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70. VÝROČÍ 
Před sedmdesáti lety, dá se říct brzy po druhé světové válce, kdy se začal budovat 

nový svět, kdy nebylo kde se v obci scházet, bylo vše v nedobrém stavu. Hospoda 
u Marků vybombardovaná, u Hložků jen malý prostor. Tehdy se členové lidové strany 
a katolického spolku domluvili, že postaví svůj spolkový dům. 

Z těch starších členů bych mohl jmenovat Jana Hrdličku, Jana Mezuláníka, Jarosla-
va Nováka, Františka Kosíka, Josefa Rafaje, Františka Chrástu. Ti mladší Jan Kalouda, 
František Mezuláník, Vlasta Vojáček, Václav Kosík, Rostislav a  Antonín Dřínovští 
a mnoho dalších. Mně bylo tehdy 14 let a i já chodil na brigády. 

Na místě dnešní pošty stával dům Inocence Zehnala, který byl ale válkou úplně 
zničený. Na tomto místě měl vyrůst nový Katolický dům. Plány vypracoval brněnský 
architekt Mátl. Cihly se dovážely až z Brna, dřevo dodal místní obchodník Václavek. 
Protože bylo elánu dost, stavba rychle pokračovala. Přišel z Vysočiny zedník Stanislav 
Smetana, který bydlel u Chrástů, a ujal se vedení stavby. Stavba pokračovala takovým 
tempem, že do roku mohla být otevřená. Stalo se to 22. června 1947. Slavnostního 
otevření se zúčastnil na pozvání JUDr. Najmana politik Bohdan Chudoba. Byla to pro 
obec sláva veliká. Něco takového u nás nebylo. V přízemí, kde je dnešní pošta, byla 
hospoda, vpravo pěkné předsálí a šatny. Do dvora celkem velký sál, přísálí, jeviště, 
balkon. V horním patře byl byt, kde bydlel Stanislav Smetana, který se tu oženil a byl 
správcem a hospodským. Velká společenská místnost a kabina na promítání filmů. 
Pořádaly se tu zábavy, hrála se divadla, promítalo se kino, probíhalo cvičení Orla, 
scházela se tu omladina, která ve vší slušnosti využívala tyto prostory. Byl to střed 
vesnice. Bylo to hned poznat na kultuře v obci. Jenže přišel rok 1948 a po únoru už 
začala perzekuce. Vše se rušilo, zakázalo. Místo hospody bylo zdravotní středisko, 
místo Smetany se nastěhoval MUDr. Tejral. Založením JZD se do sálu navozily vagó-
ny obilí. Tak skončil katolický dům. Později tam byl Místní národní výbor. 

Josef Mezuláník 

obSaH

Ocenění 
Dostala jsem příležitost nahlédnout do kuchyně přípravy Otnického zpravodaje.  Pře-

kvapilo mě, jaké množství mravenčí práce a času věnují redaktorky přípravě časopisu. 
Netušila jsem, kolik úsilí stojí dát dohromady články, informace, fotografie….  Redak-
torky musí všechny příspěvky přečíst a většinu stylisticky upravit, opravit gramatické 
chyby, vybrat a seřadit články a fotografie na jednotlivé stránky časopisu. Musí provést spous-
ty dalších činností, než se Otnický zpravodaj dostane do našich poštovních schránek. 

Je příjemné sledovat s jakým elánem a nadšením Dana Sekaninová a Dagmar Kova-
říková připravují každé nové vydání Otnického zpravodaje. Obě ženy si zaslouží oceně-
ní za práci, kterou věnují již několik let vydávání našeho zpravodaje. 

Poděkování patří také všem lidem, kteří jakkoli přispívají do Otnického zpravodaje. 
Není jednoduché udělat si čas, sednout si, napsat text, vybrat a poslat fotografie. Chce to 
velkou míru kreativity a také času. Bez těchto externích redaktorů by náš časopis nebyl 
tak zajímavý a čtivý, jakým je.

Připojuji se slovíčkem díků za úžasný přehled dění u nás. V čísle 68 Otnického zpra-
vodaje téměř všechna sdělení provází poděkování učitelům, trenérům i vedoucím akcí 
i fotografiemi doložených. Slovíčko díků zdobí i Vaši obrovskou práci, Redakční rado!

Ludmila Kaloudová

70.	výročí													 3

zpráva	o	činnosti	zastupitelstva			 4-7

Starostovy	starosti										 8

obecní	úřad	informuje		 9-12

duchovní	okénko													 13

dětský	domov	Lila											 14

aloiské	hody						 15

pivní	slavnosti				 16-17

základní	škola				 18-21

Setkání	spolužáků												 21-22

z	činností	spolků															 23-26

Sportovní	pozvánky								 27-29

pozvánky													 30



	 otnický	zpravodaj	 	Číslo	69	–	říjen	20174

ČERVEN - 12. 6. 2017
4. Kontrola minulého zápisu: 
Bod 17) Oprava komunikace II/418. Majitelé RD 247 vyslovili 
nesouhlas s umístěním autobusové zastávky před jejich RD. 
Bod 18) Soutěž Vesnice roku JMK 2017. Obec nedosáhla 
na  STUHU, obdržela však mimořádné ocenění za  udržování 
venkovské pospolitosti. 
5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP:
a) M. Sekaninová + M. Kalvoda 21 – ověření dokum. skuteč-

ného provedení   
b) Beton Brož 484 – kontrolní prohlídka stavu pozemků
c) Obec Šaratice – návrh Změny č. 1 územního plánu Šaratice
d) E.ON ČR – závěr. kontrolní prohlídka, SO 04 Silnoproudá 

elektrotechnika 
e) Prostavby Real Brno – ÚS č. 60-63/2017, novost. RD 10B, 

11A,D a 11E.

6. Základní škola – účetní závěrka za r. 2016:
Zastupitelé projednali:
Výsledek hospodaření Základní a Mateřské školy Otnice za rok 
2016, s hospodářským výsledkem + 178,35 Kč.
Účetní závěrku Základní a Mateřské školy Otnice p.o., za rok 
2016.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje:
Hospodářský výsledek Základní a Mateřské školy Otnice p.o. 
za r. 2016.      Přebytek hospodaření ve výši 178,35 Kč., bude 
ponechán v rezervním fondu školy. 
Účetní závěrku Základní a Mateřské školy Otnice p.o., za rok 
2016.

7. Faktury ke schválení:
a) RAAN atelier Brno – Fa:2017051, úprava kanceláře starosty 

obce
b) Pramos Šitbořice – Fa:91702310, výměna 2 ks vstupních 

dveří do lékárny
c) Aditis Jedovnice – Fa:2017200070, geometrické zaměření 

plochy za DD 
d) Aditis Jedovnice – Fa:2017200071, geometrické zaměření 

plochy ul. Květná
e) Pecák P. Šlapanice – Fa:10415, oprava rozhlasu v obci
f) Pecák P.  Šlapanice – Fa:10515, oprava veřejného osvětlení 

v obci 
g) Pecák P. Šlapanice – Fa:10615, prodloužení VO od hřbitova 

k f. JASS
h) Př. Veselý Brno – Fa:171085, oprava chodníku v ul. Boženy 

Němcové 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 7. zápisu.

8. HZS Vyškov - kontrola:
Zastupitelé vzali na vědomí „Protokol o kontrole obce Otnice“ 
kterou dne 5. 6. 2017 provedli zástupci Hasičského záchranné-
ho sboru JMK ÚO Vyškov.  
Kontrola byla zaměřena na dodržování krizového zákona a při-

pravenosti obce na řešení krizových situací. 
Závěr: Obec je připravena na řešení krizových situací.

9. Termíny jednání ZO na II. pol. 2017:
Zastupitelé projednali a schválili návrh termínů zasedání v II. 
pol. roku 2017.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje termíny zasedání zastupitelstva obce 
na II. pololetí roku 2017.

10. Závěrečný účet obce za rok 2016:
Zastupitelstvo projednalo návrh závěrečného účtu obce za rok 
2016, který byl zveřejněn na úřední desce od 16. 5. 2017. Připo-
mínky obec neobdržela.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce za rok 2016 – bez 
výhrad

11. Účetní závěrka obce za rok 2016:
Zastupitelé projednali roční účetní závěrku obce za  rok 2016 
a hlavní inventarizační zprávu k 31. 12. 2016.  Materiály byly 
na úřední desce obce od 16. 5. 2017. Připomínky obec neob-
držela.
Zastupitelstvo schvaluje:
Roční účetní závěrku obce k 31. 12. 2016
Inventarizační zprávu k 31. 12. 2016

12. Rozpočtové opatření č.3/2017:
Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření č.3/2017. 
Jedná se o navýšení rozpočtu o přijaté dotace pro Základní ško-
lu Otnice.
Příjmy: + 463 200 Kč
Výdaje: + 463 200 Kč

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.3/2017.

13. Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2018-2020:
Starosta předložil návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce 
Otnice pro období 2018 – 2020. K návrhu nebyly vzneseny při-
pomínky a bude zveřejněn na úřední desce obce.
14. Záměr prodeje pozemku p.č. 1216:     
Obec eviduje žádost o odprodej pozemku p.č. 1216 o výměře 
99 m2 v k.ú. Otnice. Pro obec je pozemek zbytný.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1216.

15. Záměr odkoupení stavby na p.č. 441:
Na  obecním pozemku p.č. 441 stojí garáž jiného vlastníka. 
Stavba je neudržovaná a nezapadá do prostředí. Byl předložen 
návrh na odkup garáže.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vypracování oceňovacího posudku 
stavby.

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
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16. Žádost M. Tichý – plynovodní přípojka:
Obec obdržela žádost p. M. Tichého Otnice Dědina 223, o sou-
hlas k  položení plynovodní přípojky pro zámečnickou dílnu 
na p.č. 306, do obecního pozemku p.č. 1462/1. K žádosti nebyly 
vzneseny připomínky.
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s  uložením plynovodní přípojky 
do obecního pozemku p.č. 1462/1.

17. Žádost manželů Benadových – parkovací stání:
Obec obdržela žádost manželů Benadových Otnice Chaloup-
ky 227, o souhlas k rozšíření parkovacího stání před RD 227, 
na obecním pozemku p.č. 687, dle předloženého nákresu. Za-
stupitelé vyslovili souhlas za  podmínky umožnění přístupu 
k inženýrským sítím. Náklady jak na pořízení stání, tak na pří-
padnou úpravu po zásahu, ponese žadatel. 
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s rozšířením parkovacího stání na po-
zemku p.č. 687 za výše uvedených podmínek. 
     
18. Žádost manželů Hudečkových – novostavba RD:
Obec obdržela žádost manželů Hudečkových Otnice B. Něm-
cové 317, o  souhlas k  novostavbě RD na  pozemku p.č. 471 
a uložením inž. síti ( vodovodu, kanalizace, vodovodní a kana-
lizační šachty, elektr. sítě, plynovodu) k tomuto RD, do obecní-
ho pozemku p.č. 479. Povolení k připojení na místní komuni-
kaci bude vydáno samostatným Rozhodnutím. 
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí:
S výstavbou RD na pozemku č. 471, jako účastník řízení.
S uložením výše jmenovaných inž. sítí do obecního pozemku 
p.č. 479.

19. Žádost J. Struha – parkovací stání:
Obec obdržela žádost p.  Jiřího Struhy Otnice Dědina 221, 
o souhlas k rozšíření parkovacího stání před RD 221, na obec-
ním pozemku p.č. 163, dle předloženého nákresu. Zastupitelé 
vyslovili souhlas za podmínky umožnění přístupu k  inženýr-
ským sítím. Náklady jak na  pořízení stání, tak na  případnou 
úpravu po zásahu, ponese žadatel. 
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s rozšířením parkovacího stání na po-
zemku p.č. 163, za výše uvedených podmínek.

20. Plán akcí na 2017 – průběžné hodnocení:
Starosta provedl vyhodnocení Plánu akcí (výdajů) na  letošní 
rok. Hlavní záměry jsou realizovány. Dotazy ani připomínky 
nebyly vzneseny.

21. KD – nabídka f. ASA Expert:
Starosta předložil cenovou nabídku firmy ASA Expert Ostra-
va na vypracování studie „Rekonstrukce bývalého katolického 
domu na  sportovní zařízení v  obci Otnice“. Po  vyhodnocení 
obsahu nabídky a požadované ceně, bylo doporučeno nabídku 
odmítnout.
Usnesení:
Zastupitelstvo neakceptuje nabídku f. ASA Expert Ostrava.

22. Hřbitov – stav prací na opravách:

Starosta informoval o  pokračování prací na  hřbitově (cesta 
za II. branou, osvětlení a kamery). Oproti projektu bude nutné 
také vyměnit el. rozvaděč v márnici. Položeno bude rezervní 
vedení přívodu vody ke  stávajícímu odběru a vodovodní po-
trubí k II. bráně, jako nové odběrné místo. Bylo navrženo, sou-
časně odstranit přerostlé thuje směrem k márnici a případně 
nahradit novou výsadbou. Na  odstranění thují se zastupitelé 
jednomyslně shodli.     

