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6. července 2012 se v  podvečerních hodinách přehnala přes Otnice nezvykle velká bouře. 
Následkem byly na  několika místech v  obci ulomené a  popadané větve stromů, převrácené 
popelnice, nemalé škody na zahradách a domech. Hasiči likvidovali vyvrácené stromy a větve 
na silnici směrem na Milešovice. Některým občanům způsobil silný vítr škodu na budovách 
a střechách. Kritický stav nastal u mostu v Chaloupkách (č. p. 488), kde hrozilo vylití vody 
z koryta. Díky obětavosti místních občanů se podařilo uvolnit zanesený průtok pod mostem 
a voda plynule odtekla. 
Tuto velkou letní pohromu naštěstí zastínily úspěšné akce otnických organizací. Podrobněji  
o nich vypovídají stránky podzimního čísla Otnického zpravodaje. red

Následky letní bouřky zdokumentoval Adam Sekanina a Pavel Muric
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ČERVEN - 11. června 2012
 
2. Kontrola minulého zápisu:
- Bod č.2/8 – audit obce. Návrh na odstranění zjištěné záva-

dy byl s metodiky JMK projednán. Další postup bude ještě 
konzultován s technikem f. Gordic.   

- Bod č. 8 – zápis o požární kontrole. Závady byly odstraněny 
a kontrolní orgán informován. 

3. MěÚ Slavkov u Brna – stavební úřad:
a)  Manželé Schillerovi Brno – zah. řízení o  změně stavby. 

Úpravy RD 66
b)  HDP Trading 53 – Rozhodnutí č.206/2012, trafostanice 

22/0,4 kV 
c)  Prostavby Real Brno – ÚPI, obytný soubor Pod Vodárnou
d)  Ing. L. Matyáš 250 – záv. kontrolní prohlídka RD 250, mo-

dernizace 
e)  R. Sloup 330 – Územní tozhodnutí č.256/2012, umístění 

vod. a kan. řadu
 
4.  MěÚ Slavkov – odbor ŽP:
a)  VaK Vyškov – zahájení řízení o změně povolení k vypouště-

ní odp. vod
 
5.  MěÚ Slavkov – odbor dopravy a SH:
Znakom Brno – Stanovení dopr. značení na ul. Nová, rekon-
strukce kanalizace 
 
6. Schválení přijatých faktur:
a)  Pramos Šitbořice – Fa: 91202271, výměna okna na 6BJ
b)  Prostavby Brno – Fa: 20122050, zemní práce na místní ko-

munikaci u SD
c)  Netic Brno – Fa:120100365, monitor k PC – 2x
d)  EEIKA Sokolnice – Fa:12010517, oprava VO
e)  Respono Vyškov – Fa: 2312350003, likvidace odpadů
f)  Galileo Chomutov – virtuální prohlídka obce na  webové 

stránce
g)  Asko Brno – PD18000703, vybavení pro rodinný koutek 

na OÚ 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 6, zápi-
su.        
 
7. Finanční dary pro ZŠ Otnice:
Zastupitelstvo projednalo žádost Základní a  Mateřské školy 
Otnice o schválení přijetí finančních darů od f. Prostavby a.s. 
Brno ve výši 2 tis. Kč a Honebního společenství Otnice ve výši 
9 600,- Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí finančního daru pro ZŠ Otni-
ce od f. Prostavby a.s. Brno ve výši 2 tis. Kč a od Honebního 
společenství Otnice ve výši 9 600,- Kč.   
 
8.  JMK – kontrola matriční agendy:
Zastupitelé projednali „Protokol o kontrole“ výkonu přenesené 
působnosti svěřené orgánům obcí, které provedli zaměstnanci 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 29. Května 2012. 
Zjištěné drobné nedostatky byly vyřešeny při kontrole. Jinak 
nebylo shledáno závad.  
 
9.  MMR ČR – registrace akce, dětské hřiště:  

Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení  Ministerstva pro míst-
ní rozvoj ČR o registraci akce – přidělení dotace na vybavení 
dětského hřiště. Celkové náklady 520 980,- Kč, dotace přiděle-
na ve výši 364 686,- Kč. Rozdíl bude dofinancován z vlastních 
zdrojů.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace a  podmínky pro 
vydání rozhodnutí na  dotaci z  MMR ČR, vedené pod 
č.117D815002053.          
 
10.  Žádost TJ Sokol Otnice o výpůjčku sálu DD:
Zastupitelé projednali žádost TJ Sokol o výpůjčku sálu Dělnic-
kého domu na dny 22-24. 6. 2012 za účelem pořádání Alois-
kých hodů.
Usnesení:
ZO schvaluje výpůjčku sálu pro TJ Sokol Otnice na dny 22-24. 
6. 2012.       
            
11.  Žádost o. s. Kalimero Vyškov o finanční příspěvek:
Zastupitelé projednali žádost  o.s. Kalimero Vyškov o finanční 
příspěvek 4 500,- Kč. Názory ZO na poskytnutí příspěvku ne-
byly jednotné. 
Obec poskytne finanční příspěvek jen v  případě vystoupení 
mažoretek v naší obci.            
           
12.  Komunitní plánování:
Zastupitelé projednali žádost Oblastní charity Hodonín o při-
pojení se obce ke  komunitnímu plánování města Slavkova 
a tím i možnosti čerpat pro svoje občany charitativní služby. 
Usnesení:
Zastupitelsto vyslovilo souhlas k připojení se ke komunitnímu 
plánu města Slavkov u Brna.   
 
13. Nabídka f. Galileo na web stránky obce:
Starosta předložil nabídku f. Galileo Chomutov na  výrobu 
a správu webových stránek obce. Bylo konstatováno, že úroveň 
současných web stránek obce je na dobré úrovni a není nutné 
měnit grafiku a  provozovatele. Provoz současných stránek je 
výrazně levnější než nabízená služba.
Usnesení:
Zastupitelsto schvaluje nabídku f. Galileo na  web stránky 
obce.        
Nabídka nebyla přijata.
 
14. Závěrečný účet obce za rok 2011:
Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce Otnice za  rok 
2011 a taktéž projednalo navržená nápravná opatření k odstra-
nění nedostatků zjištěných při auditu.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce s výhradou a sou-
časně schvaluje navržená opatření k  odstranění zjištěných 
chyb.                                   

15. Přijetí idd. podílu pozemku p. č.675/2, darem:
Zastupitelstve projednalo nabídku p.  Z. Švestkové Znojmo 
na darování svého idd. podílu (1/8), k pozemku p. č. 675/2.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí idd. 1/8 podílu k pozemku p. č. 
675/2 darem od  p.  Zdeňky Švestkové Znojmo, Fibichova 12. 
Veškeré vzniklé náklady hradí obec.                                    
      
16. Přijetí pozemků na LV 476 od p. Buchtové, darem:

Z p r á v a  o   č i n n o s t i  Z a s t u p i t e l s t v a
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Zastupitelstve projednalo nabídku p.  Buchtové Otnice 150 
na darování pozemků vedených na LV 476 (celkem 11 pozem-
ků) v k. ú. Otnice.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí pozemků vedených na LV 476 
v  k. ú. Otnice darem, od  p.  Buchtové Heleny Pančava 150. 
Vzniklé náklady uhradí obec.          
       
17. JMK – darovací smlouva na hardware, veř. internet:
Zastupitelé projednali návrh darovací smlouvy s  Jihomorav-
ským krajem na darování hardwarového i softwarového vyba-
vení v  zůstatkové hodnotě 225  913,30 Kč, které sloužilo jako 
veřejný internet. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu s  Jihomorav-
ským krajem na výše uvedené vybavení.   
  
18. Termíny jednání ZO na II. pol. 2012:
Zastupitelé projednali návrh termínů jednání zastupitelstva 
obce na II. pololetí 2012.   
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje termíny konání zastupitelstva na  II. 
pololetí 2012.                                                       
            
19. ZŠ – oprava sprch + sociální kabinka:
Zastupitelstvo projednalo nabídku f. Prostavby Brno na opravu 
sprch a umyvadel sloužících pro uživatele sportovního areálu 
a školní tělocvičny. Současně projednalo i nabídku na zřízení 
sociální kabinky na dívčím WC. Obě opravy jsou důsledkem 
kontroly pracovníků Hygienické stanice Vyškov. Odsávání ze 
sprch navrhla f. Jexung Brno a bude řešeno mimo nabídku f. 
Prostavby. Ing. Bubla oznámil podjatost k tomuto bodu a ne-
zúčastnil se hlasování.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku f. Prostavby a.s. Brno na opra-
vu umývárny pro sportovní areál (40 918,- Kč) a instalaci soci-
ální kabinky na dívčí WC (32 305,- Kč) v základní škole.   
Schvaluje nabídku f. Jexing Brno (varianta č. 2) na  prove-
dení odsávání z umývárny (25 857,- + DPH)                   
  
20. Střed obce – návrh úprav projektu:
Zastupitelé projednali navrhované úpravy středu obce pro po-
dání žádosti o dotaci z ROP. Navržené úpravy Ing. arch. Wal-
trem byly odsouhlaseny. Bude oslovena f. IKA Brno k přepra-
cování navržených změn v projektu (výměna vodního prvku, 
výšková úprava plochy před radnicí). 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje navržené úpravy projektu středu obce.
                                         
21. Soutěž Vesnice roku 2012:
Starosta informoval o zabezpečení prezentace obce před komi-
sí soutěže Vesnice roku 2012.
 
22. Obytný soubor Pod Vodárnou:
Zastupitelé projednali návrh smlouvy o  zřízení věcného bře-
mene a souhlasu se zřízením stavby s JMP Net, s.r.o. Brno, v lo-
kalitě Pod Vodárnou II.  
Projednali návrh smlouvy s f. Prostavby Real a.s. Brno, o prá-
vu provést stavbu na cizím pozemku. Jedná se o stavbu vodo-
vodního a kanalizačního řadu včetně přípojek, taktéž v lokalitě 
Pod Vodárnou II. Ing. Bubla oznámil podjatost k tomuto bodu 
a nezúčastnil se hlasování.
Usnesení:
a) Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby“ na parce-

le č. 994/2 v k. ú. Otnice, s firmou  JMP Net, s.r.o. Brno
b) Schvaluje „Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozem-
ku“ na parcele č.994/2 v k. ú. Otnice, s firmou Prostavby Real, 
a.s. Brno
 .                       
23. Žádost MO Zahrádkářů o výpůjčku sálu DD:
Zastupitelé projednali žádost MO Zahrádkáři Otnice, o  vý-
půjčku sálu Dělnického domu na den 24. 8. 2012, za účelem 
pořádání posezení u cimbálu.
Usnesení:
ZO schvaluje výpůjčku sálu pro MO Zahrádkáři Otnice na den 
24. 8. 2012.      
                    
24. Nové zvony do kostela sv. Aloise:
Starosta podal informace o výrobě nových zvonů do kostela sv. 
Aloise v Otnicích. Dne 27. 6. provede ak. sochař O. Oliva vý-
zdobu na odlitky zvonů v Pasově. 
Obec bude zastupovat místostarosta p. Muric, p. J. Mezuláník 
a farář P. Buchta.
S nimi pojede kameraman od f. Zvěřina s.r.o. Termín odlévání 
zvonů není zatím znám.  
 
25. JMK – dotace pro hasiče:
Obec obdržela dotaci na hasiče od Jihomoravkého kraje ve výši 
25 000,- Kč, na výzbroj a výstroj. Zastupitelé projednali návrh 
smlouvy na přidělení dotace.
Usnesení:
ZO schvaluje smlouvu s Jihomoravským krajem na dotaci pro 
Jednotku sboru dobrovolných hasičů Otnice.   
           
 Různé, interpelace: 
Pan Havelka – požádal o  provedení opravy osvětlení chodby 
v budově SD
Dne 27. 6. bude oddávajícím Pavel Mezuláník.

ČERVENEC - 9. 7. 2012
    
2. Kontrola minulého zápisu:
- Bod č. 2/8 – audit obce. Přijatá opatření byla zaslána 

na JMK.
- Bod č. 19 – oprava sprch na ZŠ započala, zjištěna nadměrná 

vlhkost zdiva za umyvadly na nohy. Nutno vysoušet zdivo.
-  Bod č. 20 – střed obce. O úpravách středu obce bude jedná-

no s projektanty firmy IKA Brno.
- Bod 21 – obec obdržela Modrou stuhu (ocenění za  spo-

lečenský život) v  rámci krajského kola soutěže Vesnice 
roku 2012. Slavnostní předání stuh se uskuteční dne 24. 8. 
Ve Tvarožné Lhotě. 
   

3. MěÚ Slavkov u Brna – stavební úřad:
a)  Beton Brož 484 – Kolaudační souhlas č.73/2012, skladová 

plocha
b)  E.ON Distribuce – Územní souhlas č. 282/2012, přípojka 

NN. Řípa 
c)  Manž. Skalákovi 491 – Územní souhlas č. 285/2012, oploce-

ní RD
d)  Město Slavkov – aktualizace územně analytických podkla-

dů
 
4.  MěÚ Slavkov – odbor ŽP:
a)  VaK Vyškov – pokračování řízení o změně povolení k vy-

pouštění odp. vod
b) VaK Vyškov – Rozhodnutí k trvalému užívání vodního díla 

„ČOV Otnice“
c)  VaK Vyškov – Rozhodnutí pov. stavby před dokončením 
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„Kanalizace Otnice“
d)  Obec Otnice – zahájení vod. řízení k vypouštění vod s ob-

sahem závadné látky
 
5.  MěÚ Židlochovice – ÚP Těšany:
-  Zahájení řízení o  územním plánu obce Těšany dne 31. 7. 

2012 v budově ZŠ 
 
6. Schválení přijatých faktur:
a)  Renards Brno – Fa:2 120151, žádost o dotaci na zateplení 

mateřské školy
b)  O. Hložek Blučina – Fa: 2012170, revize plynových kotlů 

ÚT
c)  Tichý M. 223 – Fa: 212/025, výměna mostního zábradlí 

v Chaloupkách  
d)  Tichý M. 223 – Fa: 212/026, výměna vrat na budově Kato-

lického domu
e)  Respono Vyškov – Fa: 2312350007, likvidace odpadů na SD
f)  Protisk Slavkov – tisk brožury „80 let kopané v Otnicích“
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 6, zápi-
su.          
 
7. FÚ Brno – kontrola dotací na ZŠ a VPP:
Zastupitelstvo vzalo na  vědomí „Zprávu o  daňové kontrole“ 
kterou provedli pracovníci FÚ Brno. Kontrolovány byly dotace 
na akce „Regenerace základní školy Otnice“ a dotace na veřej-
ně prospěšné práce (VPP).
Závěr kontroly: Obec použila dotace v souladu s Rozhodnutím 
o poskytnutí dotace a závaznými právními předpisy.
       
