelkou proběhlo v neděli  
5. března, kde jinde než před Základní ško-
lou v Otnicích, které paní učitelka zasvětila 
značnou část svého života. rozloučit se s ní 
přišlo několik generací žáků, které prošly 
jejíma rukama. Na  paní učitelku Marti-
náskovou jsem si vzpomněla pokaždé, 
když jsem doma připravovala palačinky. 
Palačinky jsem totiž vždy dělala podle je-
jího receptu, který jsem si zapsala do sešitu 
v pracovním vyučování v šesté třídě. Paní 
učitelka Martinásková mě také vedla při 
mé učitelské praxi během studia na vysoké 
škole. Paní učitelky jsem si vážila a obdi-
vovala jsem klid, který z ní vyzařoval. byla 
z těch učitelek, které svoji práci braly jako 
poslání, byla vzdělaná, dokázala nám 
učivo vysvětlit, byla zodpovědná, na kaž-
dou hodinu připravená, měla trpělivost se 
všemi žáky.  byla to PANí UčiTeLKA. 

Zajímalo by mě, kolik z  nás si při této 
smutné příležitosti připomenulo, že 
28. března je Svátek učitelů. Toto datum je 

zároveň datem narození Jana Amose Ko-
menského, který již před mnoha lety kladl 
důraz nejen na  názornost ve  vyučování, 
individualitu dětí, ale i na spolupráci rodi-
čů a učitelů. Myslím si, že každý z nás by 
si měl vzpomenout na některého ze svých 
učitelů a alespoň v mysli mu poděkovat.

Já bych chtěla touto cestou poděkovat 
paní učitelce Antonii bočkové, která mě 
v první třídě učila číst, psát, počítat a na-
učila mě mít ráda školu a učení. Na paní 
učitelku bočkovou mám hezké vzpomín-
ky a  i dnes si s ní ráda popovídám, když 
ji potkám.  Obdivuji i paní učitelku Marii 
Matouškovou, která mě sice neučila, ale 
dodnes vzpomínám, jak jezdila do Milešo-
vic, kde pracovala jako ředitelka základní 
školy, se svým malým autíčkem a dodnes 
je aktivní, plná energie, elánu a chuti do ži-
vota. ráda bych také poděkovala panu uči-
teli Jiřímu holubovi, který byl naším třídním 
od šesté do osmé třídy a se kterým jsme kaž-
doročně jezdili na parádní vícedenní turistic-
ké výlety a poznávali tak úžasná zákoutí naší 
krásné vlasti. 

ráda bych popřála pevné zdraví a vese-
lou mysl všem bývalým, současným i bu-
doucím pedagogům. 

Jsem přesvědčena, že většina učitelů 
dělá svoji práci s  láskou a  s  nadšením. 
Svědčí o tom i množství zajímavých článků 
v každém čísle Otnického zpravodaje o ak-
cích, které se odehrávají ve zdejší základní 
škole. Máme v naší škole hodně aktivních 
učitelů, kteří se snaží předat žákům do ži-
vota nejen znalosti, ale i dovednosti, které 
děti využijí i  v  dospělosti.  bohužel nyní 
žijeme v době, kdy si někteří lidé neuvědo-
mují, že jsou za svůj život sami zodpovědní 
a často svalují vinu na někoho jiného. Pře-
devším rodiče malých dětí by se měli za-
myslet nad výchovou svých ratolestí, jak se 
svým dětem věnují, co je učí, jaký jim dá-
vají vzor. Milí rodiče, uvědomte si, prosím, 
že to, co se zanedbá v prvních šesti letech 
věku dítěte, to už potom škola těžko napra-
ví. rodiče dětem nemůže nikdo nahradit. 
Snažte se dětem ukázat cestu k radosti ze 
života, spokojenosti a sebedůvěře.

Jitka Bublová

Vzpomínka na paní učitelku

Věra Martinásková, druhá zprava, Antonie Bočková, první zprava, Marie Matoušková, šestá zprava.
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sETKÁNÍ sPOLUžÁKů

Bohuslav Hložek

Setkání ve čtyřiceti letech v roce 1973.

Žáci s panem ředitelem Matějem Jedličkou
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 Sál dělnického domu přivítal členy královských rodin. Přijeli urození princové a slič-
né princezny, udatní rytíři z Otnic i z blízkých a vzdálených končin. Nechyběli kuchař, 
zahradník, ba dokonce zástupci živočichů zámeckých parků: nejen kočky a pes, ale také 
pestrobarevní motýli, roztomilí broučci. říše moderních příběhů a  pohádek ovlivnila 
naši fantazii, a tak promenádu masek zpestřili i batmani, spidermani, hasič, loupežník… 
Všichni přítomní se bavili, tančili, smáli se, soutěžili a netrpělivě pokukovali po vystavené 
tombole. O bohatý doprovodný program se postaraly mažoretky z Kalimera, dětská zum-
ba s Monikou a instruktoři z brněnského Legranda. Tradiční tombola plná hraček a her 
obsahovala i meče a brnění, o kterém snil nejeden přítomný rytíř. rádi jsme díky obci 
a sponzorům rozzářili očka více než stovce přítomných dětí. Všem, kteří se na organizaci 
podíleli, děkujeme.

Letošní 11. maškarní ples organizovaný Občanským sdružením Otnický SAD zažil 
i  dojemnou chvilku: k  ukončení naší činnosti přišly poděkovat s  dortem a  květinami 
(za doprovodu písně Freddyho Mercuryho Show must go on) maminky, které před 20 
lety s Danou Sekaninovou začaly karnevaly pro děti pořádat. Právě na jejich tradici plesů 
maškarních a pyžamových jsme navázali. Zastupitelka obce, Dana Sekaninová, si velko-
lepé poděkování od kamarádek opravdu zasloužila. bez jejího elánu a nadšení by sadové 
akce neměly ten správný šmrnc.  

 Po jedenácti letech končí Občanské sdružení Otnický SAD,z.s. Naše sdružení zorga-
nizovalo, uspořádalo a zaštítilo více než stovku akcí pro děti, mládež, rodiny. Vzrůstající 
počet účastníků sadových akcí svědčí o zájmu vyplnit plnohodnotně volný čas zajímavý-
mi chvílemi ve společnosti ostatních. S dobrovolníky, kteří nám pomáhali, podporovali 
nás a snažili se o zpestření života v obci, jsme se rozloučili právě po maškarním plese, což 
byl náš poslední počin. Dodatečně také vřele děkuji těm dobrovolníkům, kteří se nemohli 
rozloučení zúčastnit. 

Zastupitelstvo obce uvítá a podpoří další dobrovolníky, kteří budou mít nápady, čas 
a chuť se podílet na pořádání akcí pro děti a mládež. Centrum volného času Otnický SAD 
v 1. patře nad poštou i nadále poskytuje zázemí maminkám a batolatům. Stále se zde tvoří 
netradiční ozdoby a výrobky. Klíče od centra jsou k dispozici na obecním úřadě. Webové 
stránky Otnického Sadu, stejně tak i e-mailová adresa otnicky.sad seznam.cz zatím zů-
stávají. budou tak informovat o dění pro děti a mládež pod záštitou obce a výboru pro 
mládež, rodinu a tělovýchovu. Dagmar Kovaříková 

V zámku a podzámčí 
aneb Zazvonil zvonec 
a pohádkovému sadu je konec
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myslivecký 
ples 2017

i v letošním  kulturním kalendáři obce 
nechyběl tradiční myslivecký ples. Letoš-
ní myslivecký ples členové Mysliveckého 
spolku hubert Otnice připravili na sobo-
tu 21. ledna 2017.  