23. Společenské centrum za DD:
Zastupitelstvo projednalo dopracovaný návrh řešení „Spole-
čenského centra za Dělnickým domem“. K návrhu řešení neby-
ly vzneseny doplňující připomínky. 

24. Knihovna:
Obec obdržela sdělení p. Bláhové, že k 17. 10. 2017 ukončí svoji 
činnost knihovnice obce. Následovala diskuze o obsazení této 
funkce. Převládl většinový názor na rozšíření náplně a činnosti 
knihovny. Diskuze k tomuto tématu se uskuteční na zasedání 
ZO dne 3. 7. 2017 

25. Video o obci v r. 2018:
Starosta navrhl zadat zpracování videa o obci, kde budou za-
chyceny společenské, kulturní i sportovní akce obce. Obdobně 
jako v r. 2005. Návrh byl jednomyslně podpořen. Obec osloví 
p. B. Petra, zpracovatele minulého videa.

26. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:  
- Obec, na základě žádosti, obdržela 5 míst na VPP (Veřejně 
prospěšné práce). Výběrové řízení se uskuteční dne 27. 6. 2017.
- Obec objedná u p. Dufka dárkovou keramiku (hrníček) s lo-
gem obce 
- Zpravodaj – uzávěrka je do 14. 6. 2017

ČERVENEC - 3. 7. 2017
4. Kontrola minulého zápisu: 
Úkoly z  minulého zasedání budou řešeny jako samostatné 
body.
5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP:
a) E.ON Distribuce – Kolaud. souhl. č. 44/2017, rozvody NN 

ul. Pod Vodárnou   
b) Beton Brož 484 – ověření skutečného stavu pozemků
c) P. Svoboda 157 – Výzva z kontrolního dne k odstranění zá-

vad
d) J. Zehnal 472 – Kontrolní prohlídka u RD 472 
e) Manž. Floriánovi – Usnesení č.140/2017, o zastavení řízení
f) Mgr. J. Plšek 230 – závěrečná kontrolní prohlídka novostav-

by části RD
g) SÚS JMK – ÚR č./2017 veřejnou vyhláškou, rekonstrukce 

silnice II/418 

6. Základní škola – přijetí finančního daru:
Zastupitelé projednali žádost Základní a Mateřské školy Otni-
ce o přijetí finančního daru od WOMEN for WOMEN o.p.s, 
ve výši 8 878 Kč.
Jedná se o příspěvek na obědy pro dva žáky.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí výše uvedeného finančního 
daru.
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7. Faktury ke schválení:
a) ANAH Křenovice – Fa:371139, bagrování nátoku rybníka 

v Poltni
b) Respono Vyškov – Fa:2317350019, likvidace odpadů na SD
c) J. Sokol Bošovice – Fa:17232, oprava kopírky 
d) J. Sokol Bošovice – Fa:17234, tonery do tiskárny
e) Pecák P. Šlapanice – Fa:11115, oprava poruchy NN na sběr-

ném dvoře
f) Rybářský spolek Otnice – Fa:17010001, údržba vodních ná-

drží 
g) Ing, arch. Walter Brno – Fa:8/2017, centrum za Dělnickým 

domem, studie 
h) Prostavby Otnice – Fa:201720055, oprava hřbitovní cesty, 1. 

část 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 7 zápisu. 

8. Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2018-2020:
Zastupitelé projednali a schválili „Střednědobý výhled rozpoč-
tu obce Otnice na roky 2018-2020“. Příjmy i výdaje jsou nasta-
veny jako vyrovnané.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Střednědobý výhled rozpočtu obce 
Otnice pro roky 2018 – 2020. 

9. Závěrečný účet DSO Politaví za rok 2016:
Zastupitelé projednali a vzali na vědomí:
Závěrečný účet DSO Politaví za rok 2016
Účetní závěrku DSO Politaví za rok 2016

10. Závěrečný účet DSO Cezava za rok 2016:
Zastupitelé projednali a vzali na vědomí:
Závěrečný účet DSO Cezava za rok 2016
Účetní závěrku DSO Cezava za rok 2016

11. KPÚ Lovčičky:
Zastupitelé vzali na  vědomí sdělení Státního pozemkového 
úřadu Vyškov k soupisu nároků vlastníků pozemků v k.ú. Lov-
čičky. Obec vlastní celkem 12 pozemků spadajících do  KPÚ 
v Lovčičkách. Všechny pozemky budou v rámci KPÚ kráceny 
koeficientem 0,983851.
12. Trasig – žádost o vyjádření k objízdné trase:
Zastupitelé projednali žádost f. Trasig Vyškov, v  zastoupení 
Společnosti přátel Svatováclavského běhu, o  stanovisko obce 
k úplné uzávěrce sil. III/4166 a II/416, dne 5. 8. 2017 od 12,00 
do 13,30 hod., z důvodu pořádání triatlonového závodu  
Usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí, bez připomínek.
 
13. Komunikace II/418 – autobusová zastávka:
Starosta informoval o jednání na Stavebním úřadě ve Slavkově, 
ve věci umístění autobusových zastávek v ulici Na Konci. Pro 
nesouhlas majitelů RD č. 247 s umístěním zastávky a nesou-
hlasu s  odprodejem části pozemku p.č. 221, nezbytného pro 
zřízení zastávky, je umístění zastávky před RD 247 a 381 pro 
Stavební úřad neprůchodné. Vzhledem k omluvenému pozd-
nímu příchodu p.  Dušana Matouška, starosta tento bod pře-
rušil a jeho projednání pokračovalo v 19,45, po jeho příchodu. 

S přihlédnutím ke vzniklé situaci, bylo nutné rozhodnout, zda 
ponechat umístění autobusových zastávek podle původního 
návrhu (před RD 318 a 262), nebo zastávky z projektu vyjmout.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním autobusových zastá-
vek v ulici Na Konci před RD 262 a 318, dle původního návr-
hu. 

14. Prodej pozemku p.č. 1216:     
Zastupitelé projednali žádost manželů Dáši a Michajla Žočko-
vých, Otnice, ulice Za Drahy 451, o odkoupení obecního po-
zemku p.č. 1216 o výměře 99 m2 v k.ú. Otnice.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1216 manželům 
Dáši a Michajlu Žočkovým, Otnice, ul. Za Drahy 451, za cenu 
35,- Kč/m2. 
 
15. Odkoupení stavby na p.č. 441:
Na  obecním pozemku p.č. 441 stojí garáž jiného vlastníka. 
Stavba je neudržovaná. Podle znaleckého posudku má hodnotu 
32 250 Kč. Bylo doporučeno garáž odkoupit.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje odkoupení garáže stojící na obecním 
pozemku p.č. 441, za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
  
16. Chodník v ul. Boženy Němcové - vícepráce:
Starosta informoval o  rozsahu víceprací při opravě chodníku 
v  ul. B. Němcové. Před RD 403 (p.  Kraus I.), bylo nutné vy-
jmout zámkovou dlažbu včetně podloží a  uložení rozvodů 
TKR. V rozpočtu také není řešeno zapravení spáry mezi komu-
nikací a chodníkem. Obec vyhodnotí nabídky na  její kvalitní 
zapravení poptávkou u dvou firem.
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s navrženým řešením.
 
17. Blecha Z. – výpověď nájemní smlouvy na Kasíno:
Obec obdržela návrh Dohody o ukončení nájmu v Kasíně Děl-
nického domu k 31. 7. 2017, od Zdeňka Blechy Lovčičky 134. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o ukončení nájemního vzta-
hu se Zdeňkem Blechou k 31. 7. 2017.
Obec vypíše výběrové řízení na pronájem Kasína. 

18. Žádost manž. Hudečkových – stanovisko k PNP:
Obec obdržela žádost manž. Hudečkových Otnice B. Němcové 
317, o souhlas se zásahem požárního prostoru(PNP) novostav-
by RD na p.č. 471, do obecního pozemku p.č. 479.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se zásahem požárního prostoru 
novostavby RD na p.č. 471, do obecního pozemku p.č. 479.   
  
19. Video o obci v r. 2018:
Starosta jednal s p. B. Petrem z Blanska o pořízení celoročního 
videa o obci v r. 2018. Podkladem pro podání nabídkové ceny 
bude seznam akcí, které se budou natáčet.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje orientační seznam kulturních akcí 
v  roce 2018, pro zpracování nabídkové ceny za  natáče-
ní. 
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20. Knihovna:
Zastupitelé projednali rozsah činností v  obecní knihovně 
a předpokládaný obsah a rozsah pracovní náplně nové knihov-
nice. Pracovní úvazek v rozsahu cca 
0,6 – 0,7 pracovní doby. Na činnost knihovnice se doposud při-
šli informovat tři občané. Nástup bude možný od 1. 9. 2017. 
 
21. Výsledky hospodaření za 6/2017:
Starosta předložil výsledky hospodaření za I. pololetí 2017.
Příjmy: 13 353 147,99 Kč.  (56,96 %)
Výdaje: 14 162 101,30 Kč.  (56,94 %) 

22. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:  
-  Slavnostní předání cen oceněným obcím v  soutěži Vesnice 

roku 2017 se uskuteční dne 22. 7. 2017, ve vítězné obci Křti-
ny. Obec obdržela pozvánku pro čtyři osoby.

-  Dne 3. 7. 2017 nastoupily čtyři zaměstnanci na  VPP. Páté 
místo není doposud obsazeno.

-  Pan Havelka doporučil vysázet dřeviny na  sběrném dvoře 
odpadů. Zastupitelé s návrhem souhlasí. Zajistí p. Havelka.   

 
ČERVENEC - 31. 7. 2017

4. Kontrola minulého zápisu: 
Bod 15) – Garáž na obecním pozemku p.č. 441. Uskutečnilo se 
jednání s majitelem garáže.
Bod 22) – Slavnostního předání cen v  soutěži Vesnice roku 
2017 ve  Křtinách, se za  naši obec zúčastnilo sedm zástupců 
(Blonďáci).   
5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP:
a) E.ON Distribuce – ÚR č.133/2017, „Otnice, úprava vvNN 

Hudeček Pančava“   
b) Z. Hudeček 317 – souhlasné stanovisko, stacionární zdroj 

pro novostavbu RD
c) Profi EMG Praha – závazné stanovisko, výměna sloupů 

VVN vedení
d) Společnost VÉVODA Blažovice – povolení uzavírky III/4166 

a II/416 
e) Manž. Horáčkovi 404 – změna stavby před dokončením, 

úpravy na RD
f) M. Sekaninová + M. Kalvoda 21 – záv. kontr. prohl. staveb-

ních úprav
6. MěÚ Slavkov u Brna – odbor správních činností:
TRASKO Vyškov – stanov. dopr. značení silnice III/4199, opra-
va kanalizace 

7. Faktury ke schválení:
a) Velebný a Fam Ústí n/O. – Fa:110171047, obecní prapor, sto-
jan, žerď
b) Respono Vyškov – Fa:2317350023, likvidace odpadů na SD
c) R. Rumpová Slavkov – Fa:111700534, oprava křovinořezů + 
ND 
d) REEX Modřice – Fa:217051, tisk zpravodaje č. 68
e) Gordic Jihlava – Fa:2017501046, upgrade programů Matrika 
a EO
f) Prostavby Otnice – Fa:201720059, oprava hřbitovní cesty dle 
smlouvy 
g) R. Švábenský Otnice – Fa:32017, přenosné stojany + zábradlí 
Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 7 zápi-
su. 
   
8. Hřbitov – oprava cesty:
Starosta informoval o  postupu prací na  hřbitově. Zemní sta-
vební práce budou dokončeny již tento týden. Zbývá dokončit 
osvětlení a kamery. 
Rozsah víceprací byl rozšířen o chodníček mezi hroby, pod kte-
rým vedou kabely osvětlení a kamer. Po skončení zasedání se 
zastupitelé na hřbitově seznámili s dosud provedenými prace-
mi. 

9. Knihovna:
Zastupitelé projednali rozsah činností v  obecní knihovně 
a  předpokládaný obsah a  rozsah pracovní náplně nové kni-
hovnice. Pracovní úvazek bude 0,5 pracovní doby. Náplň práce 
bude rozšířena o další činnosti. O místo má zájem p. Zuzana 
Sloupová. Předpokládaný nástup od 4. 9. 2017.  

10. Manželé Šlahorovi - žádost:
Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Šlahorových Otnice 
93, o odprodej obecních pozemků p.č. 1113/1 a 1113/2.
Vzhledem k tomu, že oba pozemky jsou nezbytné pro budoucí 
uložení inženýrských sítí do zastavitelného území, nebylo do-
poručeno pozemky odprodat žádnému zájemci.
Usnesení:
Zastupitelstvo neschvaluje prodej výše uvedených pozemků.

11. Oprava chodníku v ul. Dědina:
Ing. Matyáš L. Lovčičky, vypracoval projektovou dokumentaci 
na opravu chodníku v ul. Dědina, od RD čp. 180 (p. Kadlecová 
Z.) po RD čp. 198 (p. Sedláková K.)
Obec vypíše výběrové řízení na dodavatele akce.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vypsání výběrového řízení na opravu 
chodníku v ul. Dědina, dle projektové dokumentace ing. L. Ma-
tyáše.