8. DSO Region Cezava – závěrečný účet:
Zastupitelé vzali na vědomí návrh závěrečného účtu Dobrovol-
ného svazku obcí Region Cezava.  
 
9. DSO Region Politaví – závěrečný účet:  
Zastupitelé vzali na vědomí návrh závěrečného účtu Dobrovol-
ného svazku obcí Region Politaví.  
 
10.  Mateřská škola Otnice – výjimka v počtu dětí na třídu:
Zastupitelé projednali žádost Mateřské školy Otnice o povolení 
výjimky v počtu dětí na jednu třídu.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výjimku v  počtu dětí jedné třídy 
v  Mateřské škole Otnice na  25 dětí ve  školním roce 2012-
2013. 
 
11.  Žádost o.s. Cyklo Le Mans:
Zastupitelé projednali žádost  o.s. Cyklo Le Mans Brno, o sou-
hlas s konáním cyklistického závodu s názvem „24 hodin Le 
Mans“, trasa závodu povede přes k. ú. obce Otnice. Termín ko-
nání 8.-9. 9.2012.
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s trasou cyklistického závodu „24 hodin 
Le Mans“ přes k. ú. Otnice.    

12.  Centrum pro rodinu a sociální péči - smlouva:
Zastupitelé projednali návrh smlouvy s  Centrem pro rodinu 
a  sociální péči Brno Josefská 516/1, o  spolupráci na projektu 
Family Point v Otnicích. K návrhu smlouvy nebyly vzneseny 
připomínky. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy s Centrem pro rodinu 
a sociální péči Brno, Josefská 516/1, na zabezpečení projektu 
Family Point v Otnicích.             

13. JMK – darovací smlouva:
Zastupitelé projednali návrh smlouvy s Jihomoravským krajem 
na darování 1 ks betonové lavičky umístěné na autobusové za-
stávce v Otnicích. Lavička byla instalována v rámci budování 
přestupního terminálu IDS.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Darovací smlouvu s  Jihomoravským 
krajem na  výše uvedenou lavičku v  pořizovací hodnotě 3  927,- 
Kč. 
 
14. Rostěnice a.s. – smlouva o smlouvě budoucí:
Zastupitelstvo projednalo dopis od  a.s. Rostěnice, o  návrhu 
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí s a.s. Rostěnice, na proná-
jem obecních pozemků po  provedených pozemkových úpra-
vách.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření „Smlouvy o uzavření budou-
cí smlouvy o nájmu zemědělských pozemků“ s a.s. Rostěnice č. 
p. 47, za podmínek uvedených v návrhu.   
                                  
15. TJ Sokol – žádost o proplacení hudby:
Zastupitelstvo projednalo žádost TJ Sokol Otnice o  finanční 
příspěvek ve výši 35 500,- Kč,-  na úhradu nákladů na kapely 
při pořádání otnických hodů: 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro TJ Sokol Otni-
ce ve výši 35 500,- Kč.                                    
              
16. Kometa Group – smlouva o vzájemné spolupráci:
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy o  vzájemné propa-
gaci mezi Obcí Otnice a Kometa Group, a.s. Brno. Z návrhu 
smlouvy neplynou pro obec výhody. K návrhu smlouvy pro-
běhla diskuze.  
Usnesení:
Zastupitelstvo neschvaluje přijetí „Smlouvy o  vzájemné 
propagaci“ mezi obcí a a.s. Kometa Group Brno.  
  
17. Následky bouře dne 6. 7. 2012:
Starosta informoval o následcích bouře, která se přehnala přes 
Otnice dne 6. 7.2012 v podvečerních hodinách. Po obci byly 
na několika místech ulomené větve stromů (park sv. J. Nepo-
muckého, hřbitov, pomník I. svět. války, cesta mezi hřbitovem 
a garážemi u f. Jass). Na hřbitově nebyly zaznamenány, mimo 
rozbitých lucerniček, žádné škody. Hasiči likvidovali vyvráce-
né stromy a větve na silnici III/4199  na Milešovice. Některým 
občanům způsobil silný vítr škodu na  budovách a  střechách.  
Kritický stav nastával u mostu v Chaloupkách (č. p. 488), kde 
hrozilo vylití vody z koryta. Díky obětavosti místních občanů 
se podařilo uvolnit zanesený průtok pod mostem a voda ply-
nule odtekla. 
 
18. ZŠ – projekt elektroinstalace:
Starosta předložil nabídku tří firem na  vypracování projektu 
rozvodů elektrické instalace v budově Základní školy Otnice. 
Nejlevnější nabídku předložila firma A.-C. ELFIS, s.r.o. Újezd 
u Brna a to 41 500,- Kč + DPH.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zahájit jednání s f. A.-C. ELFIS Újezd 
u  Brna na  vypracování projektové dokumentace el. instalace 
na ZŠ Otnice.           
 
Různé, interpelace: 
Starosta vyslovil uznání Redakční radě Otnického zpravodaje 
za vydané číslo 48, které je obsahově velmi bohaté.
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Místostarosta informoval o zdařilém průběhu oslav výročí 80. 
roků kopané v Otnicích, které se konaly dne 30. 6.-1. 7. 2012.
Příští jednání ZO se uskuteční 30. 7. 2012. 

30. 7. 2012
       
2. Kontrola minulého zápisu:
-	 Bod č. 14 – Rostěnice a.s. Smlouva o smlově budoucí byla 

podepsána.
-	 Bod č. 18 – ZŠ projekt elektro. Výsledek poptávkového říze-

ní byl firmám sdělen dopisem. 
   

3. MěÚ Slavkov u Brna – stavební úřad:
a)  Prostavby Real Brno – souhlas s vydáním stavebního povo-

lení - komunikace
b)  Prostavby Real Brno – souhlas s vydáním stavebního povo-

lení – voda + kanál
c)  R. Sloup 330 – souhlas s vydáním st. povolení na vod. řad 

1-1-1 a kanalizaci
d)  Manželé Schillerovi Brno – Rozhodnutí č. 143/2012, změna 

stavby před dokončením, příslušenství RD č. p. 66.
e)  Manželé Kulhánkovi 31 – Územní souhlas k vodovodní pří-

pojce RD 31
f) D. Müllerová Brno – změna užívání části RD 81 na prodejnu
g) E.ON Distribuce – záv. kontr. prohlídka trafostanice VN+TS 

HDP Trading 

4.  MěÚ Slavkov – odbor ŽP:
a)  VaK Vyškov – Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami 

ČOV Otnice
b)  Prostavby Real Brno – zaháj. vodopr. řízení „Obytný soubor 

Pod Vodárnou“
c)  Povodí Moravy Brno – souhlas s uložením sedimentů při 

čištění potoka

5. Schválení přijatých faktur:
a)  V. Mekyska Brno – Fa:73/12, grafika otnického zpravodaje 

č. 48
b)  REEX Brno – Fa:212069, tisk zpravodaje č. 48
c)  Hřiště Brno – Fa:1244101, dodání a montáž dětského hřiště  
d)  Respono Vyškov – Fa:312110128, odvoz a  likvidace TKO 

za II. Q. 2012
e)  Respono Vyškov – Fa:2312350012, provoz SD + likvidace 

odpadů
f) Netic Brno – Fa:120100488, oprava PC
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 5, zápi-
su.          

6.  Rozpočtové opatření č.1/2012:
Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření č.1/2012. 
Příjmy i výdaje se navyšují o 500 tis. Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.1/2012.  
          
 7. Výbor ŽP – žádost p. J. Kraus:
Výbor životního prostředí - žádost p. J. Krause č. 4, o povolení 
vykácení lípy před RD č. p. 4.
       
8.  Výsledky hospodaření za 6/2012:
Zastupitelé projednali výsledky hospodaření za I. pololetí 2012. 
Příjmy jsou plněny na  53,16% (7  629  099,28 Kč) a  výdaje na  
33,15% (4 539 679,49 Kč).  
 
9. ZŠ Otnice – oprava umývárky:  

Starosta předložil rozsah víceprací spojených s opravou umý-
várky v ZŠ. Promáčené zdivo bylo vysoušeno, výkop podloží 
proveden až pod základ. Stavební práce spojené s montáží od-
sávání, větší plocha obkladů, výměna přívodního potrubí vody 
včetně výkopů. Celkové náklady činí 101 944,- Kč. 

10.  Valná hromada Honebního společenství Otnice:
Obec je členem Honebního společenství (HS) Otnice. Na při-
pravované valné hromadě se bude rozhodovat s kým HS uza-
vře smlouvu na práva spojená s výkonem myslivosti na k. ú. 
Otnice. 
Usnesení:
Zastupitelstvo ukládá starostovi hlasovat na  valné hromadě 
Honebního společenství Otnice, pro uzavření nájemní smlou-
vy na 10 let s Mysliveckým sdružením HUBERT Otnice. 
                        
11.  Menoušková B. – smlouva o právu provést stavbu:
Zastupitelé projednali žádost Menouškové Boženy Otnice 456, 
o  souhlas obce s  uložením přípojky vody pro RD č. p.  456, 
do obecního pozemku č.83/1.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o  právu provést stavbu“ 
s p. Menouškovou B. Otnice 456 a souhlasí s uložením přípojky 
vody do pozemku p. č. 83/1.    
                
12.  Manželé Řípovi  – smlouva o právu provést stavbu:
Zastupitelé projednali žádost manželů Řípových Otnice 141, 
o souhlas obce s uložením přípojky vody a přípojky kanalizace 
pro novostavbu RD, do obecního pozemku č.747/1.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o  právu provést stavbu“ 
s manželi Bohuslavem a Helenou Řípovými Otnice 141 a sou-
hlasí s  uložením přípojky vody a  přípojky kanalizace do  po-
zemku p. č. 747/1.                     

13. Záměr výkupu pozemků p.  č.1335/7, 1335/10, 1335/12, 
1335/13:
Zastupitelé projednali návrh na  výkupy pozemků v  ulici 
Za Drahy, na kterých je umístěn chodník a uloženy inženýrské 
sítě.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr výkupu pozemků p. č. 1335/7, 
1335/10, 1335/12 a p. č. 1335/1, v k. ú. Otnice. 
           
14. Záměr prodeje pozemků p. č. 1409/1 a 1409/3:
Zastupitelstvo projednalo návrh na  prodej pozemků p.  č. 
1409/1 o výměře 186 m2 a p. č. 1409/3 o výměře 168 m2, v k. 
ú. Otnice. Parcely vznikly rozdělením původního pozemku 
č.1409/1, odělovacím GP č. 593-76/2012.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemků p.  č. 1409/1 
o výměře 186 m2 a p. č. 1409/3 o výměře 168 m2, v k. ú. Otni-
ce. 
15. Záměr výkupu pozemků p. č.994/3 a 994/61:
Zastupitelé projednali návrh na výkup pozemků v ulici Pod Vo-
dárnou II, na kterých budou umístěny inženýrské sítě.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr výkupu pozemků p.č. 994/3 
a p.č.994/61, dle oddělovacího GP č.589-24/2011, v  k. ú. Otni-
ce. 
16. Záměr prodeje pozemků p.  č. 994/65-71, 994/50-51, 
994/72-77:
Zastupitelstvo projednalo návrh na  prodej pozemků p.  č. 
994/65 – 994/71, p. č. 994/50 – 994/51 a p. č. 994/72 – 994/77, 
vše v k. ú. Otnice. Parcely vznikly rozdělením pozemků odělo-
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vacím GP č. 589-2476/2011.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 994/65 – 
994/71, p. č. 994/50 – 994/51 a p. č. 994/72 – 994/77, vše v k. ú. 
Otnice.            

17. Tvarožná Lhota – soutěž Vesnice roku 2012:
Dne 24. 8. 2012 se uskuteční slavnostní vyhlášení soutěže „Ves-
nice roku JMK 2012“ ve Tvarožné Lhotě. Za obec se akce zú-
častní starosta, místostarosta a další členové, kteří byli účastni 
na jednání s hodnotící komisí. 

Různé, interpelace: 
Pan Havelka informoval o zahájení „Dobrého jarmarku“ v pá-
tek 3. 8. od 17.00 h. 
Příští jednání ZO se uskuteční 27. 8. 2012. 

 
SRPEN -  27. srpna 2012

 
2. Kontrola minulého zápisu:
-	 Bod č. 9 – ZŠ, oprava umývárek a sociální kabinky. Opravy 

byly dokončeny dle požadavku.
-	 Bod č. 17 – Vesnice roku 2012. Starosta podal infor-

mace o  průběhu převzetí modré stuhy v  Tvarožné Lho-
tě dne 24. 8. 2012. Převzetí se zúčastnili: starosta, mís-
tostarosta, kronikářka a  Klub otnických blonďáků.     

3. MěÚ Slavkov u Brna – stavební úřad:
a)  B. Menoušková 456 – ÚS č. 321/2012, vodovodní přípojka 

k RD 456
b)  Beton Brož 484 – kontrolní prohlídka, zámečnická dílna, 

sklad olejů
c)  Obec Otnice – vyjádření ke stavbě chodníků a lávky
d)  E.ON Distribuce – Kolaudační souhlas č.115/2012, trafostani-

ce HDP Trading 
e)  Prostavby Real a.s. Brno – zah. stav. řízení, „Obytný soubor 

Pod Vodárnou“

4.  MěÚ Slavkov – odbor ŽP:
-	 a) Obec Otnice – Povolení k vypouštění odpad. vod pro sto-

matolog. ordinaci
-	 b) Prostavby Real Brno – stav. povolení stavby „Obytný soubor 

Pod Vodárnou“
-	 c) Povodí Moravy Brno – souhlas k udržovacím pracím na ot-

nickém potoku
-	 d) R. Sloup 330 – zah. vodopr. řízení na prodl. kanalizace a vo-

dovodu k RD
-	 e) VaK Vyškov – povolení k  trvalému užívání kanalizace 

a ČOV  Otnice

5.  JMK – návrh Zásad územního rozvoje:
Zastupitelé vzali na vědomí oznámení o projednání návrhu Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje. Požadavky lze uplatnit 
do 30 dnů. 

6. Schválení přijatých faktur:
a)  JEXING Brno – Fa:101205, vzduchotechnika do sprch v ZŠ
b)  Prostavby a.s. Brno – Fa:20122074, úprava umývárny ZŠ + soc. 

kabinka WC
c)  Artory Šumperk – Fa:112067, zajištění žádosti o dotaci na dět-

ské hřiště
d)  Respono Vyškov – Fa:2312350016, likvidace odpadů + provoz 

SD
Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 6, zápisu. 
       

7. Respono – dodatek č. 2 Smlouvy č. 25:
Zastupitelé projednali přílohu č. 2 ke Smlouvě č. 25 s f. Respono 
a.s. Vyškov, o nakládání s biologicky rozložitelným odpadem. Po-
čet nádob na biologicky rozložitelný odpad se navyšuje na 90 ks.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přílohu č. 2 Smlouvy č. 25 s f. Respono a.s. 
Vyškov.         
             
