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 Mrzne a otničtí pečou chleba
 
Chléb je naše každodenní nezbytná výživa. Chléb jako základní potravina provází lidstvo 

od doby, kdy se z pouhého lovce stal zemědělec. Chléb jako boží dar přírody a  těžké lidské 
práce se v každé domácnosti těšil velké úctě.

Byl to znak pohostinnosti a  dobrosrdečnosti. Odmítnutí se považovalo za  urážku. Tento 
krásný zvyk Slovanů se zachoval dodnes, kdy se hosté vítají chlebem a solí.

Známá jsou i pořekadla: „Chleba se nikdy nepřejíš“, „Dobrý jako kus chleba“,
„Lepší je kus chleba na  cestě, nežli pero za  kloboukem“. Chléb má symbolický obsah 

o Velikonocích i Vánocích v podobě vánočky.
A proč vám píšu právě o chlebu?
Už se vám někdy stalo, že jste v neděli ráno zjistili, že doma nemáte ani kůrku chleba?
Snadná pomoc. Ani k tomu nepotřebujete mít domácí pekárnu, která se stala, troufám si říci, 

módním artiklem, kdy si lidé chtěli upéct domácí chléb sami.
Nabízím vám recept, pomocí kterého si chléb upečete sami doma, i bez domácí pekárny, jen 

tak v troubě, a to i bez pracného hnětení. Recept z internetu, který má už mnoho lidí, se stal 
v Otnicích velmi populární a prodělal už mnoho úprav.

DOMÁCÍ CHLÉB BEZ HNĚTENÍ

Do mísy dáme:  3 hrnky hladké mouky
  2 malé lžičky kmínu
  2 malé lžičky soli
  2 malé lžičky sušeného droždí

Vše promícháme a přilejeme 1 ½ hrnku studené vody. Je lepší, když je těsto spíše hutnější 
konzistence. Necháme přikryté utěrkou minimálně 6 hodin kynout.

Nejlepší je si vše připravit večer a ráno se pustit do pečení.
Potom vyklopíme těsto na pomoučený vál a vytvarujeme ho do velkého obdélníku, který 

necháme 15 minut odpočívat.
Po uplynutí doby těsto složíme, a to shora k prostředku obdélníku, zespodu opět ke středu, 

zprava do  středu a  zleva úplně doprava. Přikryjeme utěrkou a  necháme 30 minut uležet. 
Po uplynutí doby si nastavíme troubu na 230 °C a vložíme do ní pekáč, ve kterém budeme 
chléb péct. Třeba ze sklokeramiky s  pokličkou, nebo postačí obyčejný kastrol. A  počítáme 
dalších 30 minut.

Potom překlopíme těsto do horkého pekáče (ničím ho nemažeme) složenou stranou ke dnu. 
Dáme péct na  30 minut. Poté víko odklopíme a  dopečeme ještě 15 minut do  zlatova. Dle 
rady místních hospodyněk těsto před tím postříkáme mírně vodou. A už je hotovo. Voňavá 
pochoutka je na stole.

Do  přísad můžete přidat popř. i  česnek, nebo cibuli.  Chléb bude mít jinou zajímavou chuť. 
Doufám, že se vám postup nezdá příliš složitý, i když se tak jeví, ale sami zjistíte, jak je to snadné.

Tak s chutí do toho a chléb je raz dva hotový!
Prima pečení a celý dům vám váš chléb provoní!

Andrea Malá
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Na první adventní neděli 2. prosince 2012 přichystal obecní úřad 
koncert dechové hudby Sobůláci. Krásně nachystaný sál dělnického 
domu s adventními dekoracemi na každém stole od Dagmar Holubové 
sliboval nevšední zážitek. Ihned po  zaznění tónů první skladby 
sál potemněl. Na  stolech hořely svíčky, které odpoledni dodávaly 
předvánoční nádech. 

V kraji plném slunce, zrajícího vína a dobrých lidí se krčí malebná 
slovácká dědina Sobůlky u  Kyjova. Dědinka s  kapličkou uprostřed, 
která je jakoby přeťatá modrou stužkou potoka. Odtud pochází 
dechová hudba Sobůláci. Kapela vznikla před 73 lety, kapelníkem je  
v současnosti Vlastislav Kostiha. Muziku tvoří 13 muzikantů, 3 zpěváci 
a  další, kteří se starají o  chod kapely. Nedělní koncert byl rozdělen 
na dvě pásma. To první tvořily lidové písně, druhé již vánoční koledy, 
při kterých ani jediná ústa nezůstala bez pohybu. Někdo zpíval nahlas, 
jiný si broukal jen tak pro sebe. Koncert by nebyl tak krásný, nebýt 
uvaděčky paní Goliášové. Její zřetelný a  uklidňující hlas, kterým 
uváděla každou píseň nebo soubor písní a vyprávěla příběhy muzikantů 
a  zážitky kapely, nám dodával klid a  pohlazení na  duši. Téměř 190 
návštěvníků koncertu z Otnic i blízkého okolí odcházelo odpočinuto, 
s předvánoční klidnou náladou. Děkujeme obci, že alespoň na ty dvě 
hodiny jsme mohli utéct od všedních starostí a předvánočního shonu.