12. Video o obci v r. 2018:
Zastupitelé projednali nabídku p. B. Petra z Blanska, na zpraco-
vání videa o obci. Film zachytí většinu pořádaných akcí v prů-
běhu roku 2018 (cca 45). Nabídka počítá se zpracováním jed-
noho dokumentu v rozsahu cca 120 min. a druhého cca 20-25 
min., včetně komentáře a autorských práv k hudebnímu dopro-
vodu. Rozlišení Ultra HD 50p (3840 x 2160 obrazových bodů). 
Navrhovaná cena 480 tis. + DPH.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku p.  Břetislava Petra 
z Blanska, na zpracování dokumentu o životě v obci v r. 2018.

13. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:  
- Obec eviduje ztráty nádob na bioodpad. 
- Záměr pronájmu nebytových prostor (Kasína na DD) je zve-

řejněn na úřední desce.
- VPP – stále není obsazeno jedno volné místo. 
- Pan Havelka navrhne jaké dřeviny vysázet na hřbitově, po vy-

kácených thujích. 
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••	StaroStovy	StaroSti	••
Vážení spoluobčané, 
po pěkném a horkém létě se blíží pod-

zim a  také čas začít bilancovat letošní 
rok. Jaký byl? Určitě suchý. Hladina pod-
zemní  vody, která je v  katastru Otnic 
dost vysoko, poklesla. Úroveň podzemní 
vody má vliv na stabilitu budov. Ty pod 
jejím tlakem pracují. Následkem jsou 
trhliny a praskliny na zdech. Názorně se 
také lze přesvědčit o  úrovni podzemní 
vody na  rybníku v  Hrubé dolině. Pří-
tok od Bošovic je úplně vyschlý, hladina 
vody v rybníku poklesla asi o metr. Bře-
hy jsou obnažené, jak ještě nikdy nebyly. 
Ryby začaly hynout. Ideální podmínky 
pro jeho vypuštění a vybagrování nánosu 
usazeného bahna a splavenin půdy. Ryb-
ník však nepatří obci, ale Povodí Moravy 
a to má údajně v plánu tuto akci provádět 
až v roce 2019, pokud jim přidělí peníze. 

Jaké jsou investice obce v  letošním 
roce? Zásahová jednotka našich hasičů 
obdržela nový dopravní automobil (DA) 
zn. IVECO, o nosnosti 5 tun. Věřím, že 
vozidlo bude využito nejen na  výjezdy 
k  zásahům, ale i  pro výchovu mladých 
hasičů. Cena vozidla byla 1 444 135 Kč. 
Obdržené dotace od  Jihomoravského 
kraje a Generálního ředitelství Hasičské-
ho záchranného sboru ČR v celkové výši 
750 tis. Kč. Rozdíl mezi pořizovací cenou 
a dotací hradila obec ze svého rozpočtu. 

Je také splacen smluvní závazek podílu 
na  kanalizaci a  čistírně odpadních vod 
ve  výši 6 mil. Kč, společnosti Vodovo-
dy a kanalizace Vyškov. Opraven je také 
chodník v ulici Boženy Němcové. Celko-
vé náklady cca 550 tis. Kč. Dokončena je 
i  rekonstrukce cesty za  druhou branou 
a osvětlení na hřbitově. Nová světla jsou 
v provedení LED, výhodou je úspora el. 
energie. Připojení jednotlivých osvětle-
ní je rozděleno na tři obvody (fáze) a je 
možné jejich zapínání regulovat. Starý 
elektrický rozvaděč v  márnici již nevy-
hovoval a  byl nahrazen novým. Ještě 
jednáme s  firmou E.ON o  změně pří-

konu hlavního jističe a montáž nového 
elektroměru. Bylo také zřízeno další 
odběrné místo vody. Za  oběť těmto 
úpravám padly thuje u  první řady ur-
nových hrobů. Thuje byly již přerostlé, 
jejich kořeny zasahovaly pod základy 
urnových hrobů a též pod prováděnou 
rekonstrukci cesty. Zastupitelé rozhod-
li, že na stejném místě budou vysázeny 
jiné keře. Celý hřbitov je také pod do-
hledem nových kamer. 

Oprava silnice II/418, kterou měla 
provádět Správa a údržba silnic (SÚS) 
se přesouvá na  příští rok. Tím se pře-
souvá i  navazující oprava výjezdů 
z  této komunikace, rozšíření parko-
vacích stání a  výsadba zeleně okolo 
silnice (rozpočtové náklady 1,4 mil. 
Kč) do  rozpočtu roku 2018. Projekto-
vá dokumentace řeší i  umístění nové 
autobusové zastávky v  ulici Na  Konci, 
s přechodem pro chodce a chodníkem 
k firmě Beton Brož. Věřím, že se podaří 
tyto navržené úpravy uskutečnit příští 
rok. Vše je odvislé od Správy a údržby 
silnic Brno, aby měla tuto akci ve svých 
plánech i finančně pokrytou. 

V rozpočtu letošního roku jsme počí-
tali s výdaji za kompostéry. Podle sdělení 
Centra společných služeb, které dotaci 
zajišťuje, byla dotace přiznána. Vzhle-
dem k  objemu financí je nutné vypsat 
otevřené výběrové řízení na  dodávku 
kompostérů. V  současné době se dola-
ďují podmínky zadávací dokumentace 
pro výběrové řízení se Státním fondem 
životního prostředí, následně bude vy-
psáno výběrové řízení a  teprve pak po-
depsána smlouva s  dodavatelem. Před-
poklad dodávky kompostérů je na  jaře 
příštího roku. 

Již nyní zastupitelstvo připravuje 
podklady pro plán akcí v  roce 2018. 
Podle prvních odhadů by se výdaje 
na  jednotlivé akce pohybovaly okolo 
10 mil. Kč. Mezi již schválené patří po-
řízení videa o  dění v  obci za  celý rok 

2018. Je vypracován seznam asi 45 kul-
turních, sportovních a  společenských 
akcí, které budou zachyceny na kameru. 
Výsledkem bude film v  délce asi 2 hod 
a  film v  rozsahu asi 30 minut. Zpraco-
vatelem záznamů bude Břetislav Petr 
z Blanska, který nám stejný film zpraco-
val již v roce 2005. Jedná se o dokument, 
který zachytí život obce v čase. 

Vyzývám tímto všechny organizace 
a  spolky, aby v  přípravě plánu činnos-
tí na  rok 2018 s  tím počítaly, aby jejich 
dlouholetá činnost a  poctivá práce pro 
obec byla zachycena na  digitálních no-
sičích. 

Pozemkové úpravy, které měly být 
dokončeny na  podzim letošního roku, 
budou zapsány do Katastru nemovitostí 
na jaře roku 2018. Posun je zaviněn kom-
plikací v  uspořádání pozemků a  velkou 
změnou ve vlastnictví nemovitostí. Bylo 
nutné znovu oslovit vlastníky pozem-
ků a odsouhlasit veškeré nastalé změny. 
Po jejich zapsání započne obec s projek-
tovou přípravou vybraných akcí z „Plánu 
společných zařízení“. 

V letošním roce ještě bude provede-
na oprava chodníku v  části ulice Dě-
dina. Výběrové řízení vyhrála firma 
Prostavby Otnice s  nabídkovou cenou 
cca 578 tis. Kč. Chodník je ve špatném 
stavu, jsou pod ním díry od  potkanů. 
Oprava by měla být dokončena do 15. 
11. 2017. Tuto stavbu se zastupitelstvo 
rozhodlo uskutečnit v  letošním roce, 
i když nebyla v plánu akcí, na základě 
informace, že se letos neuskuteční plá-
novaná oprava silnice II/418. 

Připomínám, že ve dnech 20. 10. a 21. 
10. 2017, se konají volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR. Dovolím si 
Vás požádat o  co nejvyšší účast, je to 
jedna z mála možností vyjádřit svůj ná-
zor na činnost vlády a Parlamentu. 

Všem nám přeji krásné podzimní 
dny. 

Pavel Prokop, starosta 
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ObEcNí úř Ad INfORmUjE
Obecní úřad oznamuje občanům, že dle zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnic-

tví je nutné mít uzavřenu smlouvu na každé hrobové místo na místním hřbitově. 
Tímto žádáme občany, kteří dosud neuzavřeli smlouvu o užívání hrobového mís-
ta, aby se dostavili na obecní úřad.

Dále oznamujeme, že od 1. ledna 2017 byl nově zavedený poplatek za hřbitovní 
služby, který činí 500 Kč/10 let.

 
  Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
  se uskuteční ve dnech 

pátek 20. října 2017 od 14:00 do 22:00 hod.
sobota 21. října 2017 od 8:00 do 14:00 hod.
v místní knihovně, v budově radnice, Dědina 479, Otnice 

Oprava střechy kostela sv. Aloise v Otnicích
Předmět opravy: oprava střešního pláště spočívající v provedení nové krytiny, no-

vého laťování, nových klempířských prvků. Současně bude provedeno očištění stáva-
jícího krovu a preventivní ošetření proti škůdcům.

Cena celková: 1 360 000 Kč
Cena letošní etapy: 783 000 Kč
Letošní etapa bude finančně kryta dotací od SZIF ve výši 70 % (540 000 Kč) a po-

vinným spolupodílem farnosti ve výši 30 % (243 000 Kč)
Opravu provádí firma: Přemysl Parma ze Šlapanic.

CEZAVA CUP 

I přes velké obavy z počasí se nakonec 
třetí ročník Cezava Cupu uskutečnil, a to 
v pátek 22. září, tradičně v nádherném 
otmarovském sportovním areálu. Ze 
všech deseti členských obcí se fotbalové-
ho turnaje zastupitelstev zúčastnilo cel-
kem devět vesnic, z nichž osm se aktivně 
zapojilo do hry. Diváci se mohli těšit na 
opravdu napínavé a vyrovnané souboje 
mezi jednotlivými týmy. I když se turnaj 
hrál na výsledky, opět tím hlavním mo-
tivem bylo přátelské a pohodové setkání 
lidí, kteří reprezentují členské obce, a 
navazování bližších vztahů, což se jistě 
v dobrém odrazí i v budoucí spolupráci 
jednotlivých obcí. Vzájemné zápasy byly 
v letošním roce velmi vyrovnané a lze 
říci, že nebylo lehkého soupeře. Finálo-
vý zápas, do kterého se Otnice po napí-
navém průběhu turnaje probojovaly, se 
odehrával už za šera a rozhodující penal-
tový rozstřel pak téměř za tmy. 

I přes značné komplikace v podobě 
zranění, které utrpěl náš bravurní gól-
man Pepa Nedoma, se Otnicím díky 
výborné taktice, bojovnosti a pevným 
nervům při penaltách podařilo putovní 
pohár přivézt po roční přestávce zpět 
domů. Nyní zaujímá čestné místo v kan-
celáři starosty, který tak při pohledu na 
něj může být na svůj zastupitelský tým 
právem hrdý. 

Věříme, že i třetí ročník této poho-
dové akce bude mít v příštím roce své 
pokračování. Srdečné poděkování patří 
tradičně obětavým a pohostinným ot-
marovským hostitelům. Děkujeme všem 
zúčastněným zastupitelům za jejich vý-
kony a skvělou reprezentaci obce. Pepo-
vi Nedomovi přejeme brzké uzdravení a 
zotavení se pro příští ročník turnaje. 

Konečné výsledky: 
1. Otnice 
2. Otmarov-Měnín 
3. Těšany 
4. Blučina-Žatčany 
5. Telnice 
6. Nesvačilka 
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Obec Otnice zveřejňuje záměr pronájmu neby-
tových prostor bývalého Kasína v dělnickém 
domě na Pančavě, v Otnicích č. p. 351. 

Jedná se o pronájem sálu (bývalého Kasína), nacházející se 
v prvním podzemním podlaží budovy Dělnického domu, se 
všemi součástmi a příslušenstvím o výměře 132,20 m2 (hlav-
ní prostory) a vedlejších prostor (bývalá kuchyně, skladové 
prostory, schodiště) o výměře 63,30 m2. 

V  pronajímaném prostoru je možné provozovat hostin-
skou činnost. 

Zájemci o pronájem si mohou vyžádat informace na Obec-
ním úřadě Otnice u starosty obce Pavla Prokopa (544 240 018 
nebo 602 514 660). 

Případnou prohlídku nebytových prostor je možné dojed-
nat tamtéž. 