8.  Beton Brož – vyjádření k PD II. etapa:
Zastupitelé projednali žádost f. Beton Brož s.r.o. Otnice, k záměru 
výstavby linky na výrobu betonových prvků MASA, její objezdo-
vé komunikace a výstavbu skladovacích ploch v  rámci II. etapy 
rozšíření areálu. K předloženému záměru nebyly vzneseny žádné 
zásadní připomínky.
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s výše uvedeným záměrem.  

9.  Rybník v Hrubé dolině:  
Starosta informoval o  jednání se zástupci s. p.  Povodí Moravy 
ve věci rybníka v Hrubé dolině. MO rybářů bude požádána o spo-
lupráci s uvedením do původního stavu.  

10.  Záměr prodeje pozemku p. č. 1525:
Starosta předložil zastupitelstvu obdrženou žádost o  odprodej 
obecního pozemku p.  č. 1525 o  výměře 563 m2. Pozemek není 
v zastavitelném území obce. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1525. 
Záměr nebyl schválen. 

11.  Prodej pozemku p. č. 1409/3:
Zastupitelé projednali žádost o odkup pozemku p. č. 1409/3 o vý-
měře 168 m2, vzniklého z původní parcely č.1409/1, oddělovacím 
GP č. 593-76/2012. Záměr byl zveřejněn na úřední desce. Připo-
mínky nebyly podány.
Starosta informoval o podjatosti k tomuto bodu, hlasování se ne-
zúčastnil.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.  č. 1409/3 o  výměře 
168 m2, v k. ú. Otnice, nabyvatelům: Pavel Prokop nar. 1982, Pavel 
Prokop nar. 1950 a Ludmila Prokopová, všichni bytem Otnice Pol-
ní 431, za cenu 33,- Kč/m2.     
          
12.  Prodej pozemku p. č. 1409/1:
Zastupitelé projednali žádost o odkup pozemku p. č. 1409/1 o vý-
měře 186 m2, vzniklého z původní parcely č.1409/1, oddělovacím 
GP č. 593-76/2012. Záměr byl zveřejněn na úřední desce. Připo-
mínky nebyly podány.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.  č. 1409/1 o  výměře 
186 m2, v k. ú. Otnice, Ing. Bořivoji Hložkovi Otnice Polní 430, 
za cenu 33,- Kč/m2. 
 
13. Koupě pozemku p. č. 994/3:
Zastupitelé projednali návrh na odkoupení pozemku p. č. 994/3 
o výměře 151 m2 od Prostavby Real a.s. Brno. Na pozemku po-
vedou inž. sítě v  lokalitě Pod Vodárnou. Ing.  Bubla oznámil 
podjatost k tomuto bodu, hlasování se nezúčastnil.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemku p. č. 994/3 o výměře 
151 m2 od f. Prostavby Real a.s. Brno Zengrova 2639/2, za cenu 
55,- Kč/m2.          
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14. Koupě pozemku p. č. 994/61:
Zastupitelé projednali návrh na  odkoupení pozemku p.  č. 
994/61 o výměře 311 m2 od Prostavby a.s. Brno. Na pozemku 
povedou inž. sítě v lokalitě Pod Vodárnou. Ing. Bubla oznámil 
podjatost k tomuto bodu, hlasování se nezúčastnil.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemku p.č. 994/61 o výměře 
311 m2 od f. Prostavby a.s. Brno Zengrova 2639/2, za cenu 55,- 
Kč/m2.           

15. Prodej pozemků p. č. 994/65-71, 994/50-51, 994/72-77:
Zastupitelé projednali žádost f. Prostavby Real a.s. Brno, 
na odprodej výše uvedených pozemků v ulici Pod Vodárnou. 
Ing. Bubla oznámil podjatost k tomuto bodu, hlasování se ne-
zúčastnil.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků:
p. č. 994/50 o výměře 52 m2

p. č. 994/51 o výměře 50 m2

p. č. 994/65 62 m2

p. č. 994/66  44 m2

p. č. 994/67 44 m2

p. č. 994/68 44 m2

p.č. 994/69 44 m2 
p. č. 994/70 44 m2

p. č. 994/71 44 m2

p. č. 994/72 44 m2

 p.č. 994/73 44 m2 
p. č. 994/74 42 m2    
p. č. 994/75 44 m2 
p. č. 994/76 40 m2

p. č. 994/77 40 m2 
firmě Prostavby Real a.s. Brno Zengrova 2639/2, za cenu 55,- 
Kč/m2.          

16. Koupě pozemku p. č. 1335/7:
Zastupitelstvo projednalo návrh na  koupi pozemku p.  č. 
1335/7 o výměře 9 m2, od p. Prokopové A. Bystřice n/Pernštej-
nem a Mgr. Marty Cardové Brno. Pozemek se nachází v ulici 
Za Drahy a jsou na něm uloženy inž. sítě.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje koupi pozemku p.  č.1335/7 o  vý-
měře 9 m2 od  majitelů Anny Prokopové Bystřice nad Pern-
štejnem a Mgr. Marty Cardové Brno, za cenu 55,- Kč/m2.  
 
17.  Koupě pozemku p. č.1335/10:
Zastupitelstvo projednalo návrh na koupi pozemku p. č.1335/10 
o výměře 13 m2 od p. Františka Lattenberga Otnice Dědina 23. 
Pozemek se nachází v ulici Za Drahy a  jsou na něm uloženy 
inž. sítě.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje koupi pozemku p. č.1335/10 o výměře 
13 m2 od p. Františka Lattenberga Otnice Dědina 23, za cenu 
55,- Kč/m2.         

18.  Koupě pozemku p. č.1335/12:
Zastupitelstvo projednalo návrh na koupi pozemku p. č.1335/12 
o výměře 29 m2 od majitelů: Kalouda Jiří Otnice, Kalouda Mi-
loslav Otnice, Kalouda Miroslav Otnice, Kalouda Pavel Otni-
ce, Kalouda Petr Otnice. Pozemek se nachází v ulici Za Drahy 
a jsou na něm uloženy inž. sítě.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje koupi pozemku p. č.1335/12 o výměře 
29 m2 od:
Kalouda Jiří Otnice Dědina 418
Kalouda Miloslav Otnice Chaloupky 138

Kalouda Miroslav Otnice Dědina 28
Kalouda Pavel Otnice U Parku 410
Kalouda Petr Otnice Dědina 418
za cenu 55,- Kč/m2.     
          

19.  Koupě pozemku p .č.1335/13:
Zastupitelstvo projednalo návrh na koupi pozemku p. č.1335/13 
o výměře 19 m2 od p. Jiřího Lattenberga Otnice Dědina 23. Po-
zemek se nachází v ulici Za Drahy a jsou na něm uloženy inž. 
sítě.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje koupi pozemku p. č.1335/13 o výměře 
19 m2 od p. Jiřího Lattenberga Otnice Dědina 23, za cenu 55,- 
Kč/m2.         

20.  Revokace usnesení ZO ze dne 11. 6. 2012:
Dne 11. 6. 2012 schválilo zastupitelstvo Smlouvu o právu pro-
vést stavbu na  cizím pozemku ve  prospěch f. Prostavby Real 
a.s. Brno. Dotčená parcela č.994/2. V průběhu stavebního ří-
zení bylo zjištěno, že stavbou budou dotčeny ještě p. č. 1000/2 
a  2127/2. Prostavby Real požádala o  rozšíření souhlasu obce 
i na tyto parcely. Ing. Bubla oznámil podjatost k tomuto bodu, 
hlasování se nezúčastnil.
Usnesení:
Zastupitelstvo revokuje svoje usnesení č. 22b, ze dne 11. 6. 2012 
takto:
ZO schvaluje „Smlouvu o právu provést stavbu na cizím po-
zemku“ na parcele č.994/2, 1000/2 a 2127/2, v k. ú. Otnice, s fir-
mou Prostavby Real, a.s. Brno .          
       
21.  Dotace DSO Cezava:
DSO Region Cezava obdržel dotaci od JMK na vybavení obcí 
mobiliářem. Na  každou obec Regionu připadá dotace cca 12 
tis. Kč, vlastní zdroje cca 18 tis. Kč.
Fakturace půjde přes DSO Cezava.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nákup odpadkových košů v  hodnotě 
cca 30 tis. Kč.      
             
22.  Žádost Českého zahrádkářského svazu Otnice:
Zastupitelé projednali žádost Českého zahrádkářského svazu 
ZO Otnice o finanční příspěvek 6 600,- Kč, na úhradu kapely 
akce „Posezení u cimbálu“ dne 24. 8. 2012.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek Českému zahrád-
kářskému svazu ZO Otnice, ve výši 6 600,- Kč.  
            

23. TJ Sokol Otnice - smlouva o výpůjčce:
Z důvodu podávání žádosti o dotace požádala TJ Sokol Otnice 
o změnu smlouvy o výpůjčce, uzavřenou dne 7. 4. 2009. Doba 
výpůjčky by se měnila z  doby neurčité na  dobu určitou a  to 
na 10 roků. Ostatní podmínky Smlouvy se nemění. 
Usnesení:
Zastupitelstvo revokuje usnesení ZO ze dne 7. 4. 2009 takto:
Doba trvání Smlouvy o výpůjčce s TJ Sokol Otnice, se sjednává 
na 10 roků, s platností od 3. 9. 2012. Ostatní ujednání se nemě-
ní.          

Různé, interpelace: 
Starosta poděkoval ZO Zahrádkářů za uspořádání zdařilé akce 
dne 24. 8. 2012. 
Starosta informoval o zabezpečení akce „Žehnání nových zvo-
nů“ dne 16. 9. 2012.
Příští jednání ZO se uskuteční 17. 9. 2012.  
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U P O Z O R N Ě N Í 
pro majitele kabelové televize

Vzhledem k nutnosti přestavby hlavní 
přijímací stanice, žádáme uživatele 
kabelové televize Otnice, aby si přeladili 
své přijímače:
STV 2 – změna kanálu z S18 na S17, 

(S18 nebude v budoucnu využit)

PRIMA – nově naladěno na kanál 
C5, na původním kanálu S2 bude 
v budoucnu jiný program

FANDA – nově přidáno na kanál S7
POHODA – je na kanálu S4
REGIONÁLNÍ TELEVIZE – je 

na kanálu S3
NOVA – změna z kanálu C12 na C11

ČT 1 – změna z kanálu C10 na C9
PRIMA LOVE – změna z kanálu S27 

na S21
SPORT 1 – změna z kanálu S21 na S27
Uvedené změny umožní využít 
v budoucnu kanál S11, na který bude 
přidán další program.

obecní úř ad informuje

Volby 
do Zastupitelstva kraje

Znovu připomínáme majitelům psů, že 
jsou za  ně odpovědní. Zajistěte si, aby se 
vaši pejsci samovolně nepotulovali po obci. 
Při procházkách prosíme uklízejte psí ex-
krementy a neotáčejte se na druhou stranu, 
když váš pejsek dělá nucenou potřebu. Ne-
voďte vaše miláčky do parků, na hřiště, hři-
bitov a na místa, kde se to nehodí. Jak jistě 
víte, za porušení povinnosti může být maji-
tel stíhán dle přestupkového zákona.

Ve dnech 12.-13. října 2012 půjde většina z nás k urnám, abychom zvolili své 
zástupce (nové zastupitele) do Zastupitelstva kraje. Kraje byly zřízeny v roce 2000, 
kdy skončily svoji činnost okresní úřady. Co víme o takto zvolené samosprávě?

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje čítá 65 zastupitelů. Z těchto se pak volí Rada 
kraje, která má 11 členů.  V čele kraje stojí hejtman, jenž má několik náměstků. Pro 
schválení jakéhokoli usnesení, ať v Radě nebo Zastupitelstvu, je potřeba vždy nadpo-
loviční většina všech hlasů. 

Zastupitelstvo zřizuje poradní orgány, tzv. výbory. Materiály, které jdou do zastupi-
telstva, se nejprve projednávají v těchto výborech. Jihomoravský kraj má zřízeny výbo-
ry: Finanční, Kontrolní, Pro meziregionální vztahy, Pro výchovu, vzdělávání a zaměst-
nanost, Životní prostředí, Pro sociální věci, rodinu a zdravotnictví.   

Obec Otnice má již 10 roků svého zástupce v krajském zastupitelstvu. Starosta 
Pavel Prokop v současné době zastává funkci místopředsedy Finančního výboru 
a je členem výboru pro životní prostředí. 

24. listopadu 2012

H U M A N I T Á R N Í  S B Í R K A 
použitého	ošacení
v dělnickém	domě	9–11	hod.

Otevírací doba knihovny:
Pondělí: 11 – 17  hod.
Středa: 11 – 17 hod.
Knihovna nabízí tyto služby:
-  půjčování knih
-  půjčování časopisů
-  půjčování pamětních knih obce
-  půjčování školních a farních kronik
-  půjčování DVD záznamů otnických akcí a 

jejich kopírování
-  veřejný internet
-  celoročně probíhající burza knih
-  výměnný fond knih s Knihovnou Karla 

Dvořáčka ve Vyškově

Otevírací doba 
sběrného dvora odpadů:
středa: 12 – 18 hod.
sobota: 8 – 12 hod.

Odvoz popelnic
Směsný odpad každý sudý čtvrtek
Bio odpad každý lichý pátek

Volby do zastupitelstev krajů 
se uskuteční
dne 12. října 2012 od 14 hod. do 22 hod.  
dne 13. října 2012 od   8 hod. do 14 hod.

Místem konání voleb do zastupitelstev krajů je: – budova obecního úřadu 
Otnice, ul. Dědina č. 479
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním 
pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými 
doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. 
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
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••	starostovy	starosti	••

Vážení spoluobčané,
na  rok 2012 nemá naše obec 

v  plánu žádné velké investiční 
akce. Z  těch menších se jedná 
o  vybudování dětského hřiště 
(ul. Nová a u  fotbalového hřiš-
tě), na  které jsme obdrželi do-
taci od Ministerstva pro místní 
rozvoj. Na  mostě v  Chaloup-
kách bylo vyměněno zábradlí 
a  na  katolickém domě instalo-
vána nová vrata. Ve  škole byl 
zabudován bidet na  dívčím 
WC a opraveny umývárny u tě-
locvičny, včetně odsávání ze 
sprch. Ještě nás čeká vybudovat 
nový chodník s lávkou přes po-

tok od  pohostinství U  Marků 
po park sv. Jana Nepomuckého. 
Zde jsme však narazili na  ne-
souhlas a.s. Vodovody a kanali-
zace Vyškov. Celá záležitost je 
v jednání a hledáme řešení.