Text i foto: Zdeňka Křivánková

První adventní neděle s dechovou hudbou

5. prosince přichází za  dětmi do  našich domovů Mikuláš s  anděly 
a  čerty. Možná že právě tato skupinka byla právě u  vás. Děkujeme 
všem, kteří v  tento den na  sebe vezmou kostýmy a  dodržují tuto 
krásnou tradici v naší obci. -red-
 Foto: Jiří Kalouda

O h l é d n u t í  z a   v á n O č n í m  č a S e m
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Na  začátku prosince se všechny děti těší 
na příchod Mikuláše, anděla a čerta se svou 
nadílkou.

8. prosince 2012 si nadílku pro všechny 
děti připravilo Občanské sdružení Otnický 
SAD s  výborem pro mládež, tělovýchovu 
a rodinu v dělnickém domě.

Celou šou provázeli dva krásní andělé 
v podání Lucie Kaloudové a Terezy Doležalové. 
Andílci plnili různé úkoly, soutěžili a tancovali. 
Odpoledne rychle uteklo, a tak nadešel čas, aby 
se k andělům připojil Mikuláš, který tentokrát 
dětem přinesl reflexní plyšáky od firmy Altima. 
Celý letošní rok na  všech sadových akcích 
dostávaly děti v  rámci bezpečnosti různé 
reflexní přívěšky, které především v podzimních 
a  zimních měsících zaručí, aby děti nebyly 
na silnicích k přehlédnutí.

Poděkování patří i  žákům sedmé třídy: 
Vojtovi a  Aničce Daňhelovým, Monice 
Ryvolové, Petře Jelínkové a  také manželům 
Levákovým. Dana Sekaninová

Foto: Lenka Sloupová

Andělská šou

Ač to zvenčí tak nevypadá, i v knihovně se občas něco děje. Uličkami 
mezi regály už dlouho neprošla dětská nožka a na pohádkové knížky se 
v policích jen prášilo. Rozhodli jsme se tedy přilákat pozornost dětských 
očí. V prosinci loňského roku navštívily otnickou obecní knihovnu děti 
z MŠ Otnice. Nešly s prázdnou – přišly vyzdobit knihovnu do vánočního 
kabátku.

S panem starostou a paní knihovnicí Bláhovou jsme děti poprosili, aby 
nám pomohly s vánoční výzdobou knihovny. Děti nám vyšly ochotně 
vstříc a vyrobily společně dlouhý papírový vánoční řetěz, který rozvěsily 
po  regálech s  knížkami. Při té příležitosti si prohlédly pohádkové 
knížky, dokonce na  jejich stránkách poznaly své oblíbené postavičky 
z  večerníčků. Nezapomněli jsme ani na  zpívání koled. Některé z  dětí 
dokonce odhodily stud a  zazpívaly písničku u  stromečku úplně samy. 
Za odměnu si každý odnesl balíček sladkostí.

Slíbili jsme dětem, že Ježíšek jim za  vyzdobenou knihovnu 
přinese nějakou novou knížku. Požadavky na jednotlivé tituly pršely 
z  dětí jeden za  druhým. Nakonec jsme se všichni společně vyfotili 
u vánočního stromečku i s „načančanými“ regály. Doufáme, že dětem 
tento zájem vydrží a na jaře se opět přijdou do knihovny podívat.

 Tereza Škrháková
Foto: Pavel Prokop
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Vánoční svátky jsou o  rodině, dětech, fantazii, přáních a  dávných 
tradicích. Máme k  lidem blíž, máme čas se na  okamžik zastavit. Je 
potěšující, že přibývá těch, kteří si dokáží vychutnat klid a  pohodu 
tohoto období. Vánoční tradice a zvyky tento čas ozvláštní a dovolí nám 
ohlédnout se okolo sebe. Mezi nejhezčí tradice patří zpívání vánočních 
koled. A  tak jsme se v  sobotu 15. prosince 2012 sešli, v  pořadí již 
na druhém setkání u vánočního stromu. 

Předvánoční setkání zahájili troubením naši otničtí pastýři. Úvodní 
slovo pronesl starosta Pavel Prokop. Na  flétničky zahrály nejprve děti 
z prvního stupně ZŠ pod vedením paní učitelky Matyášové a Korcové. 
Po  nich vystoupili žáci z  druhého stupně s  paní učitelkou Benušovou 
a Bočkovou, kteří si připravili scénku z Betléma. 

Vánoce v mnohých z nás probouzí krásné emoce, hezké vzpomínky 
a  radost. Některý lidem vyvstanou v  mysli smíšené pocity, protože 
Vánoce jsou sice hlavně o rodině, dětech, pohodě, klidu, ale než tohle 
všechno nastane, je potřeba překonat maratón předvánočního stresu 
se sháněním dárků, úklidem, pečením a přípravou všeho na tyto velké 
svátky. Tyto činnosti jsou doménou především žen. Přesto si některé 

v tom shonu našly čas a připravily si několik koled - od klasických až 
po trochu netradiční - muzikálovou. Pak zazpíval chrámový sbor pod 
vedením Jiřího Martináska.