V  sále kulturního domu se sešlo bez-
mála 300 lidí a večerem provázela kapela 
Galáni. Tombola byla ještě bohatší než 
v minulých letech. Kromě tradiční mysli-
vecké tomboly v podobě bažantů, zajíců, 
srn a divočáků se výherci těšili i z mnoha 
věcných darů od sponzorů. Tímto všem 
přátelům myslivosti a  sponzorům ještě 
jednou jménem spolku děkuji, stejně tak 
i příchozím za jejich přízeň. 

Doufáme, že jste se s námi dobře po-
bavili a  těšíme se, že se uvidíme v  létě 
u  rybníka v Poltni u další akce pořáda-
né MS hubert Otnice. Opět budou mezi 
sebou soutěžit naši čtyřnozí parťáci v již 
tradičním kynologickém „Srandamači“.

Za MS Hubert Otnice
Hana Dufková

Honební 
společenstvo 
realizovalo 
výsadbu stromků

honební společenstvo Otnice realizo-
valo odsouhlasený záměr finanční inves-
tice do „zlepšování“ místního životního 
prostředí a  to formou výsadby stromků 
v  držené honitbě, na  rozmezí katastrál-
ního území obce Otnice a  Milešovice, 
v lokalitě pod „šestašedesátkou“. honeb-
ní společenstvo Otnice zakoupilo18 kusů 
stromků (2 ks dub, 6 ks habr, 10 ks javor) 
a příslušný obalový materiál. Na základě 
zkušeností z uplynulých výsadeb strom-
ků v  honitbě byl opětovně zvolen ro-
bustnější ochranný „futrál“ z dřevěných 
hranolů a  drátěného pletiva. honební 
starosta provedl technickou přípravu 
montáže ochranných konstrukcí, včetně 
vhodné penetrace jejich částí, určených 
k usazení do země. 

Vlastní fyzické realizace výsadby se 
v rámci tradiční a dobré spolupráce ujal 
v neděli 27. 11. 2016 v dopoledních ho-
dinách místní Myslivecký spolek hubert 
Otnice. Také zde se projevila kvalitní 
organizační příprava, klimatické pod-
mínky byly ideální, a tak šla práce pěkně 
„od ruky“.

Závěrem bych chtěl touto cestou po-
děkovat organizátorům a  všem zúčast-
něným, kteří jakkoli přispěli ke  zdárné 
realizaci této výsadby. 

Luděk Smetana
jednatel HS Otnice
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úsměVY:
Podařilo se nám zbudovat již dlouho 

potřebný dřevník, ve kterém uskladňu-
jeme dříví na uzení a otevřený oheň.

Vyměnili jsme kompletně podlahu 
v boudě na rybníku Pod Poltňou, kte-
rá již byla v havarijním stavu (výměna 
nosných prvků podlahy + nové OSb 
desky a  linoleum). Při této akci jsme 
vnitřní prostory boudy také nově vy-
malovali.

Zbudovali jsme ve  spolupráci 
s  Obecním úřadem Otnice nástěnku, 
ve  které budeme zveřejňovat aktuální 
informace o  plánovaných událostech 
a  vyvěšovat fotky z  již konaných akcí. 
Na  této nástěnce jsou dále zveřejněna 
telefonní čísla na naši rybářskou stráž, 
které můžete kdykoliv zavolat při zjiš-
tění trestné činnosti páchané na území 
a majetku našeho spolku.

• Umístili jsme novou informační ce-
duli, která nabádá občany k udržování 
pořádku v okolí rybníka. 

• Na minulé členské rybářské schůzi 
rSO jsme schválili plán společenských 
a  kulturních akcí pro rok 2017 a  mů-
žeme vám s  radostí oznámit, že počet 
těchto akcí bude minimálně takový, 
jako v minulém roce.

VRÁsKY:
• Ke konci minulého roku bylo vel-

ké sucho, které dělalo nejen nám vel-
ké vrásky. Přítok do  našich rybníků 
byl nedostačující a tím se velice snížila 
hladina vody v našich dvou rybnících. 
Toto nám dělalo opravdu velké starosti 
s ohledem na naše chované ryby. Pozi-
tivní na  tomto skutku bylo jen to, že 
jsme mohli kompletně vyčistit stavi-
dlo na rybníku Za Drahy.

• Další ožehavé téma, které nás ry-
báře VeLMi TráPí, jsou pejsci a je-
jich majitelé. Při procházkách v okolí 
rybníka pejsci vykonají svou potřebu 
a  někteří majitelé po  nich bohužel 
neuklidí. Přijďte se schválně podívat, 
jak to vypadá po  zimě, když roztaje 
sníh. Nachází se zde hodně neuklize-
ných exkrementů. Nejen pro nás ry-
báře, kteří zde tráví hodně času, ale 
i pro ostatní návštěvníky, kteří chodí 
na  rybník na  procházku, nebo si za-
běhat, je to nehezká záležitost. 

• Jedna z dalších věcí je, že spousta 
pejsků na procházkách nejsou na vo-
dítkách či nemají náhubky. Je až zará-
žející, že na rybníku vidíme psovody 
malých a středních plemen, kteří tuto 
zásadu dodržují a  z  toho se na  hrázi 
objevují volně pohybující se psi vel-
kých plemen a  majitelé těchto psů 
se objeví až za  nějakou dobu. Tyto 
problémy jsou uvedeny v Obecně zá-
vazné vyhlášce č. 1/2014,která přes-
ně stanovuje pravidla pro pohyb psů 
na  veřejném prostranství. Tato vy-
hláška je zveřejněna na stránkách OÚ 

Otnice a  taktéž jsme ji pro vás vyvě-
sili na  nástěnce na  boudě u  rybníka 
Pod Poltňou. Naše rybářská stráž vás 
bude při zjištění těchto přestupků ne-
ustále upozorňovat na  nedodržování 
této vyhlášky.

často se stává, že při rybolovu tito 
volně pohybující pejsci doběhnou až 
k  nám a  samou radostí vykonají po-
třebu na  naše brašny, vzápětí nám 
ochutnají všechny návnady, které 
máme nachystané pro ryby, a  nako-
nec nám při odvolání ze strany ma-
jitele ještě shodí udice z našich stoja-
nů. Když si o tom později povídáme, 
nejvíce nás pobaví věta od  majitelů: 
„Nebojte se, on je hodnej, nic vám 
neudělá.“ Je rozdíl, jestli je to vlčák, 
nebo jezevčík. Ono se stokrát nic ne-
stane a  jednou může být nějaký ob-
rovský problém. Pokud jdete plavit či 
házet aporty svým mazlíčkům a  vi-
díte nás sedět u  vody, běžně prosím 
na  druhou stranu rybníka. byli by-
chom vám vděční, abyste nám tímto 
neplašili ryby. Děkujeme!

Pojďme všichni najít společnou řeč 
a  užít si krás v  okolí našich rybní-
ků při běhání, rybolovu, společen-
ských a  kulturních akcích anebo 
jen tak na  procházkách. Nekažme 
si navzájem tuto hezkou podívanou 
a  naučme se spolu udržovat naše 
rybníky v  čistotě a  pořádku. Vždyť 
to má být přece místo k  odpočinku 
a má sloužit všem.