Obec připravuje velkou akci 
na rok 2013, a to výměnu zdroje 
vytápění v  základní škole. Staré 
plynové kotle budou nahrazeny 
tepelnými plynovými čerpadly, 
budou vyměněny stávající rozvo-
dy tepla a radiátory osazeny ter-
moregulačními hlavicemi, čímž 
dojde k  úsporám na  nákladech 
vytápění školy. Na tuto akci jsme 
obdrželi příslib dotace z  Evrop-

ských fondů. V současné době se 
pracuje na projektové dokumen-
taci pro stavební řízení a  výběr 
dodavatele stavby. Celá akce by 
se měla uskutečnit o  prázdni-
nách příštího roku. Pevně věřím, 
že obec bude úspěšná i v žádosti 
o  dotaci na  zateplení mateřské 
školy. Pokud uspějeme, pak by 
zateplení mělo být provedeno 
také přes prázdniny 2013. 

Pracujeme také na podání žá-
dosti o  dotaci z  Regionálního 
operačního programu (ROP) 
na  úpravu středu obce. Tato in-
vestice je směřována do  roku 
2014.

V  minulém zpravodaji jsem 
informoval o čištění potoka, kte-
ré zajišťuje Povodí Moravy s.p.

I když byl dohodnut termín sr-
pen, vše je jinak. Namísto vlast-
ní mechanizace Povodí, bude 
čištění provádět dodavatelská 
firma a  ta musí vzejít z  výběro-
vého řízení. Dle sdělení Povodí 
se termín čištění potoka posouvá 
do měsíce října. Věřme, že nedo-
jde ke  komplikacím ve  výběro-
vém řízení a slíbený termín bude 
dodržen. Stav zanešení otnické-
ho potoka je kritický.

Chtěl bych touto cestou po-
děkovat všem našim občanům 
a  organizacím, jenž mají velký 
podíl na  obdržení Modré stuhy 
v rámci  Jihomoravkého kraje, tj. 
ocenění obce za  vysokou úro-
veň společenského, sportovního 
a  kulturního života. Jsme jediná 
obec v  České republice, která 
toto ocenění obdržela 3x (v  r. 
2002, 2006 a  2012). Poděkování 
také patří i  těm, kteří prezento-
vali obec před hodnotící komisí 
soutěže a  při přebírání Modré 
stuhy v  Tvarožné Lhotě. Všem 
aktivním pořadatelům i  ná-
vštěvníkům uskutečněných akcí 
(a  jejich opravdu hodně) říkám, 
že vše pořádají pro sebe, pro ty, 
kteří přijdou, aby se společně po-
bavili, protože i odpočinek a zá-
bava patří k životu obce. A ti, jenž 
sedí doma u televize a nikam ne-
jdou, mohou jen litovat. Tak jako 
většina našich občanů umí vzít 
za práci, tak se umí i bavit. 

Pavel Prokop, starosta   

Foto Pavel Muric
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Farní kostel sv. Aloise byl vysvěcen 21. 12. 
1858, až do roku 1917 byly na věži tři zvony. 
Nejtěžší o  hmotnosti 476 kg od  brněnského 
zvonaře Vojtěcha Hillera, další vážil 224 kg 
a umíráček 28 kg. Tyto byly zabaveny v I. sv. 
válce. 

Po  skončení války pak byly na  věž 
umístěny zvony: „sv. Alois“ vážící 
385 kg, a „poledňák“ o váze 160 kg. Tyto 
však byly zabaveny v  květnu 1942 pro 
válečné účely a obec byla beze zvonů.

V lednu 1950, na žádost farního úřadu, byl 

přivezen z  Brna Husovic zvon, jehož původ 
je nejasný, jeho stáří však úctyhodné. Zvon 
o hmotnosti 567 kg byl ulit Jakubem Buzariem 
v Egenburgu roku 1626. Po stránce akustické 
však zvon nebyl dostatečně usměrněn, ale 

sloužil nám až do dnešního dne. Zvon bude 
trvale umístěn v kostele.     

Myšlenka pořídit zvon nový vznikla již 
před mnoha lety.

Znovu ji oživil náš varhaník Jiří 
Martinásek, a když rodina Hložkova nabídla 
významný dar, pokud zvon ponese jméno sv. 

Ludmila (po  jejich mamince), bylo 
rozhodnuto.

Na  doporučení děkana jsme 
oslovili doktora Klouba, zástupce 
zvonařství Perner z  Pasova, který 

nám podle prostoru na umístění vypracoval 
nabídku na nový zvon.

Přípravy na  uzavření smlouvy již byly 
v plném proudu, když přišel farář s myšlenkou, 
zda by nebylo lepší řešit současně oba zvony 
a ne jen jeden.

Myšlenka se líbila, ale seženeme tolik 
peněz? S  místostarostou jsme si udělali 
analýzu možného financování a zjistili jsme, 
že společně – farnost, obec, sponzoři a dárci 
to zvládneme.

Pak následovalo další kolo jednání 
o  velikosti zvonů, jejich názvu, ale hlavně 
o  tónu obou zvonů tak, aby souzněly. Zde 
nám velmi pomohl pan Janda z  Brna, 
kampanolog a  kolaudátor zvonů. Na  jeho 
návrh byl odsouhlasen větší zvon v tónině h1 
a menší pak v tónině d2 (tzv. malá tercie).

Následovalo jednání, zda zvony budou 
prosté nebo s  výzdobou? Pan děkan 
doporučil akademického sochaře Otmara 
Olivu z  Velehradu, který s  výzdobou zvonů 
má zkušenosti.

Společně jsme se shodli na textu modliteb 
a  umístění znaku obce. Pak již pan Oliva 
vypracoval podklady a  vyzdobil v  Pasově 
formy obou zvonů pro odlití.

Slavnostní den odlití našich zvonů nastal 
17. července 2012. Této události se zúčastnila 

Žehnání zvonů 

Ptám se sám sebe: „Jak popsat 
nebo uchopit zážitek, který je tak 
čerstvý?“

Vždyť je to pár dní, co jsme 
společně prožili – podle ozná-
mení na vývěsce: žehnání zvonů, 
spuštění starého zvonu z  věže, 
vytažení nových zvonů, slavnost-
ní mše svatá v kostele, první vy-
zvánění.

Určitě jeden ze zážitků nebo 
z  živých vzpomínek bude, jak 
jsme to společně připravova-
li. Ten zájem, starost, abychom 
„na to měli.“ Nezapomenu, když 
mě mnozí z vás i na ulici zasta-
vili: „Rád bych přispěl, přispěla.“ 
Budou tyto vaše dary zazname-
nány, i  ty, které byly věnovány 

při slavnosti – a nebylo jich málo. 
Díky. (Po  kolikáté už, a  jistě ne 
naposled.)

Radost prožíval akademický 
sochař Otmar Oliva, že mohl 
přispět svým umem k  výzdobě 
zvonů, že byl mezi námi při žeh-
nání. Skoro bych řekl – nenápad-
ný účastník společného díla. Ale 
přitom nepřehlédnutelný.

Jsme vděční za  možnost být 
při odlévání v dílně v Pasově. Byl 
to okamžik, který jsme prožívali 
jako zástupci celé farnosti, celé 
obce. Bylo ten den odlito sedm 
zvonů a  věřím, že se všechny 
podařily. Krátká modlitba česky 
i německy – byli jsme z několika 
farností. A  pak už velká důvěra 

ve zkušenost mistrů zvonařských 
a v přímluvu svaté Ludmily, sva-
tého Aloise. Jako bychom ani ne-
cítili únavu z dlouhé cesty.

A už se blížil termín – neděle 
16. září.

Říká se, že lidi spojují společ-
ně prožité zážitky. A právě k nim 
bezesporu patří to, že na něčem 
mají každý nějaký podíl. A že jich 
bylo – příprava ve věži, slavnost-
ně vyzdobený kostel, výborné 
koláčky našich žen hospodyněk, 
radost, že nás doprovází kapela. 
Nebo krásné okolí kostela, peč-
livě připravené. A  v  neposlední 
řadě výborně nachystaný oběd, 
u kterého jsme se mohli setkat.

To díky, děkuji bych mohl na-

psat skoro v  každém odstavci. 
A  vlastně ani nevím, komu vše-
mu. Proto bylo také na ukončení 
bohoslužby v  kostele slavnostní 
TE DEUM LAUDAMUS: Bože, 
chválíme tebe …

Za  toto dílo k  Jeho osla-
vě, za  toto dílo každému, kdo 
na něm měl a má podíl.

Přes zástupce našeho brněn-
ského biskupství Mons. Jiřího 
Mikuláška, dvou Pavlů – starosty 
Prokopa a  místostarosty Murice 
a  Vás opravdu všech, kteří jste 
nás podporovali. Ať je pro nás 
hlas zvonů, jak někdo napsal, 
každý večer do našeho srdce ma-
lým poselstvím naděje.

P. Pavel Buchta, farář

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 

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

i n f o r M a c e 	 p r o 	 d á r c e

o h L É d n U t í 	 s  v d Ě k e M
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delegace z  Otnic i  s  farářem. Jak se zvony 
podařily vzhledově, si můžete prohlédnout. 
Jaký však bude jejich zvuk, to posoudíme již 
po mši svaté.

TECHNICKé úDAJE: 
Větší zvon: sv. Alois váží 392 kg, průměr 

zvonu 830 mm, tón h1
Menší zvon: sv. Ludmila váží 215 kg, 

průměr zvonu je 680 mm, tón d2   
     

NĚCO O FINANCOVÁNÍ: 
Sbírka na zvony začala již v loňském roce.

Doposud od sponzorů, dárců 
a JMK bylo vybráno 854 000 Kč
Celkové předpokládané náklady 950 000 Kč
Stále ještě chybí  100 000 Kč

Sbírka na nové zvony tak dále pokračuje.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří na nové 
zvony přispěli a ještě přispějí. Bez vaší štědré 
podpory bychom to nedokázali. 

Poděkování také patří všem těm, kteří 
se jakkoliv podíleli na  myšlence a  realizaci 
nových zvonů do  našeho farního kostela sv. 
Aloise a Havla.

Věřím, že tyto nové zvony nás svým 
vyzváněním budou jen sbližovat.  

Pavel Prokop
Foto: Pavel Muric, Zdeňka Křivánková
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Zástupci nejlepších obcí v  letošním 
ročníku soutěže Vesnice Jihomoravského 
kraje roku 2012 se sjeli na  konci srpna 
do malebné vesničky na samém konci Moravy 
do  Tvarožné Lhoty v  okrese Hodonín. Tato 
obec se stala vítězem v této soutěži v našem 
kraji a konalo se zde předávání cen. Předávání 
cen v  Tvarožné Lhotě proběhlo za  účasti 
starosty Pavla Prokopa, místostarosty Pavla 
Murice, Ivy Benušové a Blonďáků.

Slavnost se velmi vydařila, počasí 
nádherné, pohostinnost místních vskutku 
příkladná, nálada skvělá. Ochutnali jsme 
i pálenku z místní speciality, z oskeruší. Byla 
dobrá, nicméně podle přítomných znalců 
na naši otnickou slivovici nemá. 

Ceny předával hejtman Jihomoravského 
kraje Michal Hašek. Při předávání ocenění 

byli	jsme	v Tvarožné Lhotě
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Modrá stuha, což je 2. místo, zazněla 
hymna našich Blonďáků „Sláva nám“. Bylo 
to překvapení nejen pro zaplněný sál, ale 
i  pro starostu Pavla Prokopa, který cenu 
přebíral. Naši chlapi dokázali, že cenu 
za společenský život nemají Otnice náhodou. 
Blonďáci byli po  celé odpoledne v  centru 
pozornosti a  náležitě si to vychutnávali. 
Jeden z přítomných kameramanů s nimi a se 
starostou natočil rozhovor o jejich činnosti. 

V  letošním ročníku soutěže se v  kraji 
zúčastnilo 22 obcí, z vyškovského okresu pouze 
my a Drnovice. Zlatou stuhu a celkové vítězství 
si odnesli občané Tvarožné Lhoty. Jejich první 
místo v  našem kraji bylo více než zasloužené, 
protože   následně v  celorepublikovém kole 
vybojovali skvělé druhé místo.

Umístění v soutěži nás zavazuje k další práci 
a  aktivitám a  o  budoucnost společenského 
života v Otnicích nemám obavu.

 Iva Benušová, kronikářka obce
Foto: Pavel Muric, Pavel Prokop
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Módní návrhář Petr Kalouda z  Otnic si našel chvíli 
na krátké povídání o módě.

Na úvod bych se ráda zeptala: kdy padlo rozhodnutí stát se 
módním návrhářem?

Odpověď je jednoduchá: říkal jsem si, že by mě to mohlo 
bavit. Nejdřív jsem se však nemohl rozhodnout mezi učilištěm 
a  Střední průmyslovou školou textilní v  Brně, na  kterou se 
musely dělat talentové zkoušky. Ta samozřejmě zvítězila.

Jaké studium následovalo?
Po Střední průmyslové škole textilní v Brně - obor modelářství 

a návrhářství jsem absolvoval Technickou univerzitu v Liberci 
– obor textilní a oděvní návrhářství.

A současné zaměstnání?
Pracuji jako pedagog na Střední škole umění a designu, stylu 

a  módy a  Vyšší odborné škole v  Brně a  současně se věnuji 
módnímu návrhářství.

Letos jméno Petr Kalouda vévodilo módní přehlídce TOP 
SECRET. Jaké typy modelů mohli diváci vidět? V čem byla 
tato přehlídka jiná?

Nebyla to klasická přehlídka, šlo o  stylizování spodního 
prádla od  firmy WERSO. Celá přehlídka v  počtu osmdesáti 
modelů se nesla v duchu karnevalu a byla rozdělena do šesti 
částí s  názvy Benátský karneval, Divoká Afrika, Ruská zima, 
Jaro v Japonsku, Německo s nočními kluby a Amerika.

Která „kaloudovská“ módní přehlídka byla nejzdařilejší 
a proč?

Podle mě byla nejzdařilejší moje poslední přehlídka v Domě 
umění v Brně. Zajímavá práce byla také přehlídka pro ATOK 
svaz českých výrobců textilních a  oděvních materiálů, kteří 
mi dodali materiál, a  já ho zpracoval do  kolekce, jež byla 
předvedena na mezinárodním veletrhu STYL a KABO.

Na  počátku módní kariéry kluka z  vesnice byly mužské 
modely oděny do  nezapomenutelných úborů, které 
zakrývaly opravdu jen malou část těla. Proč to rozhodnutí 
pro takovéto modely? A objeví se ještě někdy?

Šlo o soutěžní studentské kolekce, kde bylo prvotní vytvořit 
něco netradičního. A rozhodně je už neočekávejte.

Dnes jsou tváří Petra Kaloudy,,sešitá kolečka“, z  nichž 
jsou vytvořeny úžasné kolekce. Co je to za trend? Kolik času 
například zaberou jedny pánské kalhoty? 