Parta mužů zralého věku, které všichni známe jako naše „Otnické 
blonďáky“, si připravila několik koled, které si s  nimi zazpívali 
i  přihlížející diváci. Na  konci vystoupila Melanka Sloupová a  úplně 
na závěr zazpíval a na kytaru zahrál Michal Dufek s Marií Jedličkovou.

Poděkování patří všem, kteří si v  tom předvánočním shonu našli 
čas a přišli. 

Počasí nám nepřálo a  bylo obdivuhodné, že většina přítomných 
vydržela i přes to, že je smáčel déšť a nohy zábl rozmoklý sníh. Dík patří 
všem, kteří připravovali program, všem, kteří se starali o  občerstvení 
a hlavně těm, kteří se starali o všechno kolem, aby se akce mohla konat. 

Nezbývá, než si přát, abychom se sešli i  v  závěru letošního roku. 
Doufejme, že za příznivějšího počasí, ve zdraví a s dobrou náladou, 
těšíce se na ty nejkrásnější svátky roku. Naděžda Fojtů

 Foto: Miroslav Fojtů

Předvánoční setkání u vánočního stromu
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Když jsme se začali chystat na již třetí Štěpánskou 
pečeni, uvědomili jsme si, že jsme zase o rok starší 
a že ten rok utekl neuveřitelným způsobem. Nic 
to ale nezměnilo na náladě při přípravách, které 
nespočívají jen v nákupu surovin, o které se jako 
již každoročně postarali Michal Hlaváč, Petr 
Pavlovec, Ota Drabálek ml., Jiří Klvač a  další. 
Také bylo potřeba nachystat dřevo na  pečení 
selete a na přitápění v rybářské boudě, aby bylo 
našim hostům a obsluze dostatečně teplo. Mimo 
to proběhl také důkladný výběr vína na  svařák, 
aby všem chutnal a letos také pečlivé uvážení, jaký 
koupit rum na grog, aby hosté pečeného pašíka 
nejen cítili, ale hlavně viděli.  

Po  těchto důkladných přípravách nastal den 
„D“. V sedm ráno byli na startu v blocích zakleknutí 
všichni potřební jak k obsluze vnitřního okruhu, 
tak i k veledůležitému pečení selete, na které byla 
nachystaná exkluzivní omáčka na potírání, která 
nakonec dodala prasátku výtečný šmak.  Nově 
byla k dispozici také prdelačka, a ta měla za úkol 
všechny zahřát, dokud se nezačne ořezávat 
masíčko. No a troufám si říct, že se s tímto úkolem 
černá polévka porvala statečně. Samozřejmě bylo 
k zapíjení připraveno pivko, již zmiňovaný svařák 
a  grog, no a  pro ty, co se klepali kosou i  něco 
ostřejšího. Pochopitelně i na děti se nezapomnělo 
s  nealko nápoji a  dalšími vesměs slanými 
dobrotami, které jsou pro ně důležité na jakékoliv 
akci a také chutné klobásy.

Všechno bylo v  plném proudu, tedy co se 
organizace týká, ale hladových a  žíznivých krků 
bylo v  průběhu dopoledne jako šafránu, a  tak 
jsme po poledni byli připravení volat do Armády 

spásy, aby se na vánoční svátky pořádně najedli i ti 
potřební. I s tím autobusem by tam profesionální 
řidiči z řad našich členů vyrazili, ale přece jen už 
nějaký ten svařáček ochutnali, a tak z toho nebylo 
nic. I když – řidič má být veselý...

Nakonec jsme ale dobře udělali: pašík byl 
nachystaný k ořezu a kolem třetí hodiny odpolední 
se začaly valit davy lidí jako na povel. Najednou 
všichni zapomněli na  to, že se dopoledne nic 
moc nedělo a měli plné ruce i nohy práce. Naše 
hosty jsme nepočítali, ale bylo jich dost, protože se 
selátko rychlým tempem zmenšovalo a pití také 
ubývalo.  Utíkalo to tak rychle, že se venku příroda 
ponořila do tmy, ani jsme se nenadáli. Návštěvníci 
se po  dobrém jídle a  pití začali pomalu vracet 

domů užívat si svátků a ještě jednou zrevidovat, co 
to vlastně pod tím vánočním stromečkem našli. 

Zůstali jen ti nejodvážnější, kteří se rozhodli 
porvat se se zbývajícími porcemi vepřového 
a  dopít svařák, grog a  pivo, protože by nebylo 
dobré, aby se to zkazilo. A  tak se již v  menším 
kolektivu sedělo dlouho do  noci, než se všichni 
hosté rozešli zase do svých domovů.

Na závěr mi nezbývá než poděkovat všem, kteří 
nás přišli navštívit a podpořit. Dále samozřejmě 
všem členům Rybářského sdružení Otnice, kteří 
se na  akci a  na  přípravách podíleli a  také všem 
dodavatelům jídla a pití, které bylo opět výborné. 
Takže příští rok... Petrův zdar.