 Za rybářský spolek Otnice
   Miroslav Tichý

Náčelník hasičů 
dostal novou helmu

V prosinci loňského roku oslavil starosta hasičů naší obce Josef Mu-
ric (přezdívkou MAXL) své 69. narozeniny. Pro jeho nedoslýchavost 
a neustálé vyptávání: „Co, cože a nerozumím“, mu parta kamarádů 
z G – Clubu popřála hodně zdraví, štěstí a málo výjezdů k požárům. 
Jako dárek mu předali hasičskou helmu se speciálním odposlechem. 
Touto cestou mu ještě jednou blahopřejí a  snad náčelníkovi dárek 
v budoucnosti poslouží.
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Letošní statky jsme opětovně uspořádali o týden před daným termínem, neboť 
sehnat kapelu v daném termínu se nám jevilo jako nadlidský úkol. V sobotu 18. 
února bylo na  otnickém hřišti velice rušno. Masky se ustrojily a  vyšly na  ma-
sopustní průvod obcí. Za doprovodu harmonikáře pana Vacka. Cesta obcí byla 
velice dlouhá a vyžadovala hodně občerstvování jak v potravinovém, tak hlavně 
v pitném režimu. Průvodem šly masky od domu k domu, aby potěšily malé i velké 
diváky. Občané kromě penízků do pokladny nabízeli ostatkové dobroty jako kob-
lížky, vdolky a také občerstvení v podobě slivovičky na zahřátí. i když se ztrátami 
se počítá, letošní rok byl výjimkou, neboť všechny masky se vrátily zpět na hřiště. 
Večer se uskutečnila taneční zábava, k  tanci a poslechu hrála pro mladé i dříve 
narozené hudební kapela impuls blučina. Večer byla opět krásná podívaná. Mas-
ky, které jsme viděli v průvodu vesnicí, byly doplněny novými: například o mo-
derátory televizních novin Lucii borhyovou a raye Korantenga a mnoho dalších 
pěkných masek. Večerní podívaná na masky nebrala konce, masky se předvedly 
v opravdu v promyšlených kostýmech. bohatá tombola přispěla k dobré náladě 
všech návštěvníků zábavy. Zde je třeba poděkovat všem sponzorům, kteří se po-
díleli na velice bohaté tombole. Půlnoční ceremoniál s pochováváním basy začí-
nal následovně:

Za  dávných starých časů kdy ženy byly útlé v  pasu a  muži nenosili tolik vlasů 
a přec dbali na svoji krásu, tenkrát pro svou chasu vymyslely basu.

Půlnoční program s pochováváním basy zavedl návštěvníky do dění, které se 
odehrálo v minulém roce v naší vesnici. Všem maskám (a bylo jich po celý den 
velice mnoho) patří poděkování za obětavost a za práci na jejich pěkných propra-
covaných kostýmech. basa byla na období půstu uschována a zábava pokračovala 
do  časných ranních hodin. Letošní ostatky se znovu vydařily a  již se můžeme 
těšit na ty příští, které se uskuteční 3. února 2018. Nyní můžeme basičku pomalu 
probouzet, neboť Velikonoce jsou za dveřmi a čekají nás další zajímavé kulturní 
akce. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na  uspořádání jedné z  mnohých 
tradic v Otnicích

Heřmanský Milan
  Za TJ Sokol  Otnice

Ostatky 2017
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Vždy, když usedám, abych začal psát zprávu 
o činnosti naší organizace, zjišťuji, že jsme 
zase o rok starší

Každým rokem před naší výroční člen-
skou schůzí plníme první bod našeho zá-
vazného usnesení besedou na  zajímavá 
témata. Pro letošní rok jsme zajistili na 19. 
ledna besedu s  názvem Květiny do  vázy 
i  na  talíř. bohužel, ráno před plánovanou 
besedou jsme dostali informaci, že předná-
šející Alena Naďová onemocněla. Akci jsme 
nechtěli odvolávat, protože propagace byla 
zajištěna, tak nás napadlo požádat našeho 
člena Jana Nováka, aby po loňské úspěšné 
besedě o  Jižní Americe zachránil situaci. 
Musím mu za ochotu i celou besedu o Ar-
gentině moc poděkovat. besedy se zúčast-
nilo 35 členů a občanů. Měsíc únor je vždy 
věnován naší slavnostní výroční schůzi, 
v loňském roce byla 26. února.

V měsíci březnu bylo zorganizováno vy-
stoupení travesti show Divoké kočky z Os-
travy. Celá akce byla velice úspěšná. Za or-
ganizaci děkuji našim mladým členkám 
pod vedením Leony Levákové.

Na  loňské schůzi jsem informoval o za-
ložení kroužku Mladý zahrádkář pro žáky 
naší školy. S potěšením musím řici, že hned 
s jarním rozbřeskem začal kroužek úspěšně 
fungovat. Kroužek vede hana Zdražilová 
a  Zdeňka Křivánková. Také jim za  jejich 
obětavost v náročné práci s dětmi moc dě-
kuji. 27. března na velikonoční neděli jsme 
zajistili posezení u  cimbálu. K  poslechu 
a dobré náladě nám hrála cimbálová muzi-
ka z rousínova vedená kapelníkem Pavlem 
švejnovou.

Každým rokem jedním z našich hlavních 
bodů usnesení je pořádání tradiční jarní 
prodejní výstavy, která připadla na druhou 
květnovou sobotu a  neděli. Na  přípravě 
a pořádání se vždy podílí velká většina na-

šich členů, za což jim ze srdce děkuji. Mu-
sím poděkovat i  našich sponzorům, kteří 
přispěli finančními dary do kola štěstí. Vý-
stavu navštívilo 1674 platících návštěvníků 
a mnoho dětí. V rámci výstavy také každo-
ročně vyhlašujeme výtvarnou soutěž pro 
žáky naší základní školy. Odborná porota 
i  samotní návštěvníci výstavy svými hlasy 
určují vítěze soutěží. Ceny a odměny pře-
dáváme před koncem školního roku. Naše 
členka Jarmila Luskačová přijela se svým 
dětským divadelním souborem 3D a  se-
hrály ve škole představení O honzovi, aneb 
reklamy útočí na pohádkový svět. Pro velký 
úspěch představení zopakovali ještě v nedě-
li 29. května v Dělnickém domě pro členy 
a občany.

26. června jsme uspořádali zájezd do Vod-
ního mlýna ve Slupi u Znojma. Pokračovali 
jsme vláčkem s průvodcem po městě Zno-
jmě, se zastavením u kostela sv. Mikuláše. 
Po obědě jsme navštívili zámek ve Vranově 
nad Dyjí a posléze jsme se projeli parníkem 
po Vranovské přehradě. Za organizaci a za-
jištění zájezdu děkuji Zdence Křivánkové. 
Zájezd se nám tak líbil, že jsme museli zo-
pakovat, tentokrát 28. srpna. Navštívili jsme 
Archeoskanzen Modrá s  prohlídkou pod-
horního světa Živá voda a přilehlé zahrady. 
V návaznosti jsme navštívili baziliku Cyrila 
a Metoděje ve Velehradě. Po obědě ve Vega 
centru cesta pokračovala na prohlídku Stát-
ního zámku Vizovice. Opět za zajištění dě-
kuji Zdeňce Křivánkové.