Pronájem nebytových prostor je možný dle dohody. 
Pavel Prokop, starosta

Nové knihy za II. pololetí:

Romány pro ženy
Körnerová Hana Marie 
 - CÍSAŘSKÁ VYHLÍDKA
Meacham Leila 
 - TITÁNI
Moyesová Jojo 
 - ŽIVOT PO TOBĚ
Corry Jane 
 - MANŽELOVA ŽENA
Morton Kate 
 - ZTRACENÝ SLIB

 Detektivní romány
Petterson James 
 - NEROZLUČNÝ PÁR
Robb J. D. 
 - RUKA RUKU MYJE
Dán Dominik 
 - SMRT NA DRUHÉM BŘEHU
Paris B. A. 
 - ZA ZAVŘENÝMI DVEŘMI
Pinborough Sarah 
 - VÍ O TOBĚ
 
Historický román
Vondruška Vlastimil 
 - VZPOURA GOLIARDŮ

UPOZORNĚNÍ !!!
Vzhledem k  začínající topné se-

zoně upozorňujeme občany na 
porušování §17 zákona č.201/2012 
Sb. O ochraně ovzduší o spalování 
nepořádku ve stacionárních spalo-
vacích zdrojích (kotle na tuhá pali-
va, krby atd.) a znečišťování ovzdu-
ší v  naší obci. Upozorňujeme na 
pracovníky ze životního prostředí, 
kteří mají právo provádět namát-
kové kontroly v rodinných domech 
na používaná paliva do spalovacích 
stacionárních zdrojů. V  případě 
zjištění a porušení zákona hrozí 
majitelům nemovitostí finanční po-
kuta.

Buďme ohleduplní a chraňme si 
naše životní prostředí i zdraví.

 Obecní úřad

Děkujeme obecním aktivistům Evženu Rafajovi a Dušanu Matouškovi za je-
jich péči o zelený pažit na novém hřišti vedle hřbitova. Jen tak dále.

KNIHOVNA
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Letní filmové promítání na hřišti v Otnicích má už svou tra-
dici a tak i letos jsme uskutečnili filmovou přehlídku. V době 
od 7. do 11. srpna jsme promítali pět úspěšných filmů s prů-
měrnou návštěvností kolem 50 diváků na  jedno představení, 
což je celkem dost vzhledem k počasí, které s námi laškovalo. 
V sobotu jsme zařízení zapůjčili v rámci spolupráce s obcemi 
do Milešovic, kde jsme jim promítli pohádku Kráska a zvíře. 
Přehlídka se může uskutečnit pouze v době, kdy je nám zapůj-
čené promítací nafukovací plátno, které je velmi drahé a ces-
tuje po celé republice včetně zahraničí. Proto si myslím, že by 
do budoucna bylo vhodné vybudovat vyzděné plátno, které by 
se natřelo na bílo, abychom ho nemuseli stále půjčovat. 

Ke  2. výročí otevření Kinokavárny připravujeme přehlídku 
tří úspěšných filmů. V  pátek 17. listopadu budeme promí-
tat krátký film z archivu obce a digitálně restaurovanou verzi 
úspěšného českého filmu Ostře sledované vlaky, režiséra Jiří-
ho Menzla. Páteční program je ZDARMA. Proběhne také loso-
vání o volné vstupenky na další filmová představení. V sobotu 
18. listopadu uvidíte koprodukční film Francie a Velké Británie 
I dva jsou rodina. Soužití otce a dcery může být zábavné, ale 
i dramatické. Film je nevhodný pro děti do 12 let. A v neděli 

19. listopadu se můžeme vypravit na procházku do lesa. Podí-
váme se třeba, jak to vypadá uvnitř  liščího doupěte. Francouz-
ský dokument Příběh lesa nám to umožní.

Když se nám to povede, rádi bychom v prosinci pro náročné 
diváky uvedli Vánoční koncert tří tenorů – Pavarotti, Domin-
go, Carreras. Tak doufejme, že se nám to podaří.

Mnoho krásných filmových zážitků přeje 
Josef Marek

Kde je voda, tam je život, to už říkávaly 
naše babičky. Bohužel vody stále ubývá 
a  život s  vodou spojený pomalu umírá 
(ryby, zvěř, zeleň). Čím dál více slyšíme 
kolem sebe, že v  mnoha případech už 
vysychají studny, drenážky, potoky, mok-
řadla, rybníky a v neposlední řadě klesají 
hladiny podzemních vod. Nemusíme 
chodit daleko. Stačí si udělat procházku 
k rybníku „Za Drahy“ a zjistíte, že tako-
vá kritická situace s vodou v našem kraji, 
od dob zbudování rybníku v roce 1997, 
ještě nebyla. Postupem času zjišťujeme, 
že se z jižní Moravy stává suchá zdevas-
tovaná Sahara. 

Vrací nám to snad sama příroda, jak 
jsme se k ní špatně chovali a chce nás ně-
jak trestat? 

Kdo za to tedy může? 
Může za to globální oteplování země-

koule? Neukáznění lidé devastující pří-
rodu? Může za to velkoplošné obdělávání 

zemědělských pozemků, kde je na  prv-
ním místě ekonomický záměr a až na po-
sledním místě životní prostředí? Kde se 
nám ztratilo šetrné zacházení s  draho-
cennou půdou a podzimní orbou, aby se 
tající sníh mohl vsáknout do půdy a ne 
jen odtéci po  udusaných polích do  po-
toků? Kde máme ty krásné úrodné hně-
dozemě a  černozemě? Jsou snad někde 
splavené? Proč se musíme dívat na  su-
ché, prašné, písčité žluté půdní bloky? 
Je vůbec snaha zemědělců bojovat proti 
erozím, ať už je to vodní a u nás převážně 
větrná? 

Otázek a odpovědí by určitě bylo dost. 

Je potřeba si uvědomit, jak bylo v po-
hádce řečeno „Sůl nad zlato“, že v  bu-
doucnu bude „Voda nad zlato“. Neber-
me to na  lehkou váhu. Vody bychom si 
měli vážit a  snažit se s  ní šetřit. Vodu 
v domácnostech a v krajině zadržet. Ne-
spoléhejme moc na  dotace „Dešťovka“, 

které byly určeny na  pořízení nových 
nádrží do domácností na zachycení deš-
ťové vody. Snažme se vyčistit např. staré 
septiky a chytat vodu do nich a pak dále 
používat v domácnostech jako vodu užit-
kovou. Nepouštějme zbytečně dešťovou 
vodu při deštích do  jednotné kanaliza-
ce a pouštějme ji do volných travnatých 
prostor a  zahrádek okolo našich domů, 
aby se voda mohla vsakovat do  půdy 
a  dostala se zpět do  podzemních vod. 
I  naše obec plánuje po  skončení kom-
plexních pozemkových úprav vybudová-
ní dalšího rybníku za obcí vedle potoka 
směrem na  Šaratice, aby zadržela část 
vody v naší krajině a pomohla tak život-
nímu prostředí kolem nás. 

Vážení spoluobčané, je za minutu dva-
náct; záleží opravdu na  každém z  nás, 
jak se k  tomuto problému postavíme. 
Nebuďme lhostejní ohledně této životně 
důležité suroviny. Stačí jen, aby se každý 
alespoň trošku snažil malou měrou při-
spět k záchraně vody. 

Pavel Muric 

Tabulka dešťových srážek v Otnicích (mm)
2014 2015 2016 2017

Březen 12 30 32 27
Duben 46 13 47 41
Květen 49 34 27 25
Červen 30 21 54 28
Červenec 63 41 118 97
Srpen 130 87 34 36
Září 115 33 12 78
Říjen 52 40 54

Voda je život a náš život, i život našich dětí… 

Kinokavárna

Drahoslav Wolf
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Od  čer-
vence 2016 
f u n g u j e 
v  Hruškách 
C e n t r u m 

společných služeb mikroregionu Ždánický 
les a  Politaví. V  regionální kanceláři jsou 
zaměstnáni dva pracovníci, kteří poskytují 
administrativní a dotační servis členským 
obcím. Hlavní náplní je kromě odborného 
poradenství v  oblasti veřejné správy také 
podpora obcí při zadávání veřejných za-
kázek, dotační poradenství, pomoc při 
přípravě a realizaci projektů jednotlivých 
obcí a také realizace společných projektů 
celého mikroregionu. Pracovníci kance-
láře rovněž zajišťují organizaci společ-
ných akcí mikroregionu, jako je napří-
klad turnaj základních škol ve  vybíjené 
nebo cykloturistická akce „Za poznáním 
regionu“. 

Od  zahájení činnosti tak bylo uskuteč-
něno téměř 540 aktivit, z  toho cca 340 
v oblasti odborného či projektového po-
radenství, 60 v oblasti veřejných zakázek 
a 50 v oblasti přípravy a realizace projek-
tů. Na pracovníky kanceláře se obrací nejen 
představitelé obcí, ale i  občané a  zástupci 
spolků, zejména se žádostmi o  konzultace 
v  oblasti dotací, jako je například dotační 
program „Dešťovka“. 

Pracovníci kanceláře v  roce 2017 
také pomáhali jednotlivým obcím 
s  přípravou žádostí o  dotace, zejmé-
na z  rozpočtu Jihomoravského kra-
je a  z  národních zdrojů. Celkem bylo 
takto podáno 26 projektů s  celkovými 
náklady 11 853 000 Kč, z nich bylo do-
posud podpořeno 19 a celkové získané 
dotace činí 4 537 000 Kč. 

V současné době je připraven projekt 
na  zpracování koncepčních rozvojo-
vých dokumentů obcí mikroregionu, 
který zahrnuje pořízení pasportů obec-
ního majetku (komunikace, doprav-
ní značení, zeleň a  mobiliář) včetně 
online aplikace, která umožní přístup 
k  obecním mapám a  dalším infor-
macím i  široké veřejnosti. Celkové 

předpokládané náklady projektu jsou 
5  543  000 Kč, předpokládaná dotace 
činí 95 %, tj. 5 265 000 Kč. Žádost o do-
taci na realizaci tohoto velkého projek-
tu byla podána do Operačního progra-
mu Zaměstnanost. Pokud mikroregion 
tuto dotaci získá, bude realizace zahá-
jena v roce 2018. 

Na  pracovníky kanceláře Centra spo-
lečných služeb se můžete obracet v jejich 
kanceláři na obecním úřadu v Hruškách 
č.p. 166, v úřední hodiny v pondělí 8:00 
– 11:30, 12:30 – 17:00, popřípadě v  jiné 
době po telefonické domluvě. Kontaktní 
údaje na  pracovníky kanceláře: Jaromír 
Konečný, DiS., tel. 604 639 603, Ing. Jana 
Tůmová, tel. 731 118 139, e-mail: mik-
roregion@politavi.cz. 

První rok provozu kanceláře 
mikroregionu Ždánický les a Politaví 

Okolí Huberta
Pokud počasí dovolí, trávíme s manželem u rybníka v Poltni při chytání ryb víkendy.
Kolem nás chodí plno lidí na procházky ke studánce a k Hubertovi a také já chodívám 

k Hubertovi posedět a pokochat se výhledem. Je mně dost smutno z toho, co tam po ně-
kterých lidech zůstává na zemi a pod keři. Několikrát už jsem odpadky sbírala, ale je to 
boj s větrnými mlýny. Situace se pořád opakuje. Není tam odpadkový koš. Nevím, jestli 
nainstalování koše je řešení, ale za úvahu by to snad stálo.

Znám i jména některých hříšníků, ale jmenovat je nechci. Je to mládež, která chodí 
k Hubertovi trávit odpolední a večerní hodiny s pivečkem a brambůrkami, ale prázdné 
obaly už s sebou zpět nenesou a pohodí je pod stromy a tím je uklizeno.

Píšu příspěvek do zpravodaje, protože věřím, že se snad chytí dotyční za nos a u Hu-
berta bude zase pěkně a hlavně čisto. Sedět na hromadě odpadků není zrovna žádná 
idylka.

Tak ať se nám všem v Otnicích pěkně žije Zdeňka Fialová

Společné projekty DSO Ždánický les a Politaví Zdroj Celkové ná-
klady

Získaná 
dotace 

Prevence vzniku biologicky rozložitelných odpa-
dů v DSO Ždánický les a Politaví OPŽP 9 814 650 Kč 8 342 198 

Kč 

Rozšíření varovného protipovodňového systé-
mu  v obcích DSO Ždánický les a Politaví OPŽP 6 115 776 Kč 4 281 043 

Kč 

Propagace a společné akce DSO Ždánický les a 
Politaví  v roce 2016 (včetně cykloakce) JmK 507 500 Kč 270 000 Kč 

Po cestách regionu Ždánický les a Politaví na 
kole i pěšky JmK 399 000 Kč 199 000 Kč

Jak se činnost společné kanceláře obcím mikroregionu vyplácí, je vidět na   
následujících číslech: 
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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.

ZASTAVENÍ – A DÍKY ZA TO 
Někdy není snadné si dopřát chvilku 

klidu, a  jak říkáme, zastavit se. I  mně 
k  tomu přiměl tento příspěvek. Není to 
dlouho, jak v  jednom týdnu jsem byl 
u křtu, svatbě, pohřbu – a ten byl z naší 
rodiny. Asi až zpětně si to člověk dává 
všechno dohromady. Věřím, že jste ně-
kdo prožíval podobné chvíle. A  také 
dobře, že na  to nejsme sami, ale někdy 
jakoby nemáme toho, kdo by nás vysle-
chl, udělal si čas právě pro mě. Můžeme 
zjišťovat, že zase něco pozdvihne. Bývá 
to knížka. 