Za Rybářské sdružení Otnice text i foto: Aleš Ráb

jak	proběhla	letošní	Štěpánská?

V čase předvánočního shonu do Otnic zavítal diva-
delní spolek Špílberg. Na  motivy známého biblického 
příběhu nabídl přítomným divadelní inscenaci Jozífek 
a maruška  mají děťátko. Vyprávěla o tom, co předchá-
zelo narození Ježíše Krista a představila postavy z jeho 
okolí. Jednoduchou a poutavou formou vyprávění blíz-
kou dětskému vnímání světa ji přiblížil nejen nejmen-
ším dětem, ale i  těm větším a dospělým. V kombinaci 
s nejznámějšími vánočními melodiemi a v netradičním 
pojetí se Špílberg postaral o silný emotivní zážitek.

 Dagmar Kovaříková
 Foto: Zdeňka Křivánková

jozífek	a Maruška	
mají	děťátko

Ve vaší obci Otnice se koledování konalo v sobotu 5. ledna 2013, kdy 
4 skupiny místních koledníků vybrali celkem 31 353 Kč.

Celkový výtěžek sbírky je určen na pomoc rodinám v sociální a finanč-
ní nouzi, rozvoj charitních služeb, nákup kompenzačních a rehabilitač-
ních pomůcek, podporu a pomoc oblastem postiženým živelnými pohro-
mami a také na humanitární pomoc do zahraničí. 

Ve vašem okolí se pak jedná o projekty a služby např. v: Centru den-
ních služeb a charitní pečovatelské službě ve Slavkově u Brna. Tyto pro-
jekty nabízejí podporu a pomoc seniorům, kteří žijí doma, ale z důvodu 
stáří nebo zdravotního stavu si již nejsou sami schopni zajistit vše, co 
potřebují. A dále je podporován Dům léčby s hospicem sv. Josefa (Hos-
pic) v Rajhradu u Brna, který vychází z myšlenky kvalitní a pozorné péče 
o těžce nemocné a umírající pacienty. 

 
Oblastní charita Hodonín děkuje všem, kdo se jakýmkoliv způsobem 
do Tříkrálové sbírky zapojili, či přispěli.

Ludmila Malá, koordinátorka
www.hodonin.charita.cz.

Tříkrálová sbírka

Foto: Magda Mezuláníková
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PROSIneC - 17. 12. 2012
 
2.  Kontrola minulého zápisu:
- Bod č. 2 – logistika nové výstavby Pod Vodárnou. Projedná-

no s dodavatelskou firmou, stroje a mechanizace bude najíž-
dět mimo místní komunikaci.

 
3.  MěÚ Slavkov u Brna – stavební úřad:
a)  Ing. T. Plaček 461 – Rozhodnutí č. 51/2012, přístavba a ná-

stavba
b)  Obec Otnice – Rozhodnutí č. 259/2012, prodl. stav. povolení 

zateplení MŠ
c)  J. Sadecký 458 – zahájení kolaudačního řízení na garáž
d)  Janepa Brno – Rozhodnutí č. 263/2012 + oznámení, sklado-

vací areál
e)  Beton Brož 484 – Rozhodnutí č. 51/2012, změna užívání 

stavby
 
4.   MěÚ Slavkov – odbor ŽP:
 - Beton Brož 484 – Souhlasné stanovisko, změna užívání 

stavby
 
5.   MěÚ Židlochovice – odbor dopravy a SH: 
 - Rozhodnutí o povolení uzavírky komunikace II/380
 
6.  Schválení přijatých faktur:
a)  Respono Vyškov – Fa: 2312350030, likvidace odpadu SD
b)  Netic Brno – Fa: 120100866, nákup licence AVG

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 6, zápisu. 
 
7.   Kontrola matriční agendy:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí „Zápis o kontrole na výkon ma-
triční agendy“  provedené dne 2. 11. 2012 pracovnicí Městského 
úřadu ve Slavkově.
 
8.   Materiály Základní školy:
 Starosta předložil na projednání:
a)  Návrh na  přijetí finančních a  věcných darů pro Základní 

a Mateřskou školu Otnice. Finanční dary v celkové hodnotě 
27 500 Kč. Věcné dary: 2 ks monitor k PC a 100 ks CD-RW.

b)  Dodatek č. 1 k odpisovému plánu dlouhodobého hmotného 
majetku na r. 2012.

c) Vyřazení nepotřebného majetku z evidence.

Usnesení:
a) Zastupitelstvo schvaluje přijetí finančních a  věcných darů 

pro Základní a Mateřskou školu Otnice, dle přílohy.
b) Schvaluje dodatek č. 1 k odpisovému plánu dlouhodobého 

hmotného majetku na r. 2012 (Elektr. bezpečnostní systém). 
Roční výše odpisu 5 719 Kč.

c) Vyřazení majetku pořízeného do 31. 10. 2012 v celkové hod-
notě 141 653,97 Kč

Vyřazení majetku pořízeného od 1. 11. 2012 v celkové hodnotě 
10 462,50 Kč 

         
9. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012:  
 Zastupitelé projednali návrh Obecně závazné vyhlášky č. 