Také v roce 2016 pokračuje v organizaci 
prodejních trhů Dobrý jarmark. První byl 
zahájen 1. července a pokračoval po dobu 
10 pátků do 21. října. Trhy byly zakončeny 
předvánoční nabídkou brambor, zeleniny 

a zabíjačkových specialit 18. prosince. Velké 
poděkování patří Jarmile Luskačové, Miro-
slavu Žbánkovi, našim budoucím členkám 
Kateřině brtníkové, Anetě Svobodové 
a  samozřejmě Květoši brtníkovi. Děkuji 
všem členům, kteří také nabídli svoje pře-
bytky.

Od 3. září naši členové Marian borovič-
ka, Jan rafaj a Michal Kraus zahájili pro-
voz v  naší moštárně. Po  úspěšném roce 
2015 přišel neúrodný rok 2016, a tak po 8 
sobot, až do 29. října se podařilo vylisovat 
jen 570 litrů moštu. i přes malou výtěž-
nost jmenovaní odvedli velký kus poctivé 
práce, za což jim děkuji.

Od poloviny měsíce září jsme zajišťova-
li a soustřeďovali materiál na Oblastní za-
hrádkářskou výstavu ve Slavkově u brna. 
Již od 23. září do 26. září jsme intenzivně 
pracovali na  přípravě, instalaci a  potom 
na likvidaci. Děkuji všem členům, kteří svými 
výpěstky přispěli k opět velmi úspěšné otnické 
expozici. Na tomto úspěchu se hlavně podílí 
náš dobrý přítel aranžér Jaromír Kokeš, Petr 
a Jarmila Luskačovi, Jiřina havelková, Mari-
an borovička a  také trochu moje maličkost. 
Za dobře vykonanou práci jsme se ještě od-
měnili zájezdem na Flóru do Olomouce 23. 
října.

Předadventní čas poslední roky věnujeme 
uspořádání Ukázky řemesel a ručních prací. 
Tato výstava je prodejní a umožňuje návštěv-
níkům nákup dárečků všeho druhu. Ukázka 
připadla na 12. listopadu a zúčastnilo se jí 335 
návštěvníků, hlavně z  okolí. Velkou zásluhu 
na aranžování jeviště má ukázkou módy náš 
člen Petr Kalouda. Děkuji také za zajištění ob-
čerstvení a prodej zabíjačkových specialit Leo-
ně Levákové a jejímu kolektivu. Děkuji všem 
členům, kteří se podíleli na přípravě a úklidu 
ukázky řemesel.

V  bodě 11 našeho usnesení je spolupráci 
s  obecním úřadem. rozšířili jsme bylinkovou 
skalku o další část na bývalém koupališti. V le-
tošním roce budeme pokračovat s  výsadbou 
bylinek a spolupracovat při výsadbě okrasných 
ploch v obci. Vyzvedávám opět vzornou spolu-
práci a pomoc od pracovního obecního úřadu 
a místní školy. Ochotně pomáhají při zajišťování 
propagace naší činnosti – hlášení, plakáty, kabe-
lovka, tisk, nájemné a další.

Po napsání této zprávy zjišťuji, že naši čle-
nové všichni dohromady vytvořili velký kus 
práce pro bohatý život v naší obci. 

Závěrem ještě jednou všem, kteří pomá-
hají, srdečně děkuji a  přeji pevné zdraví 
a  bohatou úrodu nejen na  našich zahrád-
kách.

 Petr Havelka
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Přednáška Květiny do vázy i na talíř
Na  letáčku, kterého jsem si všimla na  dveřích obchodu, jsem si přečetla, že 

Místní organizace českého zahrádkářského svazu organizuje v  Pohostinství 
U Marků přednášku na téma „Květiny do vázy i na talíř“.  Obdivuji krásu květin 
a  mám květiny velmi ráda – ať jsou to květiny luční, zahradní, pokojové, živé, 
vyfocené či namalované. Toto téma mě zaujalo. Termín jsem si napsala do diáře 
a těšila jsem se, co se nového dozvím o květinách. 

Do sálu pohostinství jsem přišla jen chviličku po osmnácté hodině, ale už bylo 
zhasnuto a k mému překvapení na promítacím plátně naskakovaly záběry z cesto-
vání po Jižní Americe. i když se tam objevovaly i „květiny“, nedokázala jsem si je 
představit na talíři. Přednášku měl pan učitel přírodopisu a chemie na zdejší škole 
Jan Novák, který poutavě vyprávěl o svém cestování po Argentině.  Na  fotkách 
nám ukazoval nádhernou přírodu, pro nás exotickou krajinu, popisoval svoje 
dobrodužné i  humorné zážitky s  místními obyvateli, u  kterých jsme se všich-
ni pobavili. bylo zajímavé poslouchat příběhy o  lidech žijících v  Jižní Americe, 
kteří jsou spokojení s málem, ale přesto jsou usměvaví, přátelští, ochotni pomá-
hat cizím lidem a užívat si každý den bez stresu. Přednáška byla velmi zajímavá, 
úžasná, skvělá, prostě super. Jak jsem později zjistila od paní havelkové, paní lek-
torka, která měla povídat o květinách, bohužel onemocněla, ale to by nebyli naši 
činorodí zahrádkáři, aby nenašli náhradní řešení.  Tento den jsem na přednášce 
zažila i další zajímavé setkání – seznámila jsem se na ní s Janou, velmi příjemnou 
mladou paní, maminkou tří malých dětí, která se se svojí rodinou přistěhovala 
do naší obce. i když jsme se viděly poprvé, měly jsme spoustu společných témat, 
o kterých jsme si povídaly. Děkuji otnickým „zahrádkářům“ za příjemný večer, 
panu Novákovi za poutavé sdílení jeho zážitků, Jarce Svobodové za skvělou ob-
sluhu a těším se na další akci, kterou pro veřejnost zahrádkáři připraví. Věřím, že 
už je paní lektorka zdravá a také přednáška o květinách se někdy brzy uskuteční. 

Poznámka na závěr. blíží se čas, kdy budou rozkvétat první květiny a  jednou 
z těch jedlých je všem známá fialka – můžete si s jejími květy ozdobit například 
palačinky nebo jednohubky. Ochutnáte něco nového a zároveň potěšíte i své oči. 
Dobrou chuť!

Jitka Bublová

Zahrádkářský kroužek pro děti 
základní školy neustal ani přes 
zimu. Letošní zima byla bohatá 
na  sníh, a  tak jsme toho s  dětmi 
využily také a  chodily jsme řádit 
na  sníh. I  zahrádkáři totiž přes 
zimu odpočívají a užívají si rados-
tí, které s  sebou taková pořádná 
zima, jako byla letos,přináší. Také 
jsme vyrazily na Strážku, kde mají 
zvířátka krmelec a  také jsme jim 
přilepšily mrkví z  loňské úrody, 
kukuřicí a tvrdým chlebem. V úno-
ru jsme zaseli rajčata a  papriky 
na předpěstování a na vatu řeřichu 
na  nějaké ty vitamíny přes zimu. 
Teď v  březnu s  dětmi máme v  plá-
nu ostříhat bylinkovou skalku, aby 
se také naučily, jak po zimě ošetřit 
tyto trvalky. Skalka se bude ještě 
rozšiřovat, tak budeme mít na ní co 
dělat i nadále. Také nás letos potrá-
pila chřipková epidemie, kdy jsme 
se sešly jen v počtu tří dětí a to jeden 
týden tři děvčata a  další tři chlap-
ci.Počasí už se začíná umoudřovat, 
a  tak už se chystáme i  na  políčko. 
Máme stále plné ruce práce a  plno 
nápadů,co dělat....