Z  koleček byla předposlední kolekce. Nejdůležitější je 
zpracovat materiál do zajímavé struktury, z které dále vytvářím 
modely. Tato práce je časově náročná, jedna kolekce mi trvá asi 
dva měsíce, konkrétní čas se nedá blíže určit.

Vím o několika prestižních oceněních.
Několikrát jsem byl ve  finále GREEN DESIGN, což byla 

soutěž pro studenty. V  roce 2002 jsem se stal Výtvarníkem 
sezóny na mezinárodním veletrhu STYL a KABO v Brně. V roce 
2004 jsem získal  1. místo v  mezinárodní soutěži LOOK OF 
THE EAST. Dále jsem členem Akademie módy a v posledním 
ročníku Svatební šaty ruku 2010 jsem si odnesl cenu módních 
návrhářů Design´s Award.

Jaká zajímavá módní akce se blíží?
V  říjnu bude v  Praze probíhat velká módní akce, výtěžek 

půjde na  tělesně postižené, kteří zde předvádějí s modelkami 
různé modely, a já se hodlám připojit.

Charitativní činnosti bývají módním přehlídkám blízké.
Ano, i já se pravidelně účastním charitativní módní přehlídky 

Hvězdy pro UNICEF, jde o přehlídku, na níž předvádějí modely 
známé osobnosti, a výtěžek jde na tuto nadaci, která pomáhá 
dětem v  rozvojových zemí. Také jsem dokončil panenku 
Madame Pompadour pro právě zmíněnou nadaci do projektu 
Panenka.

Přehlídky modelů doprovází hudba, jaká píseň je nejblíže 
srdci Petra Kaloudy? 

Vždy záleží na kolekci, čím je inspirována a na současných 
trendech. A abych byl upřímný, nemám žádnou nejoblíbenější 
píseň.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů nejen na módních 
molech. Lucie Kaloudová

Foto www.google.cz

krok	do světa módy
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Co nového v LILA domově a speciální mateřské i základní škole
Červen je měsícem škol-

ních výletů, velkých vycházek 
do přírody.  Také děti z LILA 
domova si v červnu užily výlet 
se svými kamarády z MŠ a ZŠ 
Nížkovice. Společnou inte-
grační akcí, kterou připravily 
jejich učitelky, bylo sportovní 
dopoledne s ukázkami canis-
terapie v  krásném prostředí 
Chřibů, v  Haluzicích. Děti si 
užily nejen příjemného pro-
středí v  lese, ale i  soutěže, 
opékání špekáčků, her v  ba-
zénu. A děti z domova před-
vedly svým kamarádům, co 
všechno dokážou při canis-
terapii. Díky vstřícnosti ca-
nisterapeutky Pavly Veltruské 
a  jejím psům si i ostatní děti 
mohly vyzkoušet různé hry 
a činnosti se psy.

Další tradiční akcí je jízda 
na  kolotočích. Pro děti je vel-
kým zážitkem. Snažily jsme se 
tento zážitek dopřát co nejvíce 

dětem a tak jsme společně i se 
sestřičkami vyrazily na  před-
hodové kolotočování. Dopro-
vázela ho radost, smích, zářící 
oči a  při odchodu i  trochu 
vzteku a pláče …

Škola i  pro děti z  LILA 
domova skončila s  posled-
ním červnovým dnem. Let-
ní radovánky pokračovaly 
i  o  prázdninách. Sestřičky 
dětem dopřály radost ze hry 
ve vodě. V átriu domova měly 
děti bazénky a  vzhledem 
k tomu, že počasí bylo sluneč-

né, mohly si děti užít koupání 
i  her ve  vodě. O  tom, že ná-
lada byla příjemná, vás určitě 
přesvědčí fotografie.

Léto skončilo a škola už 
začala i  pro nás. Neznamená 
to však, že ztratíme úsměv ze 
rtů a  radost ze srdce. Možná 
občas se objeví trochu nechu-
ti k práci i přísný pohled uči-
telky, ale už jsme se na  sebe 
všichni těšili. Tak ať dob-
rý start je předzvěstí dobré  
cesty. 
Text i foto: Mária Papcunová
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Během školního roku 2011/2012 se žáci naší školy v rámci 
výtvarné výchovy zapojovali do výtvarných soutěží.

Děti malovaly, kreslily obrázky, vymýšlely básničky a pohád-
ky do  soutěže Voda štětcem a básní vyhlášené státním pod-
nikem Povodí Moravy na téma Pohádky o vodě. Cenu gene-
rálního ředitele obdržela Zuzana Hofrová z 1.třídy za obrázek 
Rákosníčka. Všichni žáci, jejichž výtvory nejen výtvarné, ale 
i literární škola do Povodí Moravy, s.p. poslala, do-
stali od organizátora soutěže drobné dárky.

Žáci I. a  II. stupně se zúčastnili také celostátní 
soutěže Staň se ilustrátorem aneb Vytvoř ilustraci 
k  známé a  oblíbené knížce Pohádky po  telefonu 
Giannia Rodariho. Naše škola zaslala 10 ilustrací 
k pohádce O Alici, která spadla do moře a 10 ilu-
strací k  pohádce Válka zvonů. Z  celkového počtu 
1280 ilustrací vybrala odborná porota 64 obrázků, 
které budou otištěny v  knize nakladatelství LIKA 
KLUB. Vítězné obrázky byly z velké většiny ze zá-
kladních uměleckých škol. Otnická základní škola 
byla na seznamu oceněných škol jediná, z níž bu-
dou v Pohádkách po telefonu otištěny dvě ilustra-
ce: malba Adély Škodové z 5.A k pohádce O Alici, 
která spadla do moře a malba Jana Poláka z 6. tří-
dy k pohádce Válka zvonů. Oba žáci budou pozváni 
na slavnostní křest knihy, který se uskuteční v Pra-
ze na podzim letošního roku.

Ministerstvo vnitra a  Ministerstvo obrany České 
republiky vyhlásilo letos 9. ročník soutěže Svět očima 
dětí. V kategorii za téma Vznik Československa zví-
tězila Michaela Marková z 6. třídy, nejmladší ve své 
věkové kategorii 12 až 16 let. 25. června byla pozvána 
do Prahy, kde převzala od náměstků obou minister-
stev diplom za 1.místo. Z Prahy si odvezla spoustu cen 
a  pěkný zážitek ze slavnostního vyhlášení v  budově 
ministerstva, kde v předsálí visí také její oceněná mal-
ba T. G. Masaryk.

V závěru června se děti 1.,2. a 5.třídy zapojily do celostátní vý-
tvarné a fotografické soutěže Šťastné stáří očima dětí. Vybrané vý-
kresy jsem do soutěže zasílala začátkem července a opět se na nás 
usmálo štěstí:

Mezi oceněnými je i žákyně Kateřina Heřmanská, která je po-
zvána na slavnostní předávání cen do Prahy 9. října. 

 Text i foto: Dagmar Kovaříková

Výtvarné soutěže
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m a t e ř s K á  a   Z á K l a d n í  Š K o l a

v pondělí	3.	září	se	uskutečnilo	opět	
na  sále	 základní	 školy	 v  otnicích	 slav-
nostní	 zahájení	 ku	 příležitosti	 začátku	
nového	 školního	 roku	 2012/13.	 jsme	
velmi	 rádi,	 že	 jsme	 v  sále	 školy	 moh-
li	 přivítat	 i  starostu	 obce	 otnice	 pav-
la	 prokopa	 a  starostku	 obce	 Lovčičky	
ing. jaroslavu	hrozkovou.	přes	prázdni-
ny	se	nám	podařilo	díky	podpoře	obce	
školu	opět	 trošku	vylepšit.	došlo	k vý-
měně	 dřevěného	 obložení	 v  tělocvič-
ně,	nová	umyvadla	byla	nainstalována	
v umývárně	vedle	tělocvičny	a vybudo-
vána	Wc	kabinka	pro	dívky	i s bidetem.	
pan	školník	vymaloval	celou	školu,	aby	
se	 cítili	 u  nás	 opět	 dobře.	 pan	 ředitel	
přivítal	 všechny	 zúčastněné,	 rodiče	
prvňáčků	 a  hlavně	 naše	 nově	 příchozí	
žáky	do první	a páté	třídy.

v  letošním	 roce	 jsme	 na  jevišti	 slav-
nostně	 přivítali	 25	 nových	 prvňáčků,	
z toho	18	žáků	z otnic,	4	žáky	z bošovic	

a 3	žáky	z Lovčiček.	dětem	jsme	na při-
vítanou	a připomenutí	tohoto	velkého	
dne	vytvořili	„pamětní	listy“,	také	dosta-
ly	nové	slabikáře	a malou	kytičku.	tříd-
ní	učitelka	Mgr. dana	Matyášová	všem	
dětem	popřála	úspěšné	zahájení	školní	
docházky	 a  mnoho	 úspěchů	 ve  školní	
práci.	rodiče	si	mohli	na pódiu	své	děti	
vyfotit	 a  následně	 po  programu	 paní	
učitelka	 během	 první	 hodiny	 pozva-
la	 rodiče	 do  třídy,	 aby	 je	 také	 přivítala	
a  oznámila,	 co	 budou	 děti	 do  1.	 třídy	
potřebovat.	

kromě	žáků	1.	třídy	ředitel	také	při-
vítal	nové	žáky	do 5.	tříd,	kteří	k nám	
přecházejí	z bošovic	(10	žáků)	a Mile-
šovic	 (9	 žáků).	 i  v  letošním	 roce	 měli	
rodiče	žáků	pátých	tříd	přislíbeno,	že	
děti	 z  bošovic	 a  Milešovic	 zůstanou	
spolu	 ve  stejné	 třídě.	 je	 to	 tak	 lepší	
i proto,	že	zde	mají	kamarády,	a když	
jsou	 někdy	 nemocné,	 tak	 si	 mohou	

od spolužáka	vypůjčit	sešit	na dopsá-
ní	učiva.

slavnostní	přivítání	žáků	a rodičů	do-
plnil	 krátký	 kulturní	 program.	 s  básní	
přišly	žákyně	9.	třídy	tereza	doležalová	
a Lucie	kaloudová,	velmi	pěkná	byla	pí-
seň	v podání	Melánie	a jany	sloupové.

v současnosti	již	pro	žáky	připravuje-
me	řadu	akcí	na tento	školní	rok.	napří-
klad	 dopravní	 výchovu	 na  dopravním	
hřišti	ve vyškově,	návštěvu	divadelního	
představení	 v  Mahenově	 divadle,	 ex-
kurzi	 do  koncentračního	 tábora	 v  pol-
ské	 osvětimi,	 lyžařský	 výcvikový	 kurz	
pro	starší	žáky	v jeseníkách	či	plavecký	
výcvik	ve vyškovském	„aquaparku“.

na závěr	mi	dovolte	za vedení	 školy	
i za učitele	popřát	všem	žákům	úspěšný	
start	do nového	školního	roku	a žákům	
prvních	 i  pátých	 tříd	 přeji	 mnoho	 no-
vých	kamarádů.

Text i foto: Hynek Zavřel, ředitel školy

Z a h á j e n í  š k o l n í h o  r o k u  2 0 1 2 / 1 3
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Letošní školní rok jsme začali poněkud netradičně. V pon-
dělí 3. září dopoledne jsme se vypravili směr Anglie. Dopl-
ňovali jsme autobus, takže hned při nástupu nás přivítala do-
pravní škola z Ostravy. V Brně přistoupili studenti informatiky 
z „Čichnovky“ i naše upovídaná, ale velice milá průvodkyně, 
která nás po celý týden provázela Anglií. Cesta byla velmi ná-
ročná. Autobus byl sice nový, ale ne moc pohodlný. Projeli jsme 
Německem, Belgií a ve Francii jsme se nalodili do vlaku v Eu-
rotunelu, který nás dovezl až do UK. Ráno kolem páté hodiny 
jsme zastavili na benzínce, všichni jsme si vyčistili zuby, umyli 
se a začal náš druhý den. 

Vyrazili jsme do  Londýna na  prohlídku Westminster Ab-
bey, Houses of Parliament, Downing Street, Trafalgar Square, 
Buckingham Palace, kde jsme viděli střídání stráží, London 
Transport Museum a také známé London Eye, obří ruské kolo, 
ve kterém jsme se na chvíli i zasekli, ale naštěstí jej hned opra-
vili. Byl to velmi namáhavý a únavný den, ale vše se povedlo 

a moc se nám to líbilo. Večer jsme se setkali s našimi ,,adoptiv-
ními“ rodinami pro tento týden. Dostali jsme výbornou večeři, 
ale byli jsme tak unavení, že jsme šli hned spát. 

Třetí den ráno jsme se vydali na  místo, kde jsme se měli 
setkat s  ostatními spolužáky a  zbytkem autobusu. Poté jsme 
vyjeli na celodenní výlet do Canterbury a Leeds Castle. Prošli 
jsme si Canterbury - středověké město. A jeli jsme do krásného 
zámku Leeds Castle, v jehož zahradách jsme navštívili bludiště, 

ze kterého jsme se nemohli vymotat. Večer jsme se opět setkali 
s rodinami. 

Čtvrtý den bylo na  programu magické místo s  obřími ka-
meny Stonehenge. Opravdu stojí za vidění! Poté jsme se vyda-
li do města Salisbury, kde se nachází katedrála s nejvyšší věží 
a je zde vystavena Magna Charta. V historickém Winchesteru 
s nejstarší katedrálou nás překvapil stůl krále Artuše, který ne-
byl na zemi, ale pověšený na zdi. Po náročném dnu a dopravní 
zácpě jsme se opět setkali s našimi rodinkami. 

Pátý den jsme zamířili do univerzitního města Oxford, kde jsme 
navštívili nejrozsáhlejší kolej Christ Church College, místo, kde se 
natáčel Harry Potter. Po zbytek dopoledne jsme si Oxford prošli 
a představovali si, jaké to je být studentem. Odpoledne jsme odjeli 
do královského města Windsor a k soukromé chlapecké škole Ea-
ton. Večer nás pak čekala poslední noc u našich britských rodin. 