1/2012 o místních poplatcích. Poplatky se v r. 2013 nebudou 
zvyšovat.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
č.1/2012 o místních poplatcích. Účinnost vyhlášky je od 1. 1. 
2013.        
 
10.  Obecně závazná vyhláška č. 2/2012:
 Zastupitelé projednali návrh Obecně závazné vyhlášky č.2 

/2012 o místním  poplatku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů. Poplatky za odpad se v r. 2013 nebudou 
zvyšovat.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 
2/2012 o  místním poplatku za  provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  od-
straňování komunálních odpadů. Účinnost vyhlášky 
je od 1. 1. 2013.            
11.  Rozpočtové provizorium:
 Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového provizoria, 

kterým se obec bude řídit do  schválení rozpočtu na  rok 
2013.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium od 1. 1. 2013.                     
 
12. Termíny jednání ZO na I. pol. 2013:
 Zastupitelé projednali návrh termínů zasedání zastupitel-

stva obce na I. pololetí 2013.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje termíny jednání zastupitelstva obce Ot-

nice na I. pololetí roku 2013.    
                      

13.  Výsledky hospodaření za 10/2012:
 Předseda finančního výboru předložil výsledky hospodaře-

ní za  10/2012. Příjmy ve  výši 13  336  073,71 Kč (95,86 %).  
Výdaje 9 089 780,20 Kč (64,30 %)

 
14.  Charita Hodonín – žádost o dotaci:
 Zastupitelé projednali žádost Oblastní Charity Hodonín 

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

výstavba Pod vodárnou
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(Charitní poradna Slavkov a Bučovice), o finanční příspěvek 
na provoz v r. 2013.  

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve  výši 2  000 Kč, 
pro Charitní poradnu Slavkov u Brna a Bučovice, na provoz v r. 
2013.                     
 
15.  Nabídka  J&T Banky na úročení financí:
 Zastupitelé projednali nabídku banky J&T na zúročení vol-

ných financí obce.
 Bylo doporučeno oslovit další bankovní domy pro porovná-

ní nabídky.  

 
16.  MŠ zateplení – dotace Zelená úsporám:
 Obec obdržela ze SFŽP dopis v rámci dotace Zelená úspo-

rám, o  závazné stanovisko k  podané žádosti o  poskytnutí 
podpory v segmentu veřejné budovy. Vzhledem k tomu, že 
obec již obdržela Rozhodnutí o udělení dotace na zateplení 
budovy Mateřské školy Otnice z  jiného programu, nebude 
žádat o podporu v programu Zelená úsporám.  

Usnesení:
Obec nebude pokračovat v žádosti o dotaci na zateplení MŠ Ot-
nice v programu Zelená úsporám.
 
17.  VaK Vyškov – cena vody na rok 2013:
 Zastupitelé vzali na vědomí „Cenové oznámení“ Vodovodů 

a kanalizací Vyškov o cenách vodného a stočného v r. 2013.
 Vodné:  37,26 Kč/m3 
 Stočné:  36,11 Kč/m3

 Celkem vodné a stočné: 73,37 Kč/m3

(Ceny s DPH 15 %)
 
18.  MAS Za humnama:
 Obec Otnice je prostřednictvím DSO Politaví členem Místní 

akční skupiny Za humnama (MAS Za humnama). Je dopo-
ručeno schválit zařazení správního území obce do územní 
působnosti Integrované strategie MAS Za humnama na ob-
dobí 2014 – 2020. 

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Otnice souhlasí se zařazením správního 
území obce Otnice do územní působnosti Integrované strategie 
území regionu MAS Za humnama na období 2014 – 2020 rea-
lizované místní akční skupinou OS MAS Za humnama. 
  

19. Příspěvek pro KKD Vyškov:
 Zastupitelstvo projednalo výši příspěvku pro knihovnu Kar-

la Dvořáčka Vyškov na  nákup nových knih pro knihovnu 
Otnice v roce 2013.  

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek pro KKD Vyškov na nákup no-
vých knih pro knihovnu Otnice v roce 2013 ve výši 10 tis. Kč. 
 
20.  Čištění otnického potoka:
 Dne 5. 12. 2012 předali zástupci Povodí Moravy staveniště 

(otnický potok) dodavatelské firmě Sates Morava s.r.o Valaš-
ské Meziříčí. Práce by měli být zahájeny v lednu a dokonče-
ny do konce února 2013. 

21.  Žádost M. Piešťanské:
 Zastupitelé projednali žádost M. Piešťanské Otnice 480, 

o  poskytnutí půjčky ve  výši 12 tis. Kč, z  důvodu finanční 
tísně. V  diskuzi byly připomenuty vysoké investice v  ná-
sledujícím období a názor, že nelze řešit finanční problémy 
půjčkou od obce.  