 Hana Zdražilová
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SPORTOVNÍ OKÉNKO
Krásné slunné dopoledne přilákalo do Modřic řadu

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

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

Andrea Rosenberková, trenérka atletické přípravky

Otničtí atleti znovu na bedně

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

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

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

Foto: Andrea Rosenberková 

SpoRtovní okénko

TJ Sokol Otnice je svým počtem čle-
nů nejsilnější organizací v  naší obci. 
Ke  konci roku 2016 měla organizace 
celkem 187 členů dospělých a 52 žáků. 
V  organizovaných soutěžích máme 
následující oddíly - kopaná, stolní te-
nis, tenis a  kulečník. Pouze rekreační 
sportovce máme v oddílech volejbalu, 
nohejbalu, florbalu, badmintonu, ae-
robiku a cvičení pro ženy.

Výroční členskou schůzi zahájil 
předseda organizace Martin heřman-
ský. Po  zahájení jsme minutou ticha 
uctili památku dlouholetých členů -  
Jaromíra Daňhela  a  Františka Valiána, 
kteří zemřeli.

Zprávu o  činnosti organizace před-
nesl předseda Martin heřmanský. Při 
celkovém hodnocení za  uplynulý rok 
použil srovnání se školní hodnotící 
stupnicí, možná chvalitebně. V posled-
ní době se nám daří práce s  mládeží, 
a  to napříč oddíly. Početná skupina 
mladých sportovců je v oddíle kopané, 
oddíle stolního tenisu a  tenisu, a o  to 
stejné se pokouší i  oddíl kulečníku, 
ale zatím se mu to nedaří podle jeho 
představ. Jedním ze základních úkolů 
organizace je přivádět mládež ke spor-
tu a  vytvářet vhodné podmínky pro 
sportovní vyžití nás všech. Důležitým 
předpokladem úspěšné členské orga-
nizace je finanční stabilizace hospoda-
ření. Druhým rokem se nám daří držet 
rozpočet v kladných číslech s mírným 
ziskem. rozpočet celé organizace So-
kol není primárně stavěný na  co nej-
větší zisk, ale na  zajištění dostatku 
finančních prostředků na  udržení 
kvalitního sportu v obci. Po delší době 
se nám v  loňském roce podařilo do-
sáhnout na dotaci od Jihomoravského 
kraje. Dotace byla využita na pořízení 
dekompresního zařízení a  vyčištění 
povrchu fotbalového a  víceúčelového 
hřiště. Předseda velice kladně hodno-
til účast členů na pořádání kulturních 
a společenských akcí, které byly pořá-

dány v  loňském roce pod záštitou TJ 
Sokol Otnice. Díky těmto dobrovolní-
kům se nám podařilo zajistit všechny 
akce po organizační stránce, a to včet-
ně občerstvení na tanečních zábavách.

Náklady na  sport, zejména potom 
energie a  údržba, se každým rokem 
zvyšují. členské a  oddílové příspěvky 
zdaleka nepokryjí tyto výdaje. Z tohoto 
důvodu se výbor TJ Sokol Otnice rozho-
dl k  nepopulárnímu kroku - ve  většině 
oddílů zvýšil oddílové příspěvky. Týká se 
to pouze kategorie dospělých, oddílové 
příspěvky pro mládež zůstávají na stejné 
úrovni.

Ve svém projevu předseda poděkoval 
generálnímu sponzorovi, firmě Prostav-
by a. s. za finanční podporu organizace. 

V  loňském roce se nám za  velice 
výhodných podmínek pro TJ Sokol 
Otnice společně s obcí podařilo zajis-
tit správce sportovního areálu. Tímto 
předseda poděkoval zástupcům obce 
za  spolupráci a chtěl by na ni navázat 
i v letošním roce. 

Nyní k jednotlivým oddílům.

Oddíl kopané má v  soutěžích jedno 
mužstvo dospělých, družstvo žáků, 
dále mladší a  starší přípravku. Uply-
nulý soutěžní ročník dohrála všechna 
mužstva bez problémů. „A“ mužstvo 
vyhrálo okresní přebor a  mělo mož-
nost opětovně hrát v  krajské soutěži. 
Po  zvážení všech okolností bylo roz-
hodnuto vzdát se možnosti postupu 
a  hrát opět okresní přebor. Po  skon-
čení podzimní části je naše mužstvo 
na  pěkném druhém místě. Oddíl ko-
pané dlouhodobě bojuje se získáváním 
trenérů a vedoucích jednotlivých muž-
stev, hlavně co se týče trenérů mládeže.

Oddíl kulečníku má v soutěžích dvě 
družstva. „A“ mužstvo sestoupilo z  i. 
třídy v  rámci kraje. V  novém soutěž-
ním ročníku hraje v  popředí tabulky 

a  jsou předpoklady tuto soutěž vyhrát 
a vrátit se opětovně zpět do vyšší sou-
těže. Zde se nedaří získávat mladé zá-
jemce o tento sport.

Oddíl stolního tenisu má v  soutěžích 
celkem tři mužstva. „A“ mužstvo hraje 
i. třídu v rámci kraje. „b“ mužstvo hra-
je okresní přebor, „C“ mužstvo hraje ii. 
třídu okresní soutěže. Žáci, které trénuje 
Jaroslav bubla, hrají okresní ligu a v sou-
časné době jsou na 1. místě tabulky. 

Oddíl tenisu má v  soutěžích jedno 
mužstvo v  rámci kraje a  tuto soutěž 
v roce 2016 opětovně vyhrálo.

V letošním roce by se chtěla TJ Sokol 
Otnice zaměřit na  výchovu mládeže 
a na organizování sportovních aktivit, 
uspořádat v obci tři kulturní akce, po-
kračovat v započatém trendu hospoda-
ření v  kladných číslech. Velkým úko-
lem pro vedení organizace bude začít 
s  přípravnými pracemi na  výměnu 
povrchu fotbalového hřiště, tedy s pro-
jektem, se kterým jsme v minulém roce 
příliš nepokročili.

U  příležitostí životních výročí byli 
na  výroční schůzi oceněni dlouhole-
tí členové TJ Sokol Otnice, a  to paní 
Marta Lorencová a  pan Zdeněk Pro-
cházka. Místopředseda organizace Ma-
rek šebeček oběma výše jmenovaným 
předal dárkové koše s  blahopřáním 
a poděkoval za dosavadní činnost.

Na závěr výroční členské schůze 
předseda organizace Martin heřman-
ský poděkoval všem členům výboru 
a jednotlivým vedoucím za vykonanou 
práci pro organizaci v uplynulém roce 
a popřál všem dobré sportovní výsled-
ky a podotkl, že doufá, že se zapojíme 
do sportu v tomto roce se stejným, pří-
padně s  ještě větším úsilím, abychom 
ke konci roku 2017 mohli konstatovat, 
že tento rok byl velice úspěšný.

Milan Heřmanský

Sportovci hodnotili svoji činnost za rok 2016
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Zpráva oddílu kopané za rok 2016
rok se s  rokem sešel a  v  tuto dobu 

je ten správný čas poohlédnout se 
za  uplynulým soutěžním ročníkem 
a zároveň ve stručnosti zhodnotit čin-
nost jednotlivých mužstev oddílu ko-
pané.