O  prázdninách jsem si koupil jednu 
s názvem Milý papeži Františku (nakla-
datelství LEDA, 2016) Papež odpovídá 
na dopisy dětí. A když nevím jak dál, ta-

kovou, anebo něco podobného, je dobře 
mít blízko sebe. Můžeme spolu jeden ta-
kový dopis teď poznat. Chlapec Wing (8 
let) z Číny posílá obrázek, jako všechny 
děti z různých zemí světa a u něho dotaz: 
Milý Papeži Františku, proč hraješ rád 
fotbal? A  odpověď: Milý Wingu, fotbal 
mám vážně moc rád. Nikdy jsem ne-
hrál opravdické zápasy, protože jsem se 
tu hru pořádně nenaučil. Nemám příliš 
obratné nohy. Moc rád se ale na  fotba-
lová utkání dívám. A  víš proč? Protože 
vidím, jaká síla je v  jednotě týmu. Sle-
dování fotbalových zápasů mě vždycky 
nadchne. Když chce nějaký hráč uhrát 
všechno sám, jeho mužstvo se dočká po-
rážky a spoluhráči z toho nemají radost. 
Ostřílení fotbalisté musí spolupracovat. 

Je třeba hrát za  tým a pro dobro všech, 
nesnažit se získat body jenom sám pro 
sebe. Anebo se předvádět. A stejné by to 
mělo být i v církvi. František. 

Je to sympatické, že si našel čas, aby je 
vyslechl, zkoušel si představit jejich tváře 
a ze srdce odpovídal. A snad ještě malý 
dovětek odjinud. 

Ovocné stromy: 
Pan farář zjistí, že mu farní mládež 

chodí do zahrady na ovoce. Nikdy se mu 
nepodařilo nikoho přistihnout, a tak na-
psal alespoň ceduli, na které stálo: „Pán 
Bůh všechno vidí.“ Do příštího dne zmi-
zelo další ovoce, ale na ceduli přibyl ná-
pis: „Ale neprozradí nás!“ 

P. Pavel Buchta, farář

V  letošním dušičkovém období poprvé zavzpomínáme na ze-
snulého LEOPOLDA KuNDERu. Talentovaný malíř, rodák 
z  otnické Pančavy, miloval přírodu a  rád se toulal lesem, ze 
kterého vždy přivezl na  svém mopedu košík hřibů. Ze všeho 
nejraději však v poklidu zimních večerů maloval krásné obrazy. 
Dnes je jeho rodný dům prázdný a jeho obrazy našly své maji-
tele. Nám, jeho spoluobčanům Pančavákům, zůstane vzpomín-
ka na trochu zádumčivého a pracovitého člověka. Žil pro svoji 
rodinu, byl pyšný na svoji zahradu a miloval svého koníčka. 

Spoluobčané z Pančavy

JIří MATOuŠEK - skromný člověk, vynikající řezbář. Ten malý 
kousek světa, který našel v  naší v  obci, se mu nakonec stal po-
sledním domovem. Jak sám řekl: „Já chvíli zde žil a  rád tu byl, 
Vám patří mé díky.“ Miloval historii, příběhy a vyprávění. Byl váš-
nivý čtenář, vtipálek, humorista, ale především vynikající řezbář. 
Na památku nám zůstala socha svatého Huberta v Poltni a znak 
obce na radnici. Další díla vyráběl pro své přátele, kterých nebylo 
mnoho. Netoužil však po uznání. I prosté děkuji se mu zdálo příliš. 
Takový byl Jiří Matoušek. 

Jana Štěpánková

V Z P O m Í N K y  Z ů S T A N O U 
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Dětský domov LILA

Návštěva pana premiéra
V sobotu 2. září navštívil LILA Domov 

pro postižené děti Otnice, p.o. v  rámci 
své cesty po  Moravě premiér Bohuslav 
Sobotka. Přivítali jsme ho jako staré-
ho známého a bylo vidět, že i on se rád 
vrací na „místo činu“. Vždyť byl jedním 
z poslanců, kteří před osmnácti lety pro-
sadili výstavbu naší nové budovy. Celou 
stavbu bedlivě sledoval a  také po  jejím 
dokončení nás několikrát navštívil. Pana 
premiéra jsme provedli naším zařízením, 
ukázali, co se změnilo, co je nového a jak 
se vypořádáváme s  postupným zhoršo-
váním zdravotního stavu nám svěřených 
dětí. Zbyl i čas na posezení a popovídání. 
Pan premiér se zajímal, co nás trápí, pro-
bírali jsme zejména problémy v  oblasti 
legislativy. Pohodovou a milou návštěvu 
jsme zakončili společným focením. 

Zkrášlení rehabilitační místnosti
12. září proběhlo oficiální předání umělecké výzdoby stěn místnosti, kde probíhá rehabilitace. Malba se realizovala díky Nadaci Víly 
pro děti. Nadace se soustředí na zlepšování prostředí nemocným dětem. Samotnou malbu vytvořila výtvarnice Michaela Piňosová. 
Děkujeme jí, Nadaci Víly pro děti a všem sponzorům, kteří nadaci podporují.

Ludmila Pšenáková
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Další rok uběhl a  blížil se červen, termín našich skvělých 
Aloiských hodů.

Již začátkem května jsme se v deseti párech vrhli na přípravy. 
Kdo se už aspoň jednou těchto příprav účastnil, ví, co je třeba 
všechno zařídit. Letos jsme měli poměrně dosti záležitostí, které 
bylo nezbytné vyřešit. První zádrhel nastal při objednávání roz-
marýnků, potřebných na zvaní a na rozmarýnkové sólo. Zahrad-
níkům se příliš nedařilo, a tak byl nedostatek těchto bylinek. Další 
překážkou bylo sehnat jeřáb pro stavbu máje. Peťa Matoušek 
si vzal tuhle věc na starost a obvolal všechny své známé (za to 
mu moc děkujeme). Samozřejmě všechno dopadlo dobře. Jak 
to tak bývá, pro stárky hody začínají v týdnu před víkendovou 
zábavou. Začíná to středou, kdy se jede pro víno, hodně důle-
žité pro hody. Tento rok jsme vyjeli do vinařství v Mutěnicích, 
kde nám ochutnávku vín domluvil Pavel Čermák ml. (tímto 
mu ještě jednou děkujeme). Ve čtvrtek se jelo pro „tu otnickou 
máju tenkou“. V  pátek nastal pro nás všechny nejnáročnější 
den – stavění a  zdobení tří májí a  májek pro stárky (které 
stárci následně roznesli svým stárkám po dědině), úklid před 
dělnickým domem i v sále, poslední dodělávky všeho potřeb-
ného na víkend a večer se už jen zkoušelo a zkoušelo. V so-
botu ráno si kluci oblékli kroje, do  ruky vzali vínečka a  šli 
zvát lidičky na zábavu. Holky mezitím uklízely, dokončovaly 
poslední úpravy i finální zdobení sálu. Všichni jsme se pěkně 
připravili, večer si kluci vyzvedli své stárky a  zábava mohla 
začít. Hodovou zábavu jsme zahájili nástupem, sólem stárků 
a následným sólem s rodiči. K poslechu a tanci nám zahrála 
skupina Impuls a samozřejmě i k našemu mašličkovému sólu. 
O půlnoci jsme zatancovali naše půlnoční překvapení a ohlasy 
na něj byly pozitivní, za  což jsme moc a moc rádi. V neděli 
jsme se všichni sešli „u Marka“ a poté jsme si zašli do kostela 
pro požehnání od faráře Pavla Buchty. 

Tančilo se před kostelem, před radnicí se i zpívalo. Následo-
val tradiční průvod obcí, během kterého nám do kroku hrála 

kapela Šohajka, se zastávkami na sóla u stárek. Bohužel nám 
ke konci průvodu nepřálo počasí a nestihli jsme dvě sóla (to 
jsme však napravili sóly při večerní zábavě na  sále). Jak je 
zvykem, nedělní zábava pokračovala nástupem, sólem stár-
ků a  rodičů, rozmarýnkovým sólem, půlnočním překvape-
ním a nakonec vynášením stárků. Pro nás však zábava ještě 
nekončí a pokračujeme v tanci, zpěvu a popíjení do brzkého 
rána. V pondělí ráno, jak je již tradicí, jsme máju vynesli ze 
sálu před dělnický dům a tímto aktem jsou hody jednoznačně 
ukončené. Jelikož jsme byli výborná parta a nemohli jsme se 
spolu jen tak rozloučit, radovánky pro nás stále pokračova-
ly, a to u rodiny Švábenských a odpoledne u rodiny Tichých. 
Jak se hodně lidí ptalo – kroje jsme si letos půjčili ve Velkých 
Němčicích, a velmi nás potěšilo, že jste nám zapůjčené kroje 
všichni chválili. Dle názorů stárků i ostatních jsme se shodli, 
že nedělní kapela Šohajka byla vynikající a děkujeme Peťovi 
Matouškovi za její objednání. Za všechny otnické stárky bych 
chtěla poděkovat všem zúčastněným, kteří se podíleli na pří-
pravě letošních hodů. Velké díky patří našim čtyřem skvělým 
sklepníkům, kteří svoji práci odvedli bravurně, dále těm, kteří 
pomáhali při dovozu a  stavbě májí, dovozu i  odvozu krojů 
a bot a další. Dále děkujeme manželům Levákovým i Zuzaně 
Vašákové za zajištění a dovozu rozmarýnků a panu Hanákovi 
za jeřábnické práce při stavbě máje. V neposlední řadě patří 
velký dík obci Otnice a TJ Sokol Otnice, bez kterých by se tyto 
hody neobešly. Velké poděkování patří také všem lidem, kteří 
nás podpořili, ať už účastí při večerních zábavách, nebo při 
samotném průvodu obcí. Moc si toho vážíme, vždy nám to 
zvedne náladu a motivuje nás to do dalších let. Úplně na zá-
věr bych chtěla vzkázat všem budoucím potenciálním stárkům 
a stárkám, kterým se tato tradice líbí, aby neváhali a připojili 
se do našeho kolektivu otnických stárků. Tato tradice je přece 
jen v  naší obci velkolepou událostí a  byla by škoda se toho 
nezúčastnit. Hlavní stárka

TRADIČNÍ ALOISKÉ HODY 2017
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Pivní slavnosti
9. a 10. června se konaly již 5. otnické pivní slavnosti. V pátek proběhl rockový 

večer a v sobotu gulášfest. Celý víkend se samozřejmě ochutnávalo pivo, které 
celoročně u  nás v  Otnicích neochutnáme. Letos jsme tu měli k  ochutnání 29 
druhů piv. K  pití samozřejmě patří i  dobré jídlo, tak jsme rozpálili gril a  bylo 
z  čeho vybírat. Páteční večer nám zahrály kapely KERN, KELWIN, EXORTH, 
BLACKSTARS BAND a  další. V  sobotu na  guláše si s  námi pohrávalo počasí, 
ale nakonec se umoudřilo a sluníčko se na nás přišlo podívat. V soutěži o nej-
lepší guláš se utkalo osm týmů. Odborná porota vybrala tři vítěze: na 1. místě se 
umístil domácí mančaft NUKLEÁRNÍ KUCHAŘI Zdenda Polášek a Zdenda La-
tec, na 2. místě opět domácí tým KUDLAPARTA Tomáše Dobrovolného a Pavla 
Kaloudy a  na  3. místě tým z  Tuřan Aleše a  Luboše. Dle hodnocení diváků se 
na prvním místě umístila KUDLAPARTA. Celé pivní slavnosti se vydařily a moc 
děkuji všem, kteří nám pomohli.

Ladislav Zedníček
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Od pondělka taťka sledoval počasí a tvářil 
se spokojeně. Nevím proč, počasí v  televizi 
nesleduje, prý: „V  noci bude tma a  v  zimě 
zima. Tak co budu sledovat.“

V pátek cestou ze školy jsem u hřiště vidě-
la jakousi trubkovou stavbu a  za  ní nějaký 
stany. Aha. Pivní slavnosti, nebo jak tomu 
říkají.

Navečer krásného teplého pátku se taťka 
připravoval. Z  nějaké skrýše si přinesl sta-
rou džínovou vestu plnou nášivek a  nesro-
zumitelných názvů. Oblékl si ji a začal před 
zrcadlem třepat hlavou, dělat, jakože, hraje 
na kytaru – kterou neumí ani držet, a že prý 
tak to dělali v mládí. To měl bratr Žižka asi 
ještě obě oči. Smíchy jsem si učůrkla. Mamka 
řekla, že s  ním takhle nikam nepůjde a  tak 
to oblečení zůstalo doma. Ale já bohužel ne.

Musela jsem s nimi, prý abych si rozšířila 
jako hudební obzory. V mateřské školce hrál 
na triangl a považuje se tudíž za znalce. Co 
tam budu dělat? Data mám vyčerpaný a wi-
fina tam není!!! To bude nuda …

u  pokladny byla dlouhatánská fronta. To 
jsem nečekala, tolik lidí. No, co vám budu 
povídat, byla jsem tam daleko nejmladší. 
Újezdské domovy asi měly vycházky.

Začalo hudební představení, kluci asi z de-
vítky, bylo to hrozně nahlas. „To je dobře“, 
říkal taťka. No moc se to poslouchat neda-
lo. Pak přišli další, to se nedalo poslouchat 
už vůbec. Startující letadlo by tady nebylo 
slyšet. Přes tu hudbu nebylo slyšet ani toho 
pána ze stánku, no toho, co tak nahlas mluví, 
vždyť víte.