Usnesení:
Zastupitelstvo neschvaluje poskytnutí půjčky žadateli. 

  
22.  Krausová J. – výpověď nájemní smlouvy:
 Zastupitelé vzali na  vědomí obdrženou výpověď nájemní 

smlouvy od paní J. Krausové na byt č. 3 v obecní bytovce 
na ul. Školní k 31. 12. 2012. 

 
23. Výběr nájemníka na volný byt v 6BJ:
 Zastupitelé projednali obdržené žádosti o přidělení obecní-

ho bytu č. 3 v bytovce na ulici Školní 480 (6BJ). Obec eviduje 
celkem 5 žádostí. V rozhodnutí, kterému žadateli byt přidě-
lit, byly zváženy veškeré zastupitelům známé okolnosti.   

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přidělení bytu č. 3 na  bytovce v  ulici 
Školní 480 panu L. Svobodovi Chaloupky 148. Nástup od 2. 1. 
2013.              

24. Dotace od MND a.s.:

Čištění Otnického potoka
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 Obec byla úspěšná v žádosti o dotaci v grantovém sponzo-
ringu „Energie z  přírody 2012“, u  Moravských naftových 
dolů Hodonín a obdržela dotaci na akci „Rekonstrukce to-
pení v budově Katolického domu“, ve výši 150 000 Kč.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace na  rekonstrukci tope-
ní v budově Katolického domu ve výši 150 tis. Kč, a Smlouvu 
o  grantovém příspěvku č. NS/2012/0367 s  MND a.s. Hodo-
nín. 
 
25.  Dotace od MMR – Modrá stuha:
 Za získání Modré stuhy v rámci JmK v r. 2012 může obec 

požádat Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o dotaci do výše 
600 tis. Kč. Vlastní podíl činí min. 20 %. K žádosti je nutné 
přiložit i zpracovaný projekt. Termín podání 15. 2. 2013.

 Projektovou dokumentaci na rekonstrukci kotelny Dělnic-
kého domu vypracuje f. Trasko a.s. Vyškov. Projekt na vý-
měnu oken na DD pak Ing. M. Němec Brno. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku f. Trasko a.s. Vyškov na vypra-
cování projektové dokumentace topení na DD a nabídku Ing. M. 
Němce Brno na projektovou dokumentaci výměny oken. Pově-
řuje starostu podáním žádosti o dotaci na MMR ČR.  
      
26. Návrh plánu akcí na r. 2013:
 Starosta předložil předběžný návrh plánu akcí na  r. 2013. 

Průběžně bude dopracován Výborem pro rozvoj obce 
a předložen na zasedání zastupitelstva dne 14. 3. 2013.

 
27.  Projekt na zateplení MŠ:
 Projektant Ing. Němec požádal obec, z důvodů změn v pro-

váděcí projektové dokumentaci, ke které bude nutno doložit 
i stanovisko energetického auditora, o navýšení ceny za pro-
váděcí projekt z původních 33 tis. Kč na 40 tis. + DPH. 

Usnesení:
Zastupitelstvo revokuje svoje usnesení č. 16 ze dne 29. 10. 2012 
a schvaluje navýšení ceny za prováděcí projektovou dokumen-
taci na zateplení mateřské školy na 40 tis. Kč + DPH. 

28.  Úplatné nabytí pozemku p. č. 1652/2:
 Zastupitelé projednali návrh na  úplatné nabytí pozemku 

p. č. 1652/2 o výměře 492 m2.  Myslivecké sdružení Hubert 
Otnice by na uvedeném pozemku instalovalo dřevěnou ry-
tinu sv. Huberta. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p.  č. 1652/2 
v k. ú. Otnice o výměře 492 m2, od p. Halátové Ludmily Brno 
a p. Jana Baráčka Otnice, za cenu 10,37 Kč/m2. 
 
29.  Úpravy středu obce, podání žádosti o dotaci:
 Starosta informoval o  výsledku konzultace záměru rekon-

strukce středu obce na Úřadu regionální rady Jihovýchod. 
Konzultace se zúčastnili projektanti (Atelier Walter) i zpra-
covatelé žádosti o  dotaci (RRA JM). Vzhledem k  malému 
objemu financí k rozdělení pro výzvu v ose 3.3 (120 mil. Kč) 

a k výši rozpočtových nákladů našeho projektu (10 mil. Kč), 
je nízká pravděpodobnost získání dotace. V  diskuzi byly 
projednány veškeré dostupné informace k naplnění záměru 
úprav středu obce.    

Usnesení:
Zastupitelstvo pověřuje starostu, na základě zkušeností se zís-
káváním dotací a dostupných informací, rozhodnout o podání 
žádosti o  dotaci z  ROP osa 3.3, na  úpravy středu obce Otni-
ce. 
 30.  Digitalizace starých fotografií:
 Starosta seznámil zastupitele se záměrem zřízení digitali-

zovaného archívu starých i nových fotografií obce a  jejího 
života. Obecní úřad hledá občany, kteří by na vzniku tako-
vého archívu chtěli spolupracovat. 