K  dnešnímu datu máme ve  FAčr 
zaregistrováno 70 členů. Tento počet 
se každý rok mění na  základě výběru 
aktivních hráčů a funkcionářů, který se 
každoročně musí obnovit do 20. února. 
Kdo chce ve  fotbale nějakým způso-
bem působit, musí mít platnou regis-
traci v centrální databázi FAčr. 

Sezónu 2015/16 dokončila čtyři muž-
stva oddílu kopané: přípravka mladší, 
starší, žáci kategorie 10 + 1 a mužstvo 
dospělých.

hodnocení bych začal těmi nejmen-
šími, a to jsou naše přípravky.

hned v  úvodu bych rád z  tohoto 
místa připomněl, že díky obětavosti 
vedoucích, kteří věnují svůj čas práci 
s těmi nejmenšími, jsme mohli do sou-
těže 2015/16 přihlásit hned dvě muž-
stva přípravek, což se na našem okrese 
nedaří i  daleko větším vesnicím a  ně-
kdy i městům. 

Mladší přípravka pod vedením Mar-
ka Matouška a  Michala rosendofra 
skončila v  tabulce na  9. místě. Toto 
mužstvo jsme přihlásili i  do  dalšího 
ročníku, přestože po  přesunech výbě-
hových hráčů do  starší přípravky se 
další adepti museli najít, aby mužstvo 
mohlo v soutěži pokračovat.

Starší přípravka, kterou v  uplynulé 
sezoně trénovali Leoš boudný a  Petr 
Skalák skončila v  tabulce na  5. místě. 
Po  podzimní sezóně od  mužstva ode-
šel Leoš boudný, který se přestěho-
val a  bohužel do  jarní sezóny zůstal 
na  mužstvo sám Petr Skalák. A  právě 
starší přípravka je po  hráčské stránce 
dobře obsazena a po této sezóně se tam 
přesunou další šikovní fotbalisté z pří-
pravky mladší. budeme doufat, že se 
snad najde další obětavý zájemce, kte-
rý by se přidal a pomohl s trénováním.

Mužstvo žáků v  kategorii 10 + 1 
ukončilo  sezónu 2015/16 na  6. mís-
tě s  dosaženými třiceti body. bohužel 
po závěru sezóny se u mužstva rozhod-
li ukončit svoje působení i trenéři Petr 
Fiala a  Lukáš Veselý. Je to sice škoda, 
ale v  každém případě si zaslouží oba 

poděkování za  jejich práci s  mládeží. 
Do nové sezóny jsme z důvodu malého 
počtu hráčů žáky přihlásili do katego-
rie 7 + 1. Jako trenéři budou u mužstva 
působit ivo Kraus se synem. Jelikož ne-
mají v  plánu u  mužstva pracovat déle 
než jen do konce jarní sezóny, tak nám 
nastává úkol najít nejméně dva ochot-
né členy, kteří by se této práci věnovali 
a  tím pomohli udržet zachování muž-
stva v soutěži.

Co se nám stále nedaří, tak znovu 
založit družstvo dorostu. hráči, kte-
ří končí v  žákovské kategorii, mohou 
sice hrát v  dorostu ve  vedlejším Újez-
dě u  brna, ale jen velmi málo jedinců 
toho využívá. Od nás tam aktivně hraje 
pouze Vašek Fiala. Po odchodu ze žáků 
skončila s fotbalem spousta nadějných 
hráčů, kteří se zdáli být příslibem pro 
oživení mužstva dospělých. 

V mládežnických družstvech se nám 
do  budoucna snad rýsuje spolupráce 
s  oddíly z  Milešovic. Jde o  to, že by-
chom si vzájemně pomáhali doplňovat 
jednotlivé kategorie mládežnických 
družstev. 

Než se dostanu k  hodnocení muž-
stva dospělých, rád bych se ještě vrátil 
k  problému vedoucích v  mládežnic-
kých oddílech jak obou přípravek, tak 
i žáků. Asi všichni víme, že nejsme tak 
bohatý oddíl, abychom si mohli dovolit 
najímat a platit trenéry mládeže. S po-
vděkem musíme brát to, že se tohoto 
úkolu chopí většinou tatínci hráčů. Ti 
to však neberou jako stálý závazek, ale 
z  pochopitelných důvodů se přesou-
vají do  následujících oddílů tak, jak 
jim dítka odrůstají. Obsazení trenérů 
máme momentálně u  všech mládež-
nických družstev minimálně do konce 
soutěžního ročníku. Po  dokončení se-
zóny, jak již sám předeslal, bude u žáků 
jako trenér končit ivo Kraus. Myslím, 
že nebude lehký úkol najít někoho, kdo 
by převzal jeho žezlo a chopil se práce 
s fotbalisty této kategorie. bylo by ško-
da, kdybychom museli družstvo žáků 
zrušit z důvodu nezajištění trenérů. 

A  teď jako poslední bych zhodnotil 
mužstvo dospělých. Jak všichni víte, 
tak do  soutěžního ročníku 2015/16 
jsme přihlásili pouze jedno mužstvo 
této kategorie. Naše „A“ mužstvo v pře-
dešlém ročníku sestoupilo z  i. b třídy 
a  po  dvou letech je čekali znovu boje 

o  body v  okresním přeboru. Jelikož 
máme poměrně mladé mužstvo, které 
sbíralo zkušenosti v  krajské soutěži, 
tak se dalo předpokládat, že bychom 
se mohli pohybovat v popředí tabulky. 
Po  polovině soutěže se tento předpo-
klad do puntíku vyplnil. Na čele tabul-
ky se osamostatnila dvě mužstva. Kře-
novice, které na  nás získaly náskok až 
jedenácti bodů a  naše mužstvo, které 
se suverénně drželo na druhém místě. 
Jak už se zdálo být o vítězi soutěže roz-
hodnuté, tak se stalo to, co se ve fotbale 
občas stává. Po vydařené sérii vítězství 
jsme v posledním zápase Křenovice bo-
dově přeskočili a stali jsme se po dvou 
letech ve vyšší soutěži znovu přeborní-
ky našeho okresu.

Jestliže po  předešlých postupech 
vládla vždy velká eufórie, tentokrát se 
slavilo ve  vlažném, řekl bych až roz-
pačitém stylu. Už z  toho bylo zřejmé, 
že ne všichni by do vyšší soutěže chtěli 
nazpět. Asi to bylo půl napůl. Opory 
mužstva Michal Kašpařík, mimocho-
dem opět nejproduktivnější střelec 
soutěže a  evžen rafaj, se rozhodli 
dále už ve vyšší soutěži nepokračovat. 
K tomu se ještě muselo připočítat dlou-
hodobé zranění radka Spáčila. Také 
jsme museli zvažovat, že by se krajská 
soutěž musela hrát s  ne příliš počet-
ným hráčským kádrem. Takže na  zá-
kladě zvážení všech uvedených okol-
ností jsme nakonec rozhodli krajskou 
soutěž nepřihlásit a  postup přenechat 
druhým Křenovicím.

Těžko říct, jestli to bylo rozhodnutí 
správné nebo ne. Určitě na  to i  dnes 
není jednotný pohled. Sám za  sebe 
si myslím, že nás nemusí nic mrzet. 
V současné době držíme v okresu zase 
druhé místo v tabulce, hrajeme celkem 
líbivý fotbal, na  který chodí poměr-
ně dost fanoušků. A pokud by se nám 
do budoucna podařilo vhodně doplnit 
kádr, tak snad zas můžeme pomýšlet 
na to zahrát si ve vyšší soutěži. 