Všichni pili pivo, snažili si něco povídat. 
Stejně se neslyšeli. Jenomže jsem si něčeho 
všimla. Té nálady. Byla taková, no já nevím, 
taková divně příjemná. Všichni se na  sebe 
usmívali, nikdo se nemračil. Dokonce i taťka 
s mamkou se nehádali, že by to pivo? Nebo 
radost se setkání, ze vzpomínek na  jejich 
mládí, které bylo táák dávno nejmíň 20 let. 
Ti lidi byli – šťastní.

A pak vystupovaly hlavní hvězdy, Kern se 
jmenovaly. Páni hudebníci přijeli v  otříska-
né dodávce – asi jeli zrovna z nějaké stavby 
– a  když se oblékli, bylo najednou narváno 
a z těch šťastných lidí se stala tlupa tančících 
divochů, jestli se tedy epileptickému záchva-
tu dá říkat tanec. Zase jsem si učůrkla. Ani 
to nestudilo. Jak jsem udiveně koukala na ta 
blikající světla a hudební šou. Bylo to hustý.

Konec. Konečně ticho. Jdeme domů davem 
spokojených lidí. Kolem sebe slyším slova ob-
divu k celé akci. Asi tomu nerozumím. I tať-
ka říkal, že to bylo supr, prý lepší jak na ho-
dech, když vypadl elektrický proud a  hrálo 
se při svíčkách. Tomu nerozumím, proč si 
nesvítili mobilama? A  že prý se něco chys-
tá zase za rok, říkal něco o Čechovovi nebo 
o  třech bratrech? Nebo sestrách? Aspoň se 
máme na co těšit…

KERN očima žákyně školou povinné
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m A T E ř S K Á  A   Z Á K L A d N í  Š K O L A

Kulaté léto 4
Oslava Dne dětí, blížícího se léta 

a  prázdnin. A  k  odpočinku patří i  hry 
a zábava. Letošní zábavou byly staré zná-
mé hliněné kuličky. Hra v kuličky na ti-
síc způsobů, v našem podání jen několik 
her, které se dají s tou malou hliněnkou 
uskutečnit. K  tomu na  150 dětí, hasiči, 
myslivci, tetování a další drobnosti, kte-
ré dokreslily dobrou náladu v  dětských 
očích. 

Každý účastník si domů odnesl pytlí-
ček kuliček, zážitky na celé léto, drobné 
sladkosti k  tomu a  malé těšení na  dal-
ší ročník. Určitě pro vás, děti, společně 
s maminkami a otnickou školou, připra-
víme za  rok další překvapení, soutěže 
a zábavu. 

Moc děkujeme všem rodičům, otnic-
kým maminkám a  Burze Otnice, kteří 
obětovali svůj volný čas a  zorganizova-
li tento den. Také patří velké díky star-
ším dětem, které na  stanovištích bavily 
ty menší. K  tomu musíme přidat SDH 
Otnice, MS Hubert Otnice, TJ Sokol Ot-
nice. Celou akci podpořili Zdeněk Mar-
tinásek, Lada (tetování), potraviny Pro-
sová a potraviny Jochymek. 

A  snad tento den, jak bylo v  záhlaví 
napsáno „Od důlku k důlku“, přivedl ně-
které z vás ke staré dobré hře v kuličky. 

Luboš Kleis

Popelka
a jak to bylo dál

Dne 11. června se v dělnickém domě 
odehrála premiéra pro veřejnost dra-
matického kroužku Popelka a  jak to 
bylo dál zahrané dětmi z  otnické ško-
ly pod vedením Marušky Jedličkové,  
Kamči Ondrové a Richarda Weisse.

V  průběhu náročného zkoušení to 
hodně dětí vzdalo a  musely se hledat 
náhrady. Scénář nebyl snadný. Zkouš-
ky probíhaly od  jara každý víkend, 
v pátek a v neděli i několik hodin. Ale 
i  přes všechny problémy a  neshody se 
podařilo divadlo odehrát na výbornou. 
Na  děti se přišlo podívat zhruba přes 
200 lidí, což byl určitě pro všechny 
účinkující velký úspěch. Skvělý zvuk 
zajistil Tomáš Hort. Všichni se na  di-
vadle dost nadřeli, a proto je ani odmě-
na neminula. Nyní se připravuje další 
představení, na  které se opět můžete 
těšit.

Červená Karkulka
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Třešnička na dortu 

Vyhodnocení soutěže žáků spoluorganizovanou 
„Zahrádkářským svazem v Otnicích“ 

V pátek 30. června proběhlo na sále Zá-
kladní školy Otnice slavnostní vyhodno-
cení školního roku 2016/17. Součástí slav-
nostního vyhodnocení bylo i předávání cen 
žákům, kteří se zúčastnili soutěže o nejlepší 
výrobek, anebo o nejhezčí fotografii. Člen-
ky zahrádkářského svazu Otnice Františka 
Bublová a  Ivona Kosíková předaly žákům 
ocenění. 

V soutěži o nejlepší výrobek z praktických 

činností získaly cenu diváků Tereza Jelínková 
z  Otnic a  Ina Nestrojilová z  Milešovic, obě 
žákyně 5. A třídy. Odbornou porotou byly 
vybrány za nejlepší výrobky žákyň 5. A třídy  
Ester Daňkové a Nikoly Kachlířové z Milešo-
vic. 

Ve fotografické soutěži „Foťotnice“ získala 
cenu diváků Pavlína Matulová z Milešovic, žá-
kyně 7. B třídy. Podle odborné poroty se na 1. 
a  2. místě umístili žáci 8. třídy Jakub Hložek 

a žák 6. B Adam Sekanina oba z Otnic. Za 3. 
až 5. místo byli odbornou porotou oceněni 
žáci z  9. A Tereza Pokorná z  Otnic,  Marek 
Šťastný z Lovčiček a žákyně 6. B třídy Aneta 
Skaláková z Otnic. 

Ceny nejlepším věnoval otnický svaz za-
hrádkářů. Ředitel Základní školy Otnice tím-
to děkuje za výbornou spolupráci a za pomoc 
při předávání ocenění žákům. 

Hynek Zavřel, ředitel školy 

Odměnou pro vítěze soutěže ve vybíje-
né pořádané starosty Dobrovolné sdru-
žení obcí Ždánického lesa a Politaví byl 
výlet do Bučovic na koupaliště. 27. červ-
na jsme se vypravili na cestu do Bučovic. 
Doprava fungovala až na zpoždění vlaku 
ze Slavkova do  Bučovic nad očekávání, 
proto po vyběhnutí kopce na koupaliště 
bylo teprve něco málo po půl deváté. 

Děti byly tak natěšené, že šatnu vzaly 
útokem a už se hrnuly do vody. Tady jsem 
nastoupila já s několika důležitými pokyny, 
kterých se bylo potřeba držet. A  musím 
uznat, že celá návštěva koupaliště a vlastně 
celý výlet se po  všech stránkách vydařil. 
Děti byly bezvadné, slečna plavčice překva-
pená, jaké hodné a bezproblémové děti ze 
ZŠ Otnice přijely. 

Pak už se činnosti střídaly v  rychlém 
sledu: plavání v bazénu, sjíždění skluza-
vek, osušení mimo vodu, nákupy v míst-
ním bufetu a zase voda, odpočinek, plá-
žová přehazovaná, bufet a  odpočinek, 
plavecké závody a  na  závěr fotka, aby 
všichni věděli, jak jsme se měli fajn. 

Drahomíra Floriánová
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V pondělí 4. září byl na sále Základní 
školy v Otnicích slavnostně zahájen nový 
školní rok 2017/18. Nové prvňáčky při-
šli pozdravit také zastupitelé obcí, Pavel 
Prokop, Pavel Muric i  starosta Lovčiček 
Martin Bartoš. Poděkovali jsme jim, že 
na nás myslí, protože během prázdnin se 
podařily udělat některé práce, díky kte-
rým je naše škole zase o něco krásnější. 

Ředitel školy představil pedagogický 
sbor, včetně vychovatelek i  asistentek 
pedagogů. Žáci pěveckého kroužku za-
zpívali prvňáčkům pěknou písničku. Ná-
sledně už přišlo to hlavní, tedy slavnost-
ní přivítaní dětí 1. A a  1. B třídy spolu 
s  třídními učitelkami. Žáci obdrželi sla-
bikář, pamětní list a také novou klíčenku 
s logem školy. Následně měli rodiče mož-
nost si své děti vyfotit, aby měli na daný 
den hezkou památku. Celkem 1. A a 1. B 
třídu navštěvuje 39 dětí, z toho 28 dětí 
z  Otnic, 10 dětí z  Lovčiček a  jeden žák 
z Dambořic. Pak následovalo také přiví-
tání nových žáků 5. tříd z Bošovic a Mi-
lešovic, kterých je celkem deset. Celkový 

počet žáků v otnické škole se ve srovnání 
s  loňským rokem navýšil na  316 žáků, 
což je o 12 více než v loňském září. 

Jaké akce v  letošním školním roce 
na  žáky čekají? Pro žáky 2. a  3.tříd to 
bude tradiční plavání ve  Vyškově, kdy 
celkem desetkrát vyjedou na výuku pla-
vání v měsících září, říjen a listopad. Naši 
nejmenší pojedou do Střediska ekologic-
ké výchovy Lipka do brněnských Soběšic 
a  na  sále školy se mohou těšit na  „sfé-
rické kino“. Žáky 4. třídy čeká návštěva 
dopravního hřiště ve  Vyškově spojená 
s dopravní výchovou a pro žáky 4. a 5.tří-
dy připravujeme „Zimní školu v přírodě“ 
spojenou s lyžováním. 

Žáci 7. tříd pojedou do  brněnského 
„Vida centra“ a  v  případě zájmu i  do   
vánoční Vídně. Žáci 9. třídy se mo-
hou těšit na  exkurzi do  Dukovan a  na   
Dlouhé stráně. Již v  říjnu navštíví pre-
zentaci středních škol na  brněnském 
výstavišti. Na  závěr školního roku při-
pravujeme exkurzi do  okolí španělské 
Barcelony. 

A co se o prázdninách povedlo? Byla to 
rekonstrukce sociálního zařízení.Nová 
umyvadla, obklady a baterie určitě při-
spějí k lepšímu komfortu žáků. Poved-
lo se oddělit a  odhlučnit dvě učebny, 
které se budou moci lépe využívat při 
výuce. Nejdůležitějším počinem bylo 
lepší zabezpečení školy. V  současné 
době je škola vybavena audiovizuál-
ním systémem, který umožňuje školu 
lépe chránit, protože vidíme toho, kdo 
do  školy přichází. Na  druhou stranu 
stále chceme rodičům dětí v  družině 
umožnit čekání v  prostoru vestibulu, 
aby hlavně v zimním období nemuseli 
čekat venku a mohli si na naší nástěnce 
prohlédnout nové fotografie z různých 
akcí či bohatou nabídku kroužků. Vě-
řím, že to ocení a že se jim bude v naší 
škole líbit. 

Přeji všem spoluobčanům krásný 
podzim a žákům úspěšný start do no-
vého školního roku. 

Hynek Zavřel, ředitel školy

Zahájení školního roku 
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Jsme ročník 1943, velice rádi se setkáváme a myslím, že se 
máme všichni rádi. Na  setkáních vzpomínáme na  školní zá-
žitky, kterých bylo dost. Byla to trošku jiná doba, více jsme se 
setkávali i  po  vyučování a  bylo to kamarádské. Nejlepší bylo 
první setkání po  25 letech. To byly vzpomínky nejčerstvější. 
Navštívili jsme školu, hřbitov, navštívili nás učitelé, kteří tehdy 
ještě byli mezi námi. Potom jsme měli ještě tři setkání a nyní 
po 60 letech. Sešlo se nás 23 spolužáků. Bylo to příjemné setká-
ní. V místní hospodě U Marků bylo nachystáno bezvadné pro-
středí s výbornou večeří, kterou si každý sám zaplatil. Protože 
roky přibývají, tak o  některých zážitcích jsme už museli více 
přemýšlet. I  naše vizáž se poněkud změnila, ale někteří mají 
stále dobrou paměť i kondici. My holky jsme probraly naše ro-

diny a děti, kluci měli zase svoje problémy. Přišlo i na smutné 
vzpomínání, problémy stáří, nemoci a hlavně jsme vzpomínali 
na naše zesnulé spolužáky. Odešlo jich už osmnáct a je nám to 
moc líto. 

Potom přišlo i na veselou notu. Máme dobré zpěváky a Jenda 
Valián byl k nezastavení. Jakub Kunderka nás obveseloval svý-
mi vtipy. Těch smutných vzpomínek bylo dost, a tak dobrá ná-
lada byla zapotřebí. Rozcházeli jsme se opravdu v dobré náladě 
s plánem na další setkání. Tak uvidíme. Doporučujeme všem, 
aby se scházeli co nejvíce. Na setkáních si mohou zavzpomínat, 
otevřít svá srdíčka, rozebrat svá štěstí i trampoty. 