Poslední den jsme se vypravili na prohlídku Greenwich s nul-
tým poledníkem, The Tower of London s korunovačními klenoty, 
rozevírající se Tower Bridge a Hyde Park plný lidí u příležitosti 
koncertu BBC. Nakonec jsme si užili nakupování na známé a pře-
plněné Oxford Street. Také jsme vyzkoušeli místní metro. Večer 
jsme jeli na  vyhlídkové lodi po  Temži, mohli jsme znovu vidět 
londýnské památky a všechno do sebe krásně zapadlo. K večeru 
už nás čekal odjezd do ČR. Po 24 hodinách únavné, pomalé cesty 
jsme konečně byli doma. Zájezd se nám všem moc líbil a děkuje-
me naší paní učitelce Skalákové, že to s námi vydržela a byla tak 
hodná. Kateřina Peclová a Veronika Hrbáčová, 9. třída

Foto: Dana Skaláková

Výlet do Anglie 
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výuka	plavání	
ve		vyŠkovskÉM	
aQUaparkU

Na  začátku nového školního roku 
dostali naši žáci opět příležitost jezdit 
na plavání do vyškovského Aquapar-
ku. Za finanční spoluúčasti rodičů se 
daří v této tradici pokračovat, a proto 
si dovoluji rodičům i touto cestou po-
děkovat. I pro samotné žáky je to ta-
kové zpestření začátku školního roku, 
kdy se stmeluje kolektiv dětí, velmi 
přínosné. Navíc i děti samy jsou spo-
kojené a baví je to. Plavecká škola paní 
Konkolové ve Vyškově nám navíc ter-
mínově vychází výborně vstříc. V le-
tošním roce budou děti od  2. do  3. 
třídy jezdit do  plavání každé úterý 
od 11. září do 6. listopadu. Absolvují 
vždy dvě hodinové lekce plavání, celkem 
je tedy čeká 9 dvojlekcí. Než začnou jezdit 
s námi na plavání i děti z mateřské školy 
v Lovčičkách, dáváme možnost účastnit 
se plaveckého výcviku i žákům 4. a 5. třídy. 
Jsem rád, že rodiče toho hojně využívají, 
zvlášť proto, že se jedná o čas na začátku 
školního roku, kdy je ještě tepleji a děti pak 
nejsou nemocné. 

Na závěr přeji dětem, ať se v plavání 
co nejvíc zdokonalí a ať se jim v tomto 
pěkném Aquaparku líbí. 

 Hynek Zavřel
Foto: Kateřina Korcová

Poděkování Zdeňku Lattenbergovi a Leoši Boudnému za nezištnou opravu dveří v budově ZŠ a MŠ.
Hynek Zavřel, ředitel
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Z   č i n n o s t i  Z á j m o v ý c h  s d r u ž e n í

 S myšlenkou zřízení „Místa pro rodinu 
– Family Pointu“ na našem obecním úřa-
dě jsme se zabývali už delší dobu na našich 
pracovních schůzkách výboru pro mládež, 
tělovýchovu a  rodinu při zastupitelstvu 
obce. Naší snahou bylo ulehčit rodičům 
s malými dětmi vyřizování různých záleži-
tostí na radnici. Na konci dubna jsem s na-
ším záměrem seznámila obecní zastupitel-
stvo. Nápad se líbil, a tak jsme mohli začít 
jednat s  brněnským Centrem pro rodinu 
a  sociální péči, který Family Point (FP) 
v Jihomoravském kraji provozuje. Osobně 
jsem toto centrum v Brně na Josefské ulici 
navštívila a seznámila jsem se s Kateřinou 

Szcepanikovou, která má tento projekt 
na starosti. Díky ní jsme získali spoustu no-
vých informací, které také FP nabízí. Osob-
ně se přijela podívat na  prostory, v  nichž 
jsme se chystali FP zřídit. Protože jednou 
z  podmínek je bezbariérový přístup, bylo 
vybráno místo v místní knihově v přízemí 
obecního úřadu. Obec uhradila vybavení: 
přebalovací pult, křeslo pro kojící matky či 
odpočinek, dvě židličky a stoleček s hrač-
kami pro děti. Vše je umístěno v zadní části 
knihovny. Součástí místa pro rodinu jsou 
propagační materiály, letáčky a  pozvánky 
na různé akce nejen pro rodiny s dětmi, ale 
také pro seniory a ostatní občany. Pak už 
stačilo podepsat smlouvu, dostali jsme ce-
dule a samolepky, kterými jsme náš Family 
Point označili. 

Zároveň jsme zřídili v  prvním patře 
obecního úřadu hrací koutek a koutek pro 
děti v  kanceláři Jany Pavlovcové. Je zde 

stoleček se dvěma židličkami, kde si děti 
mohou malovat, pokud si zde jejich rodiče 
něco vyřizují.

V  posledním červnovém týdnu jsme 
mohli slavnostně Family Point otevřít. Bě-
hem odpoledne 28. června2012 si všichni 
mohli nově upravené prostory prohléd-
nout. Děti si venku před knihovnou malo-
valy křídami obrázky, za které dostaly slad-
kou odměnu a  reflexní přívěšek od  Ob-
čanského sdružení Otnický SAD. (Křídové 
odpoledne ke Dni dětí musel Otnický SAD 
pro nepřízeň počasí zrušit. A tak se křído-
vým malováním doprovodilo slavnostní 
otvírání Family pointu.) Pro dospělé jsme 
připravili ochutnávku kávy DELLA TER-
RA, kterou nám celé odpoledne servíroval 

Luděk Levák. Všechny přítomné ženy měly 
možnost vyzkoušet služby mladé začínající 
kosmetičky a vizážistky Diany Navrátilové. 
Aby to dětem nebylo líto, tak je zkrášlova-
ly barvičkami na obličej Nikola Valiánová 
a  Ivana Polášková. Všem jmenovaným 
moc děkujeme.

Přáním na  závěr je, aby byly tyto nově 
upravené prostory co nejvíce využívány.
 Dana Sekaninová

Foto: Dagmar Kovaříková, Pavel Muric

faMiLy	point	-	Místo	pro	rodinu	i v otnicích

2 6 .  ř í j n a  2 0 1 2  k o n č í  s b ě r  t o n e r ů .  S t á l e  s b í r á m e  v í č k a  o d  P E T  l a h v í .
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27. června 2012, tedy přesně měsíc 
a  tři dny, co se v  píscích Moravské Saha-
ry u Bzence rozhořel požár lesa, který jistě 
vejde do historie jako největší u nás za po-
sledních 15 let, se prostor víceúčelové haly 
ve  Vracově zaplnil členy zasahujících slo-
žek IZS. Hejtman Jihomoravského kraje 
JUDr. Michal Hašek předal zástupcům 170 
jednotek požární ochrany a dalším organi-
zacím podílejících se na řešení této mimo-
řádné události své ocenění. Požádal všechny 
zástupce jednotlivých složek, aby tlumočili 
jeho velké poděkování všem zasahujícím 
z 11 krajů České republiky a ze Slovenska. 

Pracovní uniformu vyměnili tentokrát 
za  slavnostní nejen zástupci příslušníků 
HZS ČR, členů jednotek dobrovolných ha-
sičů, Policie ČR, Českého červeného kříže, 
Vodní záchranné služby, ale i  12 jednotek 
hasičů ze Slovenska. Za mimořádné osobní 
nasazení při zdolávání tohoto požáru udělil 
hejtman JMK také 20 bronzových, 3 stříbrné 
a 7 zlatých medailí především členům štábu 
velitele zásahu, zasahujícím hasičům, poli-
cistům, pilotům a starostům obcí Bzenecka.    

Napříč projevy všech vzácných hostů, kte-
rými byli senátor Ing.  Zdeněk Škromach, 

náměstek ministra vnitra ČR Mgr.  Jaroslav 
Hruška, náměstek policejního prezidenta 
ČR plk.  Mgr.  Vladislav Husák, generál-
ní ředitel Hasičského záchranného sbo-
ru ČR plk.  Ing.  Drahoslav Ryba, prezi-
dent Hasičského a  záchranného zboru SR 
plk. JUDr. Alexander Nejedlý,  ředitel HZS 
JMK plk. Ing. Jiří Pelikán, krajský ředitel Po-
licie ČR Jihomoravského kraje plk. Mgr. To-

máš Kužel, ředitel Zdravotnické záchranné 
služby JMK Ing.  Milan Klusák, starosta 
Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska Josef Gargula a  prezident Morav-
ské hasičské jednoty Zdeněk Milan, zaznělo 
poděkování všem zasahujícím a  naděje, že 
nezastupitelná funkce Integrovaného záchran-
ného systému bude i v budoucnu zachována. 

kpt. Bc. Pavla Pražáková, koordinátor PVČ 

hejtman	jihomoravského	kraje	ocenil	práci	členů	izs	v bzenci

Na začátek června se těší mnoho dětí nejen proto, že za měsíc 
jim začínají prázdniny, ale také proto, že mají svátek. V ten den vět-
šinou dostanou do rodičů či prarodičů nějaký dárek a navíc si mo-
hou ty, které postihlo nadšení pro rybolov, užít již tradiční dětské 
rybářské závody, které pořádá Sdružení rybářů Otnice. Na těchto 
závodech mohou vyhrát i zajímavé ceny v podobě rybářského ná-
činí, jenž mohou využít právě o blížících se prázdninách.

Letos se závody uskutečnily 2. června za přítomnosti asi třiceti 
mladých rybářů, kterým se nebáli přijít pomoci i rodinní přísluš-
níci. Všechno bylo pro děti řádně nachystáno. Každý mladý účast-
ník si mohl v průběhu lovu, případně po něm, opéct špekáček či 

klobásu a k tomu si dopřát limonádu. Samozřejmě se nezapomně-
lo ani na rodiče a diváky, kteří přišli buď podpořit děti, anebo si 
přišli jen tak u rybníka vychutnat  klobásu či jiné pochutiny.

Ale zpátky k dětem. Závody byly zahájeny v půl čtvrté a v tu chvíli 
se ve vodě ocitly první splávky, olůvka, krmítka a samozřejmě háčky 
s nástrahami všeho druhu. Každý se spoléhal na tu svoji nejoblíbe-
nější a nejatraktivnější nástrahu. Ať to byl červ, žížala nebo kukuřice, 
na háčcích se objevovala jedna ryba za druhou. O kontrolu při měření 
ryb se starali členové našeho rybářského sdružení. Neměli to však vů-
bec lehké, protože mladí rybáři se ukázali v tom nejlepším světle, a tak 
„rozhodčí“ místy nevěděli, kam dříve skočit. V ulovených rybách byl 
nejvíce zastoupen karas stříbřitý, potom kapr obecný a také nějaká ta 
bílá ryba. Urputný souboj o nachytané centimetry prokládaný zmiňo-
vanými klobásami, limonádou, či u dospělých pivem trval do sedmé 
hodiny večerní. Potom proběhl rychlý součet ulovených centimet-
rů a vyhlášení vítězů, kterým samozřejmě gratulujeme a  těšíme se 
na další setkání v příštím roce.

Ovšem to ještě nebyl konec. Po předání výher dětem začal noční 
lov pro dospělé příznivce Petrova cechu. Nyní však už ne o ceny, 
ale jen pro zábavu a radost z  jejich koníčku. Někteří rybáři byli 
vzorně vybaveni stany či bivaky a vydrželi až do ranních hodin. 
Ostatní se u vody pobavili jen do noci a přesunuli se do rybářské 
„boudy“, kde si ještě „poklábosili“ s kamarády u dobrého piva.

Na závěr se sluší poděkovat všem členům sdružení, kteří se na zá-
vodech podíleli, dále sponzorům  a hlavně všem zúčastněným rybo-
lovcům a návštěvníkům, které si dovolím pozvat na následující zimní 
akci Na Štěpána není doma pána aneb Rybářská bašta. Uskuteční se 
již tradičně 26.12. 2012 na rybníku pod Poltňou. 

 Za sdružení s pozdravem Petrův zdar 
Foto i text:Aleš Ráb

Dětské rybářské odpoledne a noční lov na rybníku pod Poltňou

Na fotografii hejtman JMK Michal Hašek. Ocenění přebírá velitel otnických hasičů Miroslav Kalouda.
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Ranní poměrně vysoká teplota v poslední 
červencovou sobotu předesílala krásný den. 
Mohli jsme se tak těšit na  celodenní výlet 
po Jaroměřicku s otnickými zahrádkáři. Zau-
jala jsem v autobuse své místo na průvodcov-
ském sedadle a mým přáním bylo nejen aby 
počasí vydrželo, ale také aby program klapl 
dle mých představ a plánů. 

Hned ráno nastartoval naše vnímání velmi 
poutavý a poučný výklad průvodkyně v Pa-
mátníku bible kralické. Z Kralic nad Oslavou 
jsme se přesunuli do  Jaroměřic. Návštěva 
zahradnictví na  výletě zahrádkářů nesmí 
chybět. Vybrala jsem velké zahradnictví rodi-
ny Louckých na samém kraji Jaroměřic nad 
Rokytnou. Celková plocha 1  800 m2 lákala 
k nákupům dřevin i okrasných rostlin. Pan 
Loucký předal něco z  jejich pěstitelských 
velmi zajímavých poznatků a po celý čas se 
nám i s celou rodinou věnoval. Prozradil, jak 
dosáhnout velkých výpěstků cibulí, které si 
můžete prohlédnout na  jedné z  fotografií. 
V zahradnictví jsme strávili něco málo přes 
hodinu a  vězte, že odjíždět se nám vskut-
ku nechtělo. Ale program pro tento den byl 
opravdu nabitý a museli jsme se vydat na ces-
tu. Ne však nikam daleko. Pouze do centra Ja-
roměřic do hotelu Opera, kde jsme měli do-

mluvený oběd. S plnými a spokojenými žalud-
ky jsme došli z hotelu k zámku v Jaroměřicích. 
Hodinová prohlídka tohoto barokního zámku 
byla velmi zajímavá. Po malé procházce v zá-
meckých zahradách jsme se vrátili zpět k auto-
busu a vydali se do 5  km vzdálených Ratibořic. 
Ratibořice již není obcí neznámou. Nachází se 
zde kozí farma Dora, která je v tamním kraji 
velmi proslulá domácí výrobou mléka, jogurtů, 
sýrů a jiných potravin z kozího mléka. Podívali 
jsme se do dvorů s kozami, pohladili je, mohli 
se podívat na dojení. V místní prodejně jsme 
poseděli u kávy a za poutavého výkladu o cho-
vu koz a výroby kozích produktů jsme ochut-
nali ochucená mléka a přivoněli k levandulové 
voňavce, kterou začali na  farmě také vyrábět. 
Pokud se vydáte někdy na Jaroměřicko, určitě 
návštěvu kozí farmy nevynechejte, a to i v pří-
padě, že kozím produktům zrovna neholduje-
te. Je zde pěkné hřiště a hračky pro děti, velmi 
příjemné posezení uvnitř i  venku a  návštěva 
dvora s kozami bude jistě nejen pro děti velkým 
zážitkem. Den se překulil do raného odpoledne. 
Naší poslední zastávkou byla rozhledna Baby-
lon v Kramolíně, kde na nás i po zavírací době 
ochotně čekal pan Odstrčil. Babylon je jedna 
z nejstarších rozhleden na Moravě, s kamennou 
empírovou věží tyčící se na  temeni Zeleného 

vrchu (491 m n.m.) nad obcí Kramolín. Vyběhli 
jsme 112 schodů a octli se ve výšce 24,5 m. Přes 
okna, která ale bohužel nešla otevřít, jsme se 
rozhlédli po kraji. Přes instalovaný dalekohled 
jsme mimo jiné dohlédli i na elektrárnu v Du-
kovanech. Naší návštěvou jsme probudili ne-
topýra, jenž celý zmatený poletoval kol dokola 
nad našimi hlavami. Síly mu ubývaly, létal níž 
a níž. Rozhodli jsme se věž opustit, abychom 
mu neublížili. Již tradiční hromadná fotografie 
všech účastníků zájezdu nesmí chybět. To bylo 
poslední cvaknutí fotoaparátem v  tento den. 
A že jich bylo mnoho. 