Teď vás určitě všechny napadlo, kým 
bychom ten kádr rozšiřovali, když 
k  nám na  takové hřiště nikoho nedo-
staneme. Musím s  vámi jen souhlasit, 
ale otázka hřiště bude zase jiná kapito-
la, která se musí začít v nejbližší době 
řešit.

Dušan Matoušek

Fotbalový klub TJ Sokol Otnice hledá trenéry, popřípadě asistenty trenérů 
pro žákovské a mládežnické fotbalové týmy.
VíTáNi JSOu i zAčíNAJící TreNéři.
Pokud máte rádi fotbal, pohyb a máte chuť pracovat s dětmi a mládeží, 
kontaktujte nás na tel. čísle: 721 515 742.
Hledáme do svých fotbalových týmů  kluky i děvčata (ročníky 2005 – 2010).
Přijďte se k nám podívat a zatrénovat si!

Hledáme 
trenéry 
a hráče
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nezahálela ani v zimním období.  Scházíme se na tré-
ninku pravidelně dvakrát týdně v  tělocvičně místní 
školy. Prostor bohužel není velký, ale základní nácvik 
s  míčem, všeobecný pohyb a  omezený fotbal dětem 
umožňuje. bohužel jsme se celou zimu potýkali s nemo-
cemi dětí, takže jsme se málokdy sešli v  plném počtu. 
Doufáme ale, že s jarním oteplením to bude lepší.

Zúčastnili jsme se také tří halových turnajů. V  pro-
sinci jsme na turnaji v Křenovicích ze sedmi účastníků 
obsadili pěkné čtvrté místo. V lednu jsme byli pozváni 
na turnaj do Drnovic, kde jsme v konkurenci dalších sil-
ných družstev (mj. Líšeň, bučovice) obsadili třetí mís-
to a  získali bronzové medaile a  pohár. V  březnu jsme 
byli opět pozváni na  turnaj do  Drnovic, který se nám 
ale z důvodu rozsáhlé marodky příliš nevydařil. i tak to 
byly pro děti cenné zkušenosti  proti silným soupeřům.

Už se těšíme, až opět v  plné sestavě vyběhneme 
na venkovní  hřiště, kde nás čekají tréninky i jarní část 
soutěže. Děkujeme všem za podporu. Sportu zdar!

Marek Matoušek, Michal Rosendorf

Mladší fotbalová přípravka

Vždy na  konci sezóny se řeší, jest-
li bude dostatek hráčů a  jestli budou 
mít kluci chuť hrát. Snad budu mluvit 
za  všechny trenéry (tatínky), že hlav-
ním motorem je, aby kluci dělali něco 
smysluplného, aby si zvykli, že mají 
pravidelnou činnost a uměli spolu vy-
cházet. Samozřejmě je fajn, když se vy-
hraje, ale je třeba se zvednout i po po-
rážce a jít do toho znovu. Jestli se nám 
to daří, to musí posoudit jiní. 

Po  podzimní části sezóny jsme 
pro obě přípravky uspořádali výlet 
do  brunoparku, kam si kluci mohli 
vzít i své sourozence. Akce se vydařila, 
kluci se pobavili a  odpoledne si užili. 
Za  sebe bych chtěl poděkovat Leoši 
boudnému, trenérovi, který několik 
let trénoval malé fotbalisty v Otnicích. 
Dovolím si říct, že nám to bezvadně 
fungovalo. Akci v  bruno parku jsme 
pojali také jako rozlučku s ním. 

i  rodiče si zaslouží poděkování 
za čas a podporu, kterou věnují svým 
dětem. V  zimním období nás v  hoj-
ném počtu doprovodili na  turnaje 
pořádané v  Těšanech a  v  Křenovi-
cích. 

Jarní část sezóny se blíží. Takže až 
půjdete někdy kolem hřiště, přijďte 
se na  nás podívat. Fakt se budeme 
snažit, abyste viděli dobrý výkon.
 Petr Skalák

Starší přípravka Otnice
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Tenis v roce 2016
Je tomu již patnáct let, co byl v  rám-

ci Tělovýchovné jednoty Sokol založen 
v  Otnicích oddíl tenisu. Náš oddíl je 
účastníkem soutěže přeboru smíše-
ných družstev, který probíhá v  okolí 
brna a okresu Vyškov od jara do podzi-
mu. Soutěž má devět účastníků. Jsou to 
mužstva z Velešovic, Křenovic, bučovic, 
Mokré, rousínova, Telnice a brněnských 
Vinohrad.

V uplynulé sezoně jsme měli přihláše-
no jedno mužstvo. hrálo ve složení Jaro-
slav bubla mladší, Jaroslav bubla starší, 
Jaroslav Salajka mladší, Marek šebeček, 
Marian špunar, Karolína Menoušková 
a Jana Matoušková. Po loňském prvním 
místě v  soutěži dokázalo naše mužstvo 
zopakovat tento výsledek a obhájilo cel-
kové prvenství. Slavnostní zakončení 
a  vyhlášení výsledků vedoucím soutěže 
se tak konalo opět v Otnicích, jak už to 
tak bývá zvykem - u vítěze a kde jinde, 
než v sále Pohostinství U Marků. V dob-
ré náladě a přátelské atmosféře se projed-
naly podmínky na příští sezonu. Po do-
hodě s vedením soutěže a všemi zástupci 
jednotlivých oddílů jsou všechny aktuál-
ní výsledky, tabulky, fotografie ze soutěže 
a  našich turnajů uveřejňovány na  webu 
naší Tělovýchovné jednoty Sokol Otnice. 
Důkazem zájmu o  tento sport je velká 
návštěvnost webových stránek v období 
konání této soutěže.

Již každoročně pořádají otničtí tenisté 
poslední víkend v srpnu tenisový turnaj 
čtyřher. Na loňský 13. ročník se přihlási-
lo osmnáct dvojic ze širokého okolí.

Na  prvním místě se umístil Jaroslav 
bubla starší se synem Jaroslavem z  Ot-
nic. Druhé místo obsadili Zdeněk Dole-
žel a igor Mráz z Velešovic a třetí místo 
získali Víťa čarvaš a  Michal Procházka 
z Lelekovic. 

A  neodpustím si nezmínit i  nepopu-
lární čtvrté místo: Marek šebeček a Jaro-
slav Salajka mladší z Otnic.

Turnaj byl ukončen v  podvečer-
ních hodinách slavnostním vyhlá-
šením výsledků a  dekorováním čtyř 
nejlepších párů turnaje, které ob-
držely krásné poháry a  věcné ceny. 
Výborné občerstvení zajistil Ladislav 
Zedníček na  stánku Pod Plechem. Cel-
kem se za devět hodin odehrálo více než 
360 klasických setů v rámci 40 utkání.

Fotografie a  historii celého turnaje 
„Otnice Open“ si lze prohlédnout na so-
kolském webu www.tj-sokol-otnice.cz

Poděkování patří všem zúčastněným 
sportovcům a  také pořadatelům, zvlášť 
Jaroslavu Salajkovi mladšímu, který do-
kázal zkoordinovat celý turnaj.  