Myslím, že jsem mluvila za všechny spolužáky. 
Heda Mezuláníková 

S e T K á n Í  S P O l u Ž á K ů

Šedesát roků od posledního školního zvonění
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Sraz čtyřicátníků
Už je to 26 let, co jsme naposled zasedli v lavicích ZŠ Otnice. Letos v září jsme se 

sešli skoro celá 8. A  třída. Naše pozvání přijali také manželé Holubovi a  paní Vi-
dláková. Pan školník nám otevřel školu, takže jsme se na okamžik vrátili do  škol-
ních let. Naše škola se nijak zásadně nezměnila. Samozřejmě je moderněji vy-
bavená a  místo „Síně slávy“ je dnes pingpongový stůl pro žáky. Mně osobně se 
v  učebnách druhého stupně vybavila spousta vzpomínek, jakoby to bylo včera. 
S  našimi bývalými kantory jsme prošli celou školu, v  učebně hudební vý-
chovy jsme zavzpomínali nejen na  hodiny českého jazyka s  paní Vidláko-
vou. Po  prohlídce školy jsme šli na  hřbitov, kde jsme položili kytku, zapáli-
li svíčky a  vzpomněli na  našeho spolužáka Richarda Šmída. Potom jsme se 
přesunuli na hřiště, kde jsme prohlíželi staré fotky a bavili se až do nočních hodin. 
Je fajn se po letech sejít a zavzpomínat na školní časy. Díky všem spolužákům i kan-
torům, kteří přišli. Jitka Sigmundová
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Z   Č i n n O S T i  S P O l K ů

První srpnová sobota opět přilákala řadu návštěvníků k ryb-
níku v  „Poltni“, kde členové Mysliveckého spolku Hubert 
Otnice uspořádali tradiční Kynologický den. Dne se zúčast-
nilo 12 psů, kteří byli po slavnostním zahájení rozlosováni 
do dvou skupin. Poté se odebrali se svými vůdci do honitby 
k plnění úkolů. 

Po splnění úkolů čekaly ještě pejsky a hlavně diváky další 
atraktivní disciplíny. První disciplínou bylo přinášení liš-
ky přes překážku. Vzhledem k  teplému počasí se  pejskům 
se zapáchající liškou moc soutěžit nechtělo. Další úkol byl 
přinášení kachny z vody po výstřelu. Zde musel svého svě-
řence přemlouvat na kolenou na břehu rybníka náš dlouho-
letý předseda Petr Borovička, aby mu kachnu z vody přinesl 
a předal. Upřímně si pejsek dělal ze svého pánečka srandu 
a diváci to ocenili řádným potleskem. 

Posledním úkolem byla ještě mimo hlavní závod uspořá-
dána soutěž v rychlosti na pohozenou kachnu, kde byli vy-
pouštěni dva psi najednou. V tomto závodě byl nejrychlejší 

pes Jasik z Koroptvárny (NOK) s vůdcem Radkem Šváben-
ským. 

V  hlavním závodě se na  prvním místě umístil pes Benfica 
z Nížkovic (NOK) vedený Vladislavem Babejem, druhý skončil 
pes Zeus z Bošovic (NOK) vedený Petrem Navrátilem a na tře-
tím místě se umístil pes Adar ze Sůdných (NOK) vedený opět 
Vladislavem Babejem. 

Lehké nebylo i  rozhodování hlavních rozhodčích Františka 
Navrátila z Bošovic a Petra Zvonaře ze Ždánic, ale také se s tím 
poprali a patří jim poděkování. Rovněž děkujeme všem spon-
zorům za krásné ceny, které si odnesli všichni zúčastnění zá-
vodníci. Pochvala a velký dík patří mistrům kuchařským, kteří 
se postarali o výborný zvěřinový srnčí a kančí guláš, také obslu-
ze v občerstvení a všem, kteří se postarali o přípravu letošního 
„Kynologického dne“. 

Myslivosti a kynologii zdar! 
Pavel Muric 

Poznámka: NOK – Německý ohař krátkosrstý 

Kynologický den 
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Zápisky z deníků:
Pondělí 10. července
Dnes jsme jeli autobusem do  Klobouk 

u Brna. Byli jsme na větrném mlýně a pak 
v muzeu. Mlýnem nás provázel pan Svobo-
da. Vyprávěl nám o historii a nakonec nám 
zpíval písně o  okolních vesnicích. V  mu-
zeu, kde měli věci od  pravěku po  retro 
dobu, se mi nejvíc líbily kroje dívek a šátky. 
A taky jsme krmili černouška starými min-
cemi a on kýval hlavou.

Úterý 11. července
Jeli jsme do  Sokolnic. Z  nádraží jsme to 

vzali zkratkou, která nám to „zdelšila“. Děti 
Rábovy nám dělaly průvodce. Jmenovaly se 
Dan a Ema. Šli jsme do zámku, který slouží 
jako domov pro důchodce. V  zámku měli 
papouška, králíka a  morče. V  zámecké za-
hradě byly kozy. Poté nás Dan s Emou vzali 
do obory, kde jsme viděli daňky. A pak jsme 
šli na oběd. Dali jsme si pizzu. Byla dobrá. 
Šli jsme na nádraží a odjeli jsme autobusem. 
Děti Rábovy jely s námi do Otnic.

Středa 12. července
Líbila se mi projížďka s koňmi. Jeli jsme 

do Těšan koňským povozem s panem Ka-
loudem. Byli tam dva koně, jmenovali se 
Gasper a Furik. Gasper měl 9 roků a Furik 
11 roků. Byla tam i moje kamarádka Vik-
ča. Byla tam i se svým bráchem a byli jsme 
v kovárně. Tam nás paní provedla. Viděli 

jsme nástroje, kde spal kovář a kde se děla-
ly trdelníky a stloukala se smetana. Po pro-
hlídce byl oběd v  restauraci Maryša. Pak 
jsme jeli na Šinkvický dvůr. Tam byli koně 
a psi. Viděli jsme hrob Koroka, trojnásob-
ného vítěze Velké Pardubické.

Čtvrtek 13. července 
Byli jsme v  Chrlicích v  zámku, kde je 

ústav pro nevidomé. Čtou si pomocí Brail-
lova písma. Pan Tomáš nám ukázal, jak 
pracuje s počítačem a jedna paní jak uměla 
s mobilem. Mohla se ho na cokoliv zeptat 
a telefon jí to pověděl. Třeba se ptala, co je 
orchidej. Koukli jsme se, jak vyrábí různé 
věci, které jsme si pak mohli koupit. Já si 
pak koupila podsedák a  ošatku. Po  pro-
hlídce dílen jsme šli do  knihovny, kde 
jsme se naobědvali a vybrali jsme si knihy. 
Po knihovně byla prohlídka nové hasičky. 
Zpátky jsme jeli vlakem a autobusem.

Pátek 14. července
Tento nej den začal takhle. Hráli jsme 

hry v Sadu a pak jsme šli do  školní tělo-
cvičny. Po  tělocvičně jsme šli do  hasičky. 
Prováděl nás Ondra Klvač. Povídal nám 
o historii a ukázal nám celou hasičku. Šli 
jsme na oběd k Markům. Po obědě jsme se 
vrátili na hasičku. Jeli jsme k rybníku a stří-
kali jsme na plechovky. Jak jsme dostříka-
li, jeli jsme zpět. V autě byl batoh a v něm 
poklad. 

Sadové prázdniny - výletníci
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Letošní tvoření v  Centru volného času Otnický SAD pro předškolní děti jsme 
zahájili ve středu 4. října. Jako celý minulý rok i  letos budeme barvit, stříhat, lepit, 
tvořit, vyrábět a  poznávat. Ovšem pouze jednou za  měsíc, každou první středu 
v měsíci od 14:45 do 16:15 hodin. Letos ani maminky, pokud se utrhnou od svých 
povinností, nepřijdou zkrátka. Po předškolácích bude nově podvečerní čas od 16:45 
do 18:15 hodin věnován tvoření pro dospělé.

Spolu vyzkoušíme např.: šperky, košíky z triček, pletení rukama atd.
Srdečně všechny zve Kamila Vašourková

Tvoření krásných 
maličkostí v Sadu

Jsem velice ráda, že jsem mohla s  dět-
mi strávit krásný týden a  navštívit mno-
ho zajímavých míst v  okolí Otnic. Velké 
poděkování patří všem, kteří mi pomohli 
pro dvanáct výletníků program připravit. 
V pondělí to byl Jan Svoboda a paní prů-
vodkyně, která nás provedla národopisným 
muzeem v  Kloboukách u  Brna. V  úterý 
sourozenci Rábovi a aktivizační pracovni-
ce Ivana Dvořáková, která ukázala dětem, 
jak žijí senioři na  zámku v  Sokolnicích 
i  terapeutickou zahradu. Ve  středu jsme 
si užili krásný den díky manželům Kalou-
dovým a průvodkyni Evě Dudkové, která 
nás provázela v  kovárně i Janě Trundové 
na Šinkvickém dvoře. Ve čtvrtek nám celý 
program v  Chrlicích připravila knihov-
nice Marta Smejkalová. V pátek program 
připravil Ondřej Klvač a díky jemu i Aleši 
Holoubkovi si děti mohly vyzkoušet hasící 
techniku v praxi. Celý týden jsme zakončili 
výborným obědem U Marků, který pro nás 
připravil Milan Marek ml. 

Dana Sekaninová

Výletníci: Jiří a Zuzana Hofrovi
Adam a Alena Kosíkovi

Adéla a Karolína Pavlasovy
Adam a Julie Procházkovi

Adam Sekanina
Michaela Smolová

Vojtěch Srba
David Šebeček
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Otničtí zahrádkáři se pravidelně kaž-
dý rok zúčastňují výstavy ovoce a  zele-
niny ve  Slavkově u  Brna. Letošní byla 
slavnostní, protože se konala k  60. vý-
ročí založení Českého zahrádkářského 
svazu. Slavnostní výstavy byl přítomen 
předseda celorepublikového svazu Sta-

nislav Kozlík z Prahy. Mimo jiné předal 
pohár „Vítěznému jablku roku“, pěstiteli 
Ing. Tomkovi z Vyškova.

Otnické výpěstky – zeleninu, ovoce 
a  květiny umělecky naaranžoval florista 
Jaromír Kokeš. Naše výstavní expozice 
okamžitě zaujala každého příchozího 

návštěvníka. Dominantní uspořádání 
vyzvednul i pan Kozlík.

Navzdory deštivému počasí byla ná-
vštěvnost velmi dobrá, lidé odcházeli 
velmi spokojení a inspirováni do zahrád-
kářské práce.

Františka Bublová

Výstava ovoce a zeleniny 
23. a 24. září ve Slavkově u Brna

Bylinková zahrádka
Víte, že v naší obci máme bylinkovou zahrádku? Ano. Zahrádka se nachází na místě bývalého koupaliště na ulici Za Drahy. A 

víte, že si můžete utrhnout nebo ustřihnout léčivky, které rostou na této zahrádce a využít je pro svoji potřebu? Samozřejmě tak, 
aby tam zůstaly rostlinky i pro další zájemce. Víte, které bylinky na naší obecní bylinkové zahrádce rostou? Některé jsou označeny 
cedulkou (např. máta, dobromysl), jiné snadno poznáte (např. pažitka, levandule) a s některými vám poradí vaši kamarádi nebo 
strýček Google. Nachází se zde opravdu pestrá a krásně vonící směsice různých bylinek. Můžete si s nimi ochutit svačinu nebo 
polévku či uvařit léčivý čaj. 
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Letošní ročník tenisového turnaje čtyřher Otnice Open 2017 
je již minulostí. Tento 14. ročník se tradičně odehrál posled-
ní srpnovou sobotu 26. srpna ve  sportovním areálu TJ Sokol 
Otnice. Po celou dobu panovalo na tenisových kurtech horké 
počasí, což činilo turnaj pro některé hráče velice náročným. 

Opět i letos byl o turnaj velký zájem z řad tenisové komunity 
JMK, a proto byli upřednostněni nejprve otničtí hráči a zástup-
ci dlouhodobé tenisové soutěže PSDROT-JMK, které se náš 
tenisový oddíl úspěšně účastní již 16 let. Turnaj byl omezen 
pro start 16-ti dvojic, ale z důvodu pozdního přihlášení dvou 
otnických párů byla udělena výjimka a  turnaj rozšířen na 18 
družstev. Hrálo se systémem tří skupin po šesti párech, každá 
na  jednom dvorci. Po  rozlosování, výčtu pravidel a  přivítání 
všech účastníků pořadatelem turnaje, byla první utkání zahá-
jena v 9 hodin. Na kurty nastoupily nasazené páry ze všech tří 
skupin, jmenovitě: 

Skupina A: Bubla Jarolslav ml. – Bubla Jaroslav st., Otnice 
Skupina B: Pelikán František – Pelikán Kamil, Ivančice 
Skupina C: Doležel Zdeněk – Mráz Igor, Velešovice 

Základní skupiny se hrály velice dlouho a hráče stály hodně 
sil. Každý z účastníků musel odehrát minimálně 5 klasických 
setů. Dle postupového klíče do čtvrtfinálového pavouku postu-
povaly dvě nejlepší dvojice z každé skupiny a dva nejlepší páry 
ze třetích míst, o kterých musela rozhodnout až srovnávací mi-
nitabulka. V play-off nechyběli dva zástupci domácího teniso-
vého oddílu TO Otnice Bubla Jaroslav ml. + Bubla Jaroslav st. 
a  Salajka Jaroslav ml. + Šebeček Marek, třetí otnická dvojice 
Šebeček Antonín + Špunar Marian, rozehraný turnaj překva-
pivě skrečovala. 