A kam příště? Do Kroměříže. A  to již 7. 
října, kdy se na výstavišti Floria koná 4. roč-
ník celostátní prodejní zahradní výstavy. Ale 
o tom až příště.  Zdeňka Křivánková

Zájezd se velmi vydařil. Zdeňce Křiván-
kové děkuji za dokonale naplánovaný zají-
mavý a poučný výlet, který zorganizovala 
pro otnické zahrádkáře.

Poděkování patří také řidiči autobusu An-
tonínu Dudovi za bezpečnou a pohodovou 
jízdu. Antonie Bočková

Putování Jaroměřickem

Foto: Zdeňka Křivánková
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Posezení 
u cimbálu

Posezení u cimbálu s cim-
bálovou muzikou Donava 
v pátek 24. srpna bylo velmi 
veselé a pohodové. Nechyběla 
ani ochutnávka vín vinařství 
Rozařín z Moutnic. Přítomní 
si zazpívali a dobře se poba-
vili. Občerstvení připravené 
kolektivem Leony Levákové 
bylo vynikající. Zpestřením 
zábavy bylo losování vstupe-
nek o hezké ceny.

 Antonie Bočková

Dobrý jarmark
Letošní zahrádkářské trhy začaly 

ve srovnání s  loňským rokem poz-
ději. Vlivem květnových mrazíků 
a dlouhodobého období sucha byla 
úroda a sklizeň poměrně malá. Mi-
roslav Žbánek nabízel hlavně ovoce 
– meruňky, broskve, švestky. Květo-
slav Brtník měl velkou nabídku ze-
leniny a bylinek a také pěkné bram-
bory. Havelkovi nabídli své přebytky 
okurek a  cuket. Milan Heřmanský 
med od svých včel. Na poslední trh 
přijeli manželé Luskačovi – zelináři 
z Dambořic se svými pěknými vý-
pěstky. Nakupující si zvykli na  pá-
teční trhy, konané jednou za čtrnáct 
dní, a byli velmi spokojeni s nabíd-
kou zboží. Antonie Bočková

O  víkendu 22. a  23. září 2012 pořádala 
Základní zahrádkářská organizace Slavkov 
na  požádání Územní rady Vyškov zahrád-
kářskou výstavu v sále restaurace Bonaparte 
ve  Slavkově. Na  výstavě zároveň probíhala 
soutěž Jablko roku. Na  výstavě se podílely 
i zahrádkářské organizace z okolí, a to Otni-
ce, Rašovice a Heršpice. Včelař pan Kyjovský 
ze Slavkova představil ve  své expozici celý 
včelařský arsenál, hovořil s  lidmi o  medu, 
jeho účincích a  na  několika informačních 
panelech objasňoval a informoval o účincích 
medu, jeho složení, cukernatosti apod. Ex-
pozicí výřezů květinových tvarů do ovoce se 
předvedla Integrovaná střední škola Slavkov 
u  Brna. Díla jejich žáků ohromila každého 
návštěvníka, stejně tak výstava kaktusů pana 
Ryšavého. Návštěvníci i pořadatelé žasli také 
nad expozicí otnických zahrádkářů. Její smy-
sl pro nápaditost barev a  tvarů, vyzařující 
dobrou náladu, probudily i  chuťové buňky. 
Kdo jste výstavu nemohli vidět, přinášíme 
alespoň ochutnávku ve fotografii. Barevnost 
expozice je již na fantazii každého z vás. Když 

se na fotografii podíváte pozorněji, poznáte 
vytvořený znak Českého zahrádkářského 
svazu. Tuto nádhernou expozici, za  které 
patří velké poděkování panu Brtníkovi, 
paní Řičicové, manželům Havelkovým, 
Ludmile Dřínovské, Zdeňce Křivánkové, 
Miroslavu Žbánkovi, Marianu Borovič-
kovi, Marii Kropáčkové, Jarmile Staňové 

a  Daně Grumlové, vytvořili v  sále Bona-
parte společnými silami manželé Havel-
kovi. Všichni jmenovaní, kteří i přesto, že 
se na  výstavě spolu dohromady nesešli, 
vytvořili společně nádherné dílo díky vý-
pěstkům, které na výstavu věnovali.

 Zdeňka Křivánková
 Foto:  Zdeňka Křivánková

Otničtí zahrádkáři ve Slavkově

Foto: Zdeňka Křivánková
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Pozdní večer, první máj… To je doba, 
kdy se parta stárků začíná pravidel-
ně scházet, aby připravila společenskou 
událost roku – Aloiské hody. Každou 
středu a  sobotu jsme pilně nacvičovali 
zpěv lidových písniček a  tanečků, vymýš-
leli nástup, vázali mašličky, zdobili sál  
a  letos přichystali i  taneční půlnoční pře-
kvapení. Pondělí před hodami vypukly vr-
cholné přípravy. Každý den jsme se snaži-

li udělat vše pro to, aby hody byly skvěle 
připravené a  lidé nadšení. Ve  středu nás 
čekal složitý úkol, kdy jsme vybírali stár-
kovské víno takové, aby všem chutnalo 
a v přiměřeně vypitém množství nezpůso-
bilo bolehlav. Čtvrtek brzy ráno se stárci,  
i  další chlapi ochotní pomoci, vypravili 
do  lesa pro stromy na stavbu máje, která 
zůstává hlavním symbolem hodů. A pro-
tože tu máme kluky šikovný, máju bez 

sebemenších problémů do  Otnic přivez-
li, přichystali, v  noci pohlídali a  v  pátek 
zdárně postavili. Během sobotního do-
poledne stárci chodili zvát s vínem a roz-
marýny občany na večerní zábavu a stár-
ky uklízely dělnický dům, pekly koláče 
a  pomalu se začaly připravovat na  večer. 
Všichni krásně, slavnostně oblečení jsme 
se sešli u  kolotočů, kde nám naši stárci 
vystřelili různě barevné růže a  vyrazi-

aLoiskÉ	hody	2012
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li jsme k  dělňáku předvést, co všechno 
jsme se naučili! Již nástupem jsme skli-
dili velký potlesk, především díky novin-
kám – panák zelené pro chlapce, červená 
růže pro děvčata. Dále se vesele zpívalo, 
tančilo a pilo dobré vínko. O půlnoci jsme 
vyběhli na  parket s  připraveným půlnoč-
ním překvapením. Lidé byli nadšení, tles-
kali, volali po opakování. Prvotní nervozi-
ta z nás opadla a řádně jsme si užili chvíle 
slávy a  obdivu. V  dobré náladě se všichni 
bavili až do nedělního rána. 

Po  chvilce spánku jsme se začali strojit 
do  krojů a  těšili se na  hlavní hodový den. 
Ve dvě hodiny odpoledne jsme dostali po-
žehnání od pana faráře v kostele, zatančili 
a pod vedením hlavních stárků Radka Švá-
benského a  Míši Lattenbergové vykročili 
k  domu pana starosty pro hodové právo. 
Počasí nám přálo, slunce svítilo celý den. 
Šel se tradiční průvod vesnicí, tanec u stá-
rek, lidé nás vítali a hostili, nám se to líbi-
lo, přijímali jsme s poděkováním a upoce-
nými úsměvy koláče, chlebíčky, pivo, víno 
a  jiné dobroty. Po  dlouhém průvodu jsme 
se rozešli na  večeři ke  stárkám, posilnili 
řízkem, chvíli odpočinuli a znovu šli bavit 
naše spoluobčany. Jen lehce unavení, ale 
těšící se na  další noc, přicházíme do, bo-
hužel téměř prázdného sálu a  už vše splý-
vá v moři barev z vyšívaných krojů, z  šatů 
místních spolubydlících a hromady pentlí, 
které jsme tu již mnoho týdnů před hody 
lepili a věšeli. Tak tancujeme až do půlnoci,  
a protože si lidé přáli opakování půlnoční-
ho překvapení, s radostí jsme si ho znovu, 
tentokrát v krojích, zatančili. Opět s velkým 
úspěchem. Následovalo nekonečné sólo pro 
stárky a vynášení. S úlevou, že jsme zvládli 
všechny povinnosti, jsme se bavili, než jsme 
zjistili, že už je zase ráno… Hody byly skvě-
lé! Díky stárkům! „ČÍ SÓ HODE?“ „NAŠE!“ 
Těšíme se na příští rok a všichni, kteří jste 
chyběli, přijďte taky!

 Aneta Bublová
 Foto Zdeňka Křivánková, 
 Dagmar Kovaříková
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4. srpna 2012 uspořádalo Myslivecké sdružení „ Hubert“ Otnice 
sedmý ročník již tradičního kynologického dne a  to podruhé 
v malebném prostředí nového rybníka „ Pod Poltňou“ v Otnicích.

Jako vždy je cílem tohoto kynologického dne prověřit pracovní 
schopnosti lovecky upotřebitelných psů a  jejich vůdců před 
nadcházející loveckou sezónou a  v  neposlední řadě představit 
široké veřejnosti jednu z  činností místního mysliveckého 
sdružení zaměřenou na práci se psy, kteří jsou nepostradatelným 
pomocníkem každého myslivce.

Díky vydařenému tropickému počasí a  vynikající organizaci 
se sjelo mimořádné množství soutěžících psů se svými vůdci 
a  také účast široké veřejnosti předčila veškerá očekávání, což 

bylo příčinou, že i velké množství tradičního kančího guláše bylo 
snědeno během jedné hodiny  a někteří pozdní příchozí se museli 
občerstvovat domácími špekáčky.

Výkony 13 psů a  jejich 12 vůdců byly na  vynikající úrovni, 
což potvrdili hodnocením rozhodčí a  hlavně všichni přihlížející 
bouřlivým potleskem. Na 1. místě se umístila slečna Hana 
Dufková s fenkou maďarského ohaře, 2. místo obsadil Petr Navrátil 
s  německým krátkosrstým ohařem a  na  3. místě skončil Luděk 
Svoboda s malým müsterlandským ohařem. Všichni soutěžící byli 
odměněni hodnotnými cenami a  závěr se protáhl do  pozdních 
večerních hodin.

Závěrem patří poděkování všem členům mysliveckého sdružení, 
kteří se podíleli na  zdárném průběhu celé akce, generálnímu 

sponzorovi firmě JUKO petfood zastoupenou Romanou 
Kosinovou, firmě Beton Brož a  ostatním sponzorům, místním 
rybářům za  zapůjčení chatky, ale také všem zúčastněným, kteří 

se svou přítomností podíleli na  vynikající atmosféře celého dne. 
Zároveň všechny zveme na další ročník této již tradiční akce.

 S pozdravem Lovu Zdar MS Hubert Otnice
Text i foto: Jiří Maršala

tradiční	kynologický	den	Ms	hubert



	 otnický	zpravodaj	 	29

15.00-16.00 16.00-16.30 16.30-17.00 17.00-17.30 17.30-18.00 18.00-19.00 19.00-20.00 20.00-21.00 21.00-22.00

PONDĚLÍ ATLETIKA ATLETIKA ATLETIKA VOLNO STOLNÍ TENIS
p. Bubla

STOLNÍ TENIS
p. Bubla

CVIČENÍ ŽENY
pí Holubová

VOLEJBAL ŽENY
pí Matoušková 

VOLEJBAL ŽENY
pí Matoušková

ÚTERÝ VOLNO FOTBAL
PŘÍPRAVKA
p. Boudný

FOTBAL
PŘÍPRAVKA
p. Boudný

FOTBAL
PŘÍPRAVKA
p. Boudný

FOTBAL
PŘÍPRAVKA
p. Boudný

FOTBAL
p. Kašpařík

FOTBAL
p. Kašpařík

VOLNO VOLNO

STŘEDA ATLETIKA ATLETIKA ATLETIKA STOLNÍ TENIS
blonďáci

STOLNÍ TENIS
blonďáci

STOLNÍ TENIS
p. Šebeček

STOLNÍ TENIS
p. Šebeček

VOLEJBAL MUŽI
p. Pšenák

VOLEJBAL MUŽI
p. Pšenák

ČTVRTEK VOLNO CVIČENÍ
RODIČŮ S DĚTMI
pí. Peksová

CVIČENÍ
RODIČŮ S DĚTMI
pí. Peksová

FOTBAL
PŘÍPRAVKA
p. Boudný

FOTBAL
PŘÍPRAVKA
p. Boudný

STOLNÍ TENIS STONÍ TENIS
p. Bubla

AEROBIC
pí Kurdíková

VOLNO

PÁTEK VOLNO VOLNO VOLNO TENIS
p. Horáček

TENIS
p. Horáček

STOLNÍ TENIS
p. Šebeček

STOLNÍ TENIS
p. Šebeček

STOLNÍ TENIS
p. Šebeček

FLORBAL
p. Rafaj

SOBOTA STOLNÍ 
TENIS -
SOUTĚŽE
p. Šebeček

STOLNÍ
TENIS -
SOUTĚŽE
p. Šebeček

STOLNÍ
TENIS -
SOUTĚŽE
p. Šebeček

STOLNÍ
TENIS -
SOUTĚŽE
p. Šebeček

STOLNÍ
TENIS -
SOUTĚŽE
p. Šebeček

STOLNÍ
TENIS - 
SOUTĚŽE
p. Šebeček

STOLNÍ
TENIS –
SOUTĚŽE
p. Šebeček

VOLNO VOLNO

NEDĚLE 9.00-15.00 
STOLNÍ TENIS
SOUTĚŽE
p. Šebeček

VOLNO VOLNO VOLNO FLORBAL
p. Vyvadil

FLORBAL
p. Vyvadil

AEROBIC
pí Kurdíková

VOLNO VOLNO

Časový rozvrh tělocvičny

Pro členy TJ Sokol je využívání tělocvičny zdarma.
Pro ostatní je stanovena částka 20 Kč za hodinu.

TJ Sokol Otnice 
pořádá v sobotu 

20. října 2012  po obci 

Sběr žELEZnéhO šrOTu

organizuje již třetím rokem přípravku pro děti mladšího školního věku.