Starosta na závěr jednání poděkoval všem zastupitelům za celo-
roční velmi dobrou spolupráci, popřál požehnané vánoční svát-
ky a do nového roku hodně zdraví.
 
Různé, interpelace:  
V obecní kabelové televizi je možné v určitém dosahu od rad-

nice naladit i programy v digitálním vysílání, které výrazně 
kvalitou předčí analogové.

Starosta poděkoval všem organizátorům a účinkujícím za usku-
tečnění akce „Zpívání u vánočního stromu“ dne 15. 12. 2012. 

 Otničtí rybáři připravují na 26. prosince u rybníka v Poltni tra-
diční opékání 

leden - 14. 1. 2013
    
2.  Kontrola minulého zápisu:
  Bod č. 23 – pronájem bytu č. 3 na  obecní 6BJ. Vzhledem 

k tomu, že p. L. Svoboda odmítl nabídku na byt č. 3 v uli-
ci Školní 480, byla nájemní smlouva na tento byt uzavřena 
s p. A. Smažilovou Otnice.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přidělení bytu č. 3 na obecní 6BJ v ul. 
Školní 480, paní Anně Smažilové Otnice 44. 
      
3.  MěÚ Slavkov u Brna – stavební úřad:
a)  T. Zehnal 472 – prodl. lhůty dokončení novostavby RD
b)  Obec Otnice – Územní souhlas č. 473/2012 na dětské hřiště
c)  Prostavby Real Brno – souhlas č. 109, 110, 111, 112, 113, 

129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137/2012, s ohlášením 
novostaveb RD.

 
4.  JMK – odbor kontrolní a právní:
 Krajský úřad Jihomoravského kraje svým Rozhodnutím ze 

dne 9. 1. 2013, souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlou-
vy mezi obcí Otnice a městem Slavkov u Brna, o zapisování 
údajů do informačního systému územní identifikace, adres 
a nemovitostí.

 
5. JMK – odbor školství: 
 Krajský úřad Jihomoravského kraje svým Rozhodnutím ze 
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dne 18. 12. 2012, souhlasí s účinností od 1. 2. 2013 s rozší-
řením Školní družiny při Základní a Mateřské škole Otnice 
na 50 žáků.

 6.  Schválení přijatých faktur:
a)  A&C. Elfis Újezd u Brna – Fa: 1201198, proj. dokumentace 

el. instalace ZŠ
b)  Avidis Modřice – Fa: 1210, videozáznam „Otnické zvony“
c)  Prostavby Brno – Fa: 20122143, chodník k parku sv. J. Nepo-

muckého
d)  REEX Modřice – Fa: 212147, tisk zpravodaje č. 50
e)  Ing.  Matyáš Lovčičky – Fa: 201255, projekt. dokumentace 

na chodník
f)  M. Tichý Otnice – Fa: 212/062, kovová lávka přes potok

g)  Dekameron Ivančice – Fa: 1201150, tisk obálek se znakem 
obce

h)  EEIKA Sokolnice – Fa: 13010230, oprava a přeložka veřejné-
ho osvětlení

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 6, zápisu. 
         
7.  Tříkrálová sbírka 2013:
 Tříkrálová sbírka se uskutečnila dne 5. 1. 2013. Po  obci 

chodily čtyři skupiny dobrovolníků. Celkem bylo vybráno 
31 353 Kč.

 
8. Knihovna Otnice – roční výkaz:
 Zastupitelé vzali na  vědomí roční výkaz místní knihovny 

za rok 2012.
 Knihovní fond má celkem 10 753 knih. (+ 57)
 Registrovaných uživatelů: 122.   Z toho 29 dětí do 15 let (-6).
 Návštěvnost: 1084 (+30)
 Celkem výpůjček: 5638 (+930)
 
9.  Zabezpečení pouťových atrakcí v r. 2013:  
 Tradiční Aloiské hody se budou konat ve  dnech 22-23. 6. 

2013. Babské hody pak v sobotu 12. 10. 2013. 
 Zastupitelé projednali žádosti o hostování lunaparků na ho-

dech. Ze tří žadatelů vybralo zastupitelstvo nabídku p. Mar-
cely Flaksové Brno. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku p. M. Flaksové Brno, na zabez-
pečení lunaparků na červnové i říjnové hody.   

10.  Žádost p. Fryce o navýšení poplatku za TKR:
 Zastupitelstvo projednalo žádost p. J. Fryce Měnín (provo-

zovatele kabelové televize v Otnicích) o souhlas s navýšením 
měsíčního poplatku za TKR. 

 Do zkvalitnění provozu TKR v roce 2012 investoval 300 tis. 
Kč. (Modernizace přijímací stanice, rozšíření programů, 
zahájení digitálního vysílání, výměna části rozvodů za opti-
ku).

Návrh na zvýšení ceny:
A) Pro uživatele, kteří odebírají od J. Fryce ještě jinou službu:  

90 Kč/měsíc
B)  Pro ostatní uživatele: 110 Kč/měsíc   

Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s  navrženým navýšení měsíčního po-
platku za provoz kabelové televize Otnice s tím, že cena zůstane 
zachována i v r. 2014.             
 