Čtvrtfinále nepřineslo žádné překvapení a mezi čtyři nejlepší 
se prosadili všichni hlavní favorité, což předurčovalo obě semi-
finálová klání pro vyrovnaný souboj. Tenis to byl vskutku krás-
ný. První semifinálový duel ovládli Doležel s Mrázem z Vele-
šovic, když výsledkem 6:3 porazili Krále s Drápalem z Ivančic. 
Ve  druhém semifinálovém zápase předvedli velice atraktivní 
útočnou hru, místy i  service – volley skvěle hrající bratři Pe-
likánovi z Ivančic. Když jednoznačně přetlačili výsledkem 6:3 
opatrně hrající Bublovi z  Otnic, kteří po  dlouhé době zůsta-
li před branami finále. Ti si však spravili chuť při zápase o 3. 
místo, když zvítězili poměrem 6:2 nad již zmíněnými Králem 
a Drápalem z Ivančic, na které zbyla pouze nepopulární bram-
borová medaile. 

Finále letošního turnaje bylo svým průběhem i pojetím zcela 
ojedinělé. Gentlemanský přístup obou soupeřících stran a přá-
telská atmosféra se jen tak nevidí. Možná, že to tak bylo poprvé 
za 14 let, co turnaj pořádám. Opět skvěle hrající sourozenci Pe-
likánovi hrající vítězné volleye z middle-line vedli již 3:0, když 
starší z  bratrů František (51 let) špatně došlápnul a  zápas se 
musel na více než 10 minut přerušit. Soupeři sportovně počka-
li, a dokonce Igor Mráz přistavil přímo na dvorec zraněnému 
židli. Po přátelské dohodě bylo rozhodnuto, že se finále nevzdá-
vá a utkání se dohraje. Avšak pár z Ivančic limitovaný zraně-
ním už nemohl tvrdě hrající dvojici z Velešovic více vzdorovat. 
Mráz s Doleželem vyhráli finále 6:4. Bylo to již jejich celkově 
čtvrté vítězství na Otnice Open. 

Turnaj byl ukončen kolem 19. hodiny slavnostním vyhláše-
ním výsledků a dekorováním čtyř nejlepších párů poháry. Vý-
borné občerstvení zajistil Ladislav Zedníček na stánku Pod Ple-
chem. Celkem bylo odehráno v rámci turnaje 53 zápasů, 480 
her během 10 hodin. 

Fotografie a historii celého turnaje Otnice Open si lze pro-
hlédnout na sokolském webu: 

www.tj-sokol-otnice.cz 
Jsem rád, že se turnaj opět povedl a nikdo se nezranil. Vítě-

zům gratuluji a  všem děkuji za  účast. Konkrétní poděkování 
patří Marku Šebečkovi, který jako jediný otnický tenista přišel 
na brigádu při přípravě i ukončení turnaje. 

Za TO Otnice, pořadatel Jaroslav Salajka ml. 

Výsledky: 

Odkazy: 
http://www.tj-sokol-otnice.cz/tenis_turnaj.php 
http://www.tj-sokol-otnice.cz/tenis_turnaj_historie.php 
http://www.tj-sokol-otnice.cz/galerie.php?default_dir=gallery/
tenis/14.Tenisovy_turnaj_2017
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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
Otnice Open 2017

Pořadí Hráči Oddíl 
1 Doležel Zdeněk - Mráz Igor Velešovice 
2 Pelikán Kamil - Pelikán František Ivančice
3 Bubla Jaroslav st. - Bubla Jaroslav ml. Otnice 
4 Král Karel - Drápal Jiří Ivančice 
5 Duchoslav Josef st. - Šebek Roman Vinohrady 
6 Čarvaš Víťa - Procházka Michal Lelekovice 
7 Salajka Jaroslav ml. - Šebeček Marek Otnice
8 Kramář Jiří - Filip Jiří ml. Rousínov 
9 Štefan Radek - Navrátil Pavel Brno 

10 Papež Roman - Durda Karel Slavkov - Hodějice 
11 Havránek Martin - Herzán Drahoš Líšeň - Starovice 
12 Sopoušek Mirek st. - Sopoušek Mirek ml. Hrušovany u Brna 
13 Dziuban Petr - Skřivánek Jiří Rousínov 
14 Hradský Karel - Lakomý Radek Újezd u Brna 
15 Šebeček Antonín - Špunar Marian Otnice 
16 Vach Josef - Zich Jakub Újezd u Brna 
17 Kukla Marek - Trumpeš Vilém Sokolnice - Dambořice 
18 Gajarský Josef - Čapek Robin Vinohrady
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Oddíl kopané 
- mladší žáci 

Fotbalová sezóna 2017/2018 začala 
a  v  Otnicích do  ní vstoupilo i  nově se-
stavené družstvo mladších žáků. Aby-
chom mohli hrát a  měli dostatečný po-
čet hráčů, spojili jsme se s Milešovicemi. 
O  tom, že není žádná legrace dát druž-
stvo dohromady, svědčí i  počet týmů. 
Na okrese Vyškov v kategorii mladší žáci 
je přihlášeno pouze sedm. Jezdíme tedy 
k více vzdálenějším soupeřům, než jsme 
byli dosud zvyklí. V soutěži se rozkouká-
váme. V  tuto chvíli máme za  sebou pět 
zápasů: dvě výhry a tři porážky. Tak nám 
držte palce, ať máme pořád chuť měřit 
síly se soupeři. Rádi bychom vás pozva-
li na  další naše zápasy. Za  Otnice hrají: 
Michal Doležal, Štěpán Doležal, Ondřej 
Fojtík, Matyáš Goiš, Filip Chaloupka, 
Filip Skalák, Žaneta Nováková, Ondřej 
Postbiegl, Vilém Svoboda, Vendula Šeb-
rová, Jan Vikturna, Luboš Vikturna, To-
máš Rérych. 

Trenéři: Petr Skalák a Bohdan Tišer 

Mladší přípravka
má pro tuto sezónu, po odchodu několika hrá-

čů do starší přípravky 9 registrovaných hráčů, 
kteří mohou nastoupit v  Okresní soutěži mladší 
přípravky. 

Jsou to: Marek Zicháček, Adam Navrátil, Šimon 
Štěpánek, Ondřej Struha, Jakub Navrátil, Domi-
nik Joch, Václav Svoboda, David Šebeček a Voj-
těch Jedlička.

Věřím, že složení týmu ještě během sezóny roz-
šíříme. Zápasů jsme odehráli pomálu, takže zatím 
nejtěžší a zároveň nejnapínavější souboj se ode-
hrál na domácím hřišti s Bošovicemi. Vybojovaná 
remíza 8:8 v poslední minutě, byla zkouškou ner-
vů nejen pro trenéry, ale také pro fandící rodiče.

Před sebou máme ještě několik zápasů, ve kte-
rých se budeme snažit více zlepšit a hlavně zvýšit 
střeleckou aktivitu. Naštěstí se nemusíme spolé-
hat jen na jednoho nebo dva hráče, kteří pravidel-
ně skórují, ale můžeme se opřít i o nově příchozí 
fotbalisty, kteří si už dokonce vyzkoušeli, jaké to 
je, dát hattrick.

Mimo registrované hráče pravidelně navštěvují 
trénink děti, se kterými se počítá do budoucí se-
zóny. Na hřišti tedy můžete vidět dalších 7 dětí 
poletujících s  míčem, nebo bez něj. Trénujeme 
úterý a čtvrtek vždy od 17 hodin. Trénink (kam se 
ostatní kluci i holky můžou přijít podívat, nebo si 
ho i vyzkoušet) je určen pro ročníky 2009-2011.

Po skončení podzimní části se zřejmě přesune-
me do tělocvičny. Domlouváme už také nějaký 
halový turnaj pro kategorie U6-U8, který je často 
dotován plnou taškou laskomin a pro ty nejlepší i 
diplomem, medailemi a pohárem.

Radek Šebeček 
Jaromír Navrátil
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Slavnostní vyhlášení České obce sokolské
Míša Drabálková dosáhla ve své sportovní kariéře ceněného indivi-
duálního ocenění. Byla nominována mezi patnáctkou nejúspěšněj-
ších sportovců České obce sokolské. Slavnostní vyhlášení se konalo 
26. dubna v  Tyršově domě v  Praze.   Míša obsadila v  této celore-
publikové anketě 9. místo a osobně převzala ocenění od starostky 
České obce sokolské ing. Hany Moučkové a předsedy České unie 
sportu Miroslava Jansty.  Blahopřejeme

Mistrovství světa 
v benchpressu, litva

Jako jediná žena českého týmu odjela 
Míša Drabálková se svými mužskými 
kolegy do  Kaunasu, druhého největ-
šího města Litvy na  mistrovství světa 
v benchpressu (tlak v lehu). Jako již tra-
dičně Míša nastupovala v  kategorii žen 
do  72 kg. Kategorie byla velice početně 
obsazena závodnicemi z celého světa. Cíl 
pro otnickou závodnici byl probojovat se 
do  první desítky. Tato meta se nakonec 
povedla a  Míša obsadila 9. místo výko-
nem 122,5 kg. 

Další soutěží, které se závodnice z Ot-
nic zúčastní, bude listopadové mistrov-
ství světa v silovém trojboji, které pořádá 
Česká republika v Plzni.

Michal Sicha

Starší přípravka
  Přípravu na novou sezónu jsme za-

hájili na konci srpna. Mrzí nás, že nám 
tři kluci oznámili, že končí. Je to ško-
da, protože nám do  budoucna budou 
určitě chybět. Složení týmu je násle-
dovné: Hofr Jiří, Kolařík Votěch, Kosík 
Adam, Kotlar Daniel, Muric Maxmili-
an, Polanský Jiří, Rafaj Radim, Rosen-
dorf Dominik, Zicháčková Barbora, 
Žuchovský Adam. Přípravu i  zápasy 
nám značně komplikuje počasí. I  pře-
sto se scházíme v hojném počtu. Zatím 
jsme na začátku soutěže a tak na něja-
ké větší hodnocení je ještě brzy. Naším 
cílem je, abychom se fotbalem bavili, 
a  to se nám zatím daří. S  přístupem 
dětí k tréninku i zápasu jsme spokoje-
ni a doufáme, že naše výkony porostou 
nahoru.

Sportu zdar trenéři:
Marek Matoušek

Michal Rosendorf
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11.	listopadu	2017

uKáZKA ŘeMeSel
pořádají:	otničtí	zahrádkáři

16.	listopadu	2017

lampionový průvod 
s uzavíráním pramene před radnicí

pořádá:	obec	otnice

3.	prosince	2017

VánOČnÍ KOnCeRT
dechová	kapela	Žadovjáci

v 15	hodin	v dělnickém	domě

pořádá:	obec	otnice

9.	prosince	2017

SeTKánÍ u VánOČnÍHO STROMu
pořádá:	obec	otnice

k i n o k avÁ r n a

20.	října	ve 20	hodin

Rychle a zběsile 8
akční	dobrodružný	film	USa/Francie

nevhodné	mládeži	do 12	let

27.	října	ve 20	hodin

Den blbec
německá	akční	komedie

nevhodné	mládeži	do 12	let

29.	října	v 16	hodin

MiMi ŠéF
americká	animovaná	rodinná	komedie

Mládeži	přístupno

2. VÝROČÍ OTeVŘenÍ KinOKAVáRnY
17.	listopadu	v 18	hodin

krátký	dokument	o obci

Ostře sledované vlaky
oskarový	film	jiřího	Menzla	z roku	1966

nevhodné	mládeži	do 12	let
vStUp	zdarMa

LoSovÁnÍ	voLnýcH	vStUpEnEk	
na další	filmová	představení

18.	listopadu	ve 20	hodin

i dva jsou rodina
komedie	Francie/velká	británie

nevhodné	mládeži	do 12	let

19.	listopadu	v 16	hodin

Příběh lesa
Francouzský	dokumentární	film

Mládeži	přístupno

TVOŘenÍ KRáSnÝCH MAliČKOSTÍ
pro děti i rodiče

přijďte	si	tvořivě	zařádit

Kdy:	
vždy	první	středu	v	měsíci

14:45 – 16:15	předškolní	děti
16:45		pro	dospělé

Kde:
v	prostorách	nad	poštou

Co s sebou:
pracovní	oblečení,

30	kč	děti,	50	kč	dospělí	
(nebo	dle	materiálu)

Kontakt: 
kamila.km2015	@gmail.com

603	35	60	61	(SMS)



naše děti



aloiské hody