Marek Šebeček

Stolní tenis v roce 2016
V loňské sezóně měl náš oddíl stolního tenisu v soutěžích čtyři mužstva dospělých 

a jedno mužstvo žáků. 
Mužstva „A“ i „b“, která hrála v kraji v neúplných sestavách, kdy „áčko“ skončilo 

na 12. místě a „béčko“ na 11. místě, bohužel musela tuto soutěž opustit.
Na začátku letošní sezony jsme přihlásili tři mužstva dospělých a jedno mužstvo 

žáků. Po domluvě s mužstvem z hlubočan, které nám přenechalo jednu krajskou sou-
těž, naše „A“ mužstvo bylo přihlášeno do kraje druhé třídy a „b“ mužstvo do okres-
ního přeboru. „C“ mužstvo stejně jako loni hraje okresní soutěž ii. třídy. Pro novou 
sezónu jsme upravili a  stabilizovali soupisky mužstev tak, aby se všechna mužstva 
udržela v soutěžích a pohybovala se v klidných vodách tabulek. 

Mužstvo „A“ tedy hraje ve složení Marek šebeček, Antonín šebeček, Jaroslav bubla 
starší a  Jaromír Vojáček. Po výkyvech a nevyrovnaných výkonech se mužstvo drží 
na osmém místě tabulky a není ohroženo sestupem.

Stejně tak i „b“ mužstvo, které hraje okresní přebor. Jeho složení pro tuto sezónu je: 
Jaroslav Salajka mladší, Zdeněk rafaj starší, Martin heřmanský a Josef heřmanský. 
Je potěšitelné, že tito hráči jsou schopni zastoupit, popřípadě doplnit „áčko“ a pomoci 
mu tak k udržení krajské soutěže, do které Otnice zcela jistě patří a to taky proto, že 
jako jedni z mála, hrají výhradně se svými odchovanci.

„C“ mužstvo a taky nejmladší v soutěži mužů okresní soutěže ii. třídy hraje ve slo-
žení Jaroslav bubla mladší, Jan šebeček, radim Cupák a roman Pros mladší. Dopl-
ňují je Milan heřmanský, Antonín Pavlíček a bolek Oplt.

Největší radost máme z družstva žáků, které se každoročně zúčastňuje dlouhodobé 
soutěže okresní žákovské ligy. reprezentují nás Martin Cikánek, Albert a bolek Opl-
tovi, Antonín Pavlíček a Petr špunar. Naši žáci nám dělají velkou radost, protože vé-
vodí celé žákovské lize, ve které je celkem šestnáct družstev. Trošku nás mrzí, že jedi-
ný Petr špunar je z Otnic a ostatní žáci jsou přespolní. Z Lovčiček a z Újezdu u brna. 

Chtěl bych zde zmínit práci Jaroslava bubly staršího, který se věnuje našim nej-
mladším hráčům. bez jeho obětavosti, úsilí a času, by těžko vyrůstali další hráči, kteří 
by reprezentovali otnický stolní tenis.



	 otnický	zpravodaj	 	41

Míša Drabálková má za  sebou dal-
ší dva republikové šampionáty. Prv-
ní  se konal 11. 2. ve Frýdlantu v če-
chách. Zde se konalo mistrovství 
české republiky v  klasickém (raw) 
benchpressu. Při soutěžích raw  zá-
vodnici nepoužívají podpůrné dresy. 
Míša obhajovala vítězství z minulého 
roku a také byla považována za hlav-
ní favoritku kat. žen do 72 kg.  To se 
také potvrdilo, když Míša nahlási-

la svůj základní pokus 90 kg. Tento 
pokus v  pohodě zvládla a  na  druhý 
nahlásila 93,5 kg, což je hodnota no-
vého českého rekordu. bohužel tento 
pokus nezvládla technicky a  byl ne-
platný. Posledním třetím pokusem se 
Míša pokoušela zvednout 94 kg, ale 
také neúspěšně. Otnická závodnice 
obsadila 1. místo v kat. žen do 72 kg 
a v absolutním pořadí žen brala dru-
hou příčku. 

Na  druhý repub-
likový šampionát se 
Míša vydala se svými 
oddílovými kolegy 
ze Sokola Nymburk 
do  Zlína. Místní od-
díl Olympia Zlín 
pořádal mistrovství 
české republiky v  si-
lovém trojboji. Tato 
soutěž byla současně 
nominačním závo-
dem pro mistrovství 
evropy, které se koná 
ve španělsku.

Míša zde nastupo-
vala tradičně v  kate-
gorii žen do  72 kg. 
V disciplíně dřep naše 
závodnice zapsala 
180 kg, v  benchpressu 
začínala na hmotnosti 
120 kg. Tento pokus 
byl velice lehký a Míša 
se rozhodla nastou-
pit na  125 kg, což by 
byl nový český rekord. 
i  tento pokus byl vý-

borně zvládnut a Míša se mohla radovat 
ze zápisu do historických tabulek. Třetím 
pokusem zkoušela ještě 130 kg, ale  ten-
to pokus těsně nedala. V mrtvém tahu 
zdolala hmotnost 155 kg a  celkovým 
trojbojem 460 kg si připsala již devá-
tý titul mistryně čr. Třešničkou bylo 
i  1.místo v  absolutním pořadí žen 
a Míša si také zajistila letenku na mi-
strovství evropy do španělska.

 Michal Sicha

Devátý titul mistryně ČR
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16.	dubna
posezení u cimbálu

od	18	hodin	v	dělnickém	domě
pořádají:	otničtí	zahrádkáři

19.	dubna
Den otevřených dveří v dětském domově LILA

22.	dubna	
divadelní	představení	společnosti	Háta

Byt na inzerát
v	dělnickém	domě	v	15	a	19	hodin

	24	.	dubna
pietní akt k osvobození obce 
v	18	hodin	u	pomníku	rudoarmejců

6.	května
Divadelní spolek ochotnice

a	jE	to	v	pYtLi

13.	května
Férová snídaně

v	10	hodin	na	náměstí	před	radnicí
pořádá:	obec	otnice

13.	-	14.	května
Jarní prodejní výstava
pořádají:	otničtí	zahrádkáři

3.	června
Rybářské závody pro děti

na	rybníku	pod	poltňou
pořádají:	otničtí	rybáři

5.	června
divadelní	spolek	ochotnice	jun.

Dětské představení
na	sále	zŠ	otnice

10.	-	11.	června
pivní slavnosti

na	hřišti

24.	-	25.	června
Aloiské hody

pořádá:	tj	Sokol	otnice

kinokavÁrna
středa	19.	dubna	20	hodin

Anděl páně II.
Česká	filmová	pohádka

pátek	28.	dubna	20	hodin
nikdy nejsme sami

České	drama

neděle	30.	dubna	17	hodin
Alenka v říši divů: Za zrcadlem

americký	dobrodružný,	rodinný	film

pátek	5.	května	20	hodin
Dítě Bridget Jonesové

romantická	komedie

pátek	12.	května	20	hodin
Bezva ženská na krku
Česká	romantická	komedie

pondělí	15.	května	20	hodin
Lichožrouti

Český	animovaný	rodinný	film

	pátek	19.	května	20	hodin
Miluji tě modře

Česká	romantická	komedie

pátek	26.	května	20	hodin
všechno nebo nic

Česko	/	Slovenská	romantická	komedie
	

neděle	28.	května	17	hodin
Sirotčinec slečny pelegrinové 

pro podivné děti
americká	dobrodružná	fantasy



naše děti



ochotníci