Pro děti nabízí:
všestrannou sportovní přípravu (atletika, hry, gymnastika, lyžování …)
možnost strávit volný čas po vyučování ve sportovním kolektivu pod 
dohledem trenéra
možnost účasti na atletických závodech a soutěžích
možnost zimního soustředění v  době jarních prázdnin na horách, kde se 
bude o děti starat zkušený instruktor lyžování
o letních prázdninách možnost letního soustředění
a mnoho dalších sportovních akcí a výletů.
Tréninky jsou organizovány vždy v pondělí a středu.
Mladší děti - školka a 1. třída: 15.00 – 15.45 hod.
Starší děti – od 2. třídy: 15.00 – 16.00 hod.

Bližší informace přímo u trenérky Andrei Rosenberkové, 
tel.: 776 687 906, mail: AndreaRosenberkova@seznam.cz

TJ Sokol Otnice ve spolupráci s VSK unIVErZITA brnO 
oddíl atletiky 
Medailista Česká spořitelna extraliga 2007, 2010, 2012
Účastník Poháru mistrů evropských zemí družstev v atletice 2012
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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
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Z  pověření organizačního výboru 
oslav kopané v  Otnicích jsem dostal 
tu čest, abych Vás provedl průběhem 
trvání 80 let kopané v Otnicích. Člo-
věku se tomu nechce ani věřit, že or-
ganizovaná kopaná v  naší vesnici se 
hraje již 80 roků. Dvě krátká slova 
a co vše se za nimi skrývá. Vždyť 80 
let u  člověka znamená mnohdy celý 
život a 80 let v kopané znamená ještě 
mnohem více. Kolik generací se v od-
díle vystřídalo za  toto období, kolik 
obětavců věnovalo svůj volný čas své 
lásce – kopané. Mnohdy hodně od-
říkání ze svého volna, rodin, ku pro-
spěchu otnické kopané. Kolik příhod 
a událostí, kolik úspěchů a také neú-
spěchů, kolik radosti, kolik smutku, 
kolik štěstí a smůly se nahromadí jed-
notlivci či kolektivu za období 80 let. 
Kopaná – slovo již poutá pozornost 
a přitahuje zájem nás všech, ve všech 
končinách světa. Tak jako se od svého 
rodu rozvíjela, rozšiřovala se i její při-
tažlivost. Od svých začátků, ale zvláště 
od doby, kdy zřízením celosvětové or-

ganizace dostala kopaná i pevnou or-
ganizační formu, v níž se probojovala 
postupem času kopaná svým širokým 
děním na  nejvyšší stupně, byla a  je 
masovým sportem. Je nejrozšířenějším 
sportovním odvětvím na  celém svě-
tě. Dnes budu ve  svojí zprávě oproti 
minulým oslavám trochu stručnější, 
neboť podrobná historie je uvedena 
v  almanachu 80 let kopané, kterou 
vydal oddíl kopané. Zájem o kopanou 
v naší obci vznikl v  roce 1930. Do  té 
doby několik příznivců kopané studo-
valo pravidla hry, radili se mezi sebou 
až do té doby, kdy se vrátil náš rodák 
Alois Polášek, učitel, který působil 
na  Ostravsku spolu s  Ferdinandem 
Drabálkem, který pracoval v  Újezdě, 
a oba již působili v místech, kde spor-
tovní kluby byly v  činnosti. Tito dva 
jmenovaní dali podnět k  ustanovení 
fotbalového klubu. Prvním předsedou 
přípravného výboru v  roce 1932 byl 
Florián Partyka. Dne 1. 3. 1932 byla 
svolána první valná hromada, před-
sedou byl zvolen František Rafaj. Dne 

4. 2. 1934 byla svolána členská schůze 
za  přítomnosti zástupce bývalé Bra-
dovy západomoravské župy. Na  této 
schůzi bylo usneseno přihlásit hráče 
k registraci. Vinou velké nezaměstna-
nosti bylo velkým problémem placení 
příspěvků na  činnost. V  letech 1936-
37 sehrál klub kopané dvě divadelní 
představení Matka Kračmarka a Celá 
ves se směje. Z výtěžku byly zakoupe-
ny rekvizity na kopanou. V roce 1938 
byla sportovní činnost velmi omezena, 
poněvadž mobilizační vyhláška po-
volala hráče do zbraně. Stav členstva 
ke  konci roku 1939 se zvýšil na  74. 
V  roce 1942 přejímá funkci předsedy 
František Rafaj. Řady sportovců pro-
řídly, mladí lidé jsou povoláni na prá-
ci do Říše. Po osvobození se začalo žít 
v obci veselejším životem. Dne 30. 6. 
1945 svolává klub členskou schůzi, kde 
se projevují první známky sjednocení 
tělovýchovy. Novým předsedou klubu 
se stává Josef Voráč. V roce 1948 do-

Úspěchy i neúspěchy
otnické kopané
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chází ke sloučení tělovýchovy v celém 
státě. Náš oddíl SK přechází do Sokola 
s novým názvem Sokol Otnice. V této 
době se začíná s  budováním nového 
hřiště u školy. Naše zápasy se odehrá-
valy v Újezdě. Nové hřiště bylo dáno 
do  provozu v  roce 1951. Budování 

hřiště si vyžádalo velké obětavosti jak 
hráčů, tak fanoušků a  funkcionářů. 
Terénní úpravy byly prováděny primi-
tivním způsobem, bez mechanizace. 
Tehdejší podmínky v  rozvoji kopané 
v  tomto období byly špatné. Oddíly 
měly značné finanční těžkosti. V sezó-
ně 1959-60 se mění soutěž v rámci no-
vého okresu Vyškov. V sezóně 1960 na-
stává určitý pokles výkonnosti u všech 
mužstev, zvláště u 1. mužstva. Soutěž-
ní utkání odehrává mužstvo s velkými 
potížemi, končí na  posledním místě. 
Je třeba si blíže vysvětlit, jaký dopad 

měl sestup našeho mužstva z  okres-
ního přeboru na naše sportovce. Sou-
těž byla dohrána velmi rozháraně, 
kolektiv nebyl ucelený, funkcionáři 
od práce ve výboru oddílu odcházeli. 
Na základě těchto faktů nastala snad 
nejčernější éra otnické kopané. Po ob-
dobí rozkvětu je tu rozhodnutí výbo-
ru zanechat aktivní činnost mužstva 
dospělých pro velký nedostatek hráčů. 
V  tomto období hrál soutěžní utkání 
jen dorost. Po  období jednoročního 
klidu je 1. mužstvo dospělých přihlá-
šeno opětovně do soutěže, a to do roč-
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níku 1963-64. Po tříletém účinkování 
ve 4. třídě mužstvo soutěž vyhrává bez 
ztráty bodů, když všechna mistrovská 
utkání vyhrála. Třetí třídu naše muž-
stvo následně rovněž vyhrává a v sou-
těžním ročníku 1966-67 hraje okresní 
přebor Vyškovska. V  prvním utkání 
okresního přeboru na  domácím hřiš-
ti naše mužstvo deklaruje poměrem 
8:0 s  Ivanovicemi na  Hané, když 6 
branek vstřelil Milan Heřmanský. Jak 
se později ukázalo, tento střelecký re-
kord vydržel až do  roku 1992, když 

jej střelecky následoval tehdy věkem 
ještě dorostenec Michal Kašpařík, kte-
rý vstřelil v utkání Drnovice B – Ot-
nice do  sítě soupeře všech 6 branek. 
Naše mužstvo hrálo od  roku 1967 
až do  roku 1975 v  okresním přeboru 
neustále na  samém vrcholu tabulky, 
nejhůře skončilo jednou na  3. místě, 
ale tehdy postupovala do  1. B třídy 
první dvě mužstva tabulky. V ročníku 
1974-75 vyhrálo naše mužstvo okres-
ní přebor a  poprvé v  historii otnické 
kopané hrálo 1. B třídu v  rámci JM 

kraje. Ale jak samotná soutěž ukáza-
la, toto mužstvo mělo zenit výkonnosti 
již za sebou a celkem nešťastně po jed-
noročním účinkování se vrací zpět 
do okresního přeboru, aby ještě jednou 
tento přebor vyhrálo v  ročníku 1979-
80. Ovšem druhé účinkování v krajské 
soutěži dopadlo velice špatně. Poslední 
místo nás poslalo zpět do  okresního 
přeboru, kde mužstvo hrálo se stří-
davými úspěchy, až v sezóně 1982-83 
tuto soutěž opustilo. V rámci reorgani-
zace soutěží hrálo naše mužstvo stří-
davě ve 3. nebo 4. třídě až do ročníku 
1990-91, kdy se 1. mužstvo opětovně 
probojovalo do  Okresního přeboru 
Vyškov. Po čas účinkování v okresním 
přeboru od  roku 1991 hraje mužstvo 
se střídavými úspěchy, a  jak se zpívá 
v  hitu od  Jiřího Suchého „jednou jsi 
dole, jednou nahoře“, umístění první-
ho mužstva tomu odpovídalo. Ovšem 
v ročníku 1997-98 se mužstvo zachrá-
nilo až v samotném závěru sezóny, kdy 
v posledním utkání na domácím hřišti 
porazilo Nesovice 1:0 bránou Micha-
la Kašpaříka v 80. minutě utkání. To 
bylo velké varování pro další ročníky. 
Po  odehrání dalších ročníků bez vět-
ších zakolísání přichází ročník 2005-
6, kdy se naše mužstvo opět zachrá-
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nilo v okresním přeboru až v přímém 
utkání kdo s  koho v  předposledním 
kole se Sokolem Lovčičky. Tehdejší tre-
nér Marcel Cupák v samotném závěru 
utkání zariskoval a poslal na hřiště do-
rostence Tomáše Kropáčka, který krás-
nou brankou rozhodl samotné utkání, 
a tím poslal do 3. třídy právě Lovčičky. 
Jen ve zkratce – ročník 2006-7 vyhrálo 
mužstvo po dlouhých 26 letech opětov-
ně okresní přebor a postoupilo do kraj-
ské soutěže. V prvním utkání v Černé 
Hoře nastoupilo v  základní sestavě 
pouze 6 hráčů z Otnic, ostatní u nás 
hostovali z různých oddílů. Za posled-

ní období od vybudování nového hřiš-
tě  1. mužstvo dvakrát vyhrálo okresní 
přebor, totéž se podařilo dorostu. Dne 
14. října 2011 při utkání Otnice – Vá-
žany, které skončilo vítězstvím našeho 
mužstva v poměru 9:0, ustanovil nový 
střelecký rekord v dějinách otnické ko-
pané Michal Kašpařík, který se trefil 
do soupeřovy branky celkem 7x. 

Další, v pořadí 8. kapitola dějin ot-
nické kopané končí. Jak bylo úvodem 
řečeno, práce vykonaná na úseku roz-
voje kopané v Otnicích nebyla vystlá-
na jen růžemi, ale i trním a krví. To je 

snad největší dluh těch mladších a naší 
kopané vůbec, který musíme naší spo-
lečnosti odvádět. Chceme pokračovat 
v dobré tradici, co bylo za uplynulých 80 
let vykonáno. To neříkám jen jako něja-
kou frázi, ale vede nás k tomu morální 
a duševní povinnost takto vykonané dílo 
vždy chránit. Vždyť je zapotřebí si uvě-
domit, že žádný z nás to nedělá pro roz-
mar věci, ale především proto, že jsme 
prožívali období dobré i  zlé po  dobu 
80 let a chceme takto vybudované dílo 
předat tak, aby byla naplněna Tyršova 
zásada „Ve zdravém těle zdravý duch!“ 
Na  závěr bych chtěl poděkovat všem, 
kteří svojí iniciativou, záslužnou prací 
ať už na hřišti nebo na poli kulturním, 
prací ve výboru oddílu, dále při plnění 
brigádnických povinností se přičinili 
o dosažení velmi dobrých výsledků na-
šeho oddílu s přáním, aby naše činnost 
v  nastávajícím období byla plodnější, 
a aby výsledky byly dosaženy zásluhou 
všech našich sportovců a  sportovních 
přátel.

Dále bych chtěl poblahopřát všem 
těm, kteří budou za svoji práci v oddíle 
kopané oceněni. Děkuji všem těm, kteří 
se zasloužili o úspěchy otnické kopané, 
všem příznivcům za jejich přízeň a pod-
poru, hráčům i funkcionářům. 

Sportu zdar!
Milan Heřmanský

Foto Zdeňka Křivánková
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8.	prosince	2012
ANDĚLSK Á ŠOU

	v	16	hod.	v dělnickém	domě
pořádá	občanské	sdružení	otnický	sad

																	15. prosince 2012 

Zpívání u vánočního 
stromu před radnicí

16. prosince 2012 

divadlo	pro	děti	

josífek	s Mari i í	
Ma jí 	dĚ Ťátko	

v dělnickém	domě	v	10	hod.

		pořádá	občanské	sdružení	otnický	sad 

13. října 2012 

BABSKé HODY
V 15 hod.	předávání	stárkovského	práva	před	radnicí,	
krátký	průvod	obcí	k dělnickému	domu
Od 16 hod. v dělnickém	domě	vystoupení	otnických	dětí	
v lidovém	tónu	a mužského	pěveckého	sboru	z dambořic.	
bohatá	odpolední	tombola.	
Ve 20 hod.	taneční	zábava.
h r a j í 	 b L U Č i n á c i

28.  ř í jna 2012 

don	QUijote	de	la	ancha
„Představení,  které pro dlužuje život “
„didaktická	klauniáda“	v režii	bolka	polívky.
představí	se	přední	světový	chůdoherec	Lennoire	Montaine	
s nejhranějším	představením	v evropě.
Představení přináší pohodu a spoustu smíchu, 
také však potěšující dárečky.
představení	se	uskuteční	v rámci	projektu	coMeniUs	2012	-	
podpora	kultury	s eU.
v	18	hod.	v	dělnickém	domě
pořádá		občanské	sdružení	otnický	sad

1 7 .  l i s t o p a d u  2 0 1 2

uKÁZKA uMěLECKÝCh ŘEMESEL 
A ruČnÍCh PrACÍ
V dělnickém domě od 10 do15 hod. 

zabijaČkovÉ	pochoUtky	
pŘed	dĚLnickýM	doMeM
pořádají	otničtí	zahrádkáři

2. prosince 2012

Vánoční koncert
V 15 hod. v dělnickém domě 

Hraje dechová hudba Sobůlanka

26.	prosince	2012	

Na Štěpána není doma pána
aneb Rybářská bašta

rybník	pod	poltňou
pořádá	sdružení	rybářů	otnice

Zpívání u vánočního 



Rybářské závody.

Léto v Dětském domově LILA.

Děti z LILY v přírodě.

Mládež v otnických krojích.

Křídové malování před radnicí.

Žáci ZŠ Otnice v Anglii I.

Žáci ZŠ Otnice v Anglii II.

Naše děti



Pavel Buchta a Josef Mezuláník při odlévání zvonů v Pasově.

Starosta Otnic Pavel Prokop dohlíží na zdárný průběh výměny zvonů.