11.  JMP Net a.s. – věcné břemeno p. č. 932/1 a 963:
 Zastupitelstvo projednalo Smlouvu o  zřízení věcného bře-

mene na pozemku č. 932/1 a 963 v k. ú. Otnice, ve prospěch 
JMP Net, s.r.o. Brno, na akci „Prodloužení STL plynovodu 
a plynovodní přípojky, KS č. 1210000065 – František Pavlo-
vec, Irena Pavlovcová“. 

  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o  zřízení věcného břemene 
s  JMP Net, s.r.o. Brno, IČ:27689841, na  akci „Prodloužení STL 
plynovodu a plynovodní přípojky, KS č. 1210000065 – František 
Pavlovec, Irena Pavlovcová“.  
            
12.  Záměr odkoupení pozemku p. č. 55/2:
 Zastupitelé projednali návrh na  odkoupení pozemku p.  č. 

55/2 o výměře 102 m2.
 Do pozemku je uložen kanalizační řad.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr výkupu pozemku p. č. 55/2 o výměře  
102 m2.       
13.  Žádost MS Hubert Otnice:
 Zastupitelé projednali žádost Mysliveckého sdružení Hu-

bert Otnice o výpůjčku sálu DD dne 19. 1. 2013 za účelem 
uspořádání mysliveckého plesu a  udělení finančního pří-
spěvku 8 tis. Kč na úhradu hudby. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje:
a)  Výpůjčku sálu Dělnického domu na den 19. 1. 2013 pro MS 

Hubert Otnice
b) Finanční příspěvek 8 tis. Kč pro Myslivecké sdružení Hubert 

Otnice

14.  Žádost ČZS MO Otnice:
 Zastupitelé projednali žádost ČZS MO Otnice o  výpůjčku 

sálu DD dne 9. 3. 2013 za účelem uspořádání módní pře-
hlídky.  

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku sálu Dělnického domu 

Lávka přes potok
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na den 9. 3. 2013 pro MO ČZS Otnice.   
  
15.  Žádost o.s. Otnický SAD:
 Zastupitelé projednali žádost o.s. Otnický SAD o výpůjčku 

sálu DD dne 26. 1. 2013 za účelem uspořádání maškarního 
plesu pro děti. (Pohádkový les).  

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku sálu Dělnického domu na den 
26. 1. 2013, pro o.s. Otnický SAD.    
 
16.  Žádost manželů Blechových o pronájem sálu DD:
 Zastupitelé projednali žádost manželů Blechových Lovčičky 

o  pronájem sálu Dělnického domu za  účelem uspořádání 
oldies párty dne 16. 3. 2013. Cena za  pronájem navržena 
na 3,5 tis. Kč. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pronájem sálu Dělnického domu man-
želům Blechovým dne 16. 3. 2013, za účelem uspořádání oldies 
párty. Cena pronájmu je 3,5 tis. Kč.            

17.  Nákup energií přes elektronickou aukci:
 Zastupitelé projednali nabídku Nákupní společnost s.r.o. 

Lhotky 124, na  zajištění elektronické aukce na  dodávku 
energií pro obecní budovy. (plyn + elektřina). Po seznámení 
se s podmínkami aukce bylo doporučeno pokračovat v na-
stoupené cestě úspor energií a příp. změnu dodavatele zajis-
tit vlastní cestou.

 
18. Úročení volných financí obce:
 Vzhledem k  volným finančním prostředkům na  běžném 

účtu obce, se zastupitelé zabývali jejich lepším zhodnoce-
ním. Uložili předsedovi finančního výboru navrhnout řeše-
ní s přihlédnutím k výši úročení a riziku vkladu.

 
19.  Vítání občánků narozených v r. 2012:
 Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že vítání občánků naroze-

ných v roce 2012 se uskuteční dne 23. 2. 2013. Navrhuje se 
každému nově narozenému dítěti v r. 2012 s trvalým poby-
tem v  obci Otnice, přispět částkou 2 tis. Kč. Obecní úřad 
eviduje celkem 15 dětí.     
           

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek každému narozenému dítěti 
v roce 2012 s trvalým pobytem v obci Otnice ve výši 2 tis. Kč. 

Různé, interpelace:  
Nebyly vzneseny.

ÚnOR - 4. 2. 2013
    
2.  Kontrola minulého zápisu:
 Bude řešeno jako samostatné body.

3.  MěÚ Slavkov u Brna – stavební úřad:
a)  Ing. Matuška+A. Krkavcová Štenberk – zah. kol. řízení RD 

na p. č. 990/17

b)  T. Smetana 441 – zahájení kolaudačního řízení na  garáž, 
p. č. 210/2

c)  A. Holoubek 166 – závěrečná kontrolní prohlídka přestavby 
RD

d)  Janepa a.s. Brno – zahájení řízení o  dodatečném povolení 
stavby stěny skladu

e)  Rostěnice a.s. – souhlas se scelováním pozemků

4.  MěÚ Slavkov u Brna – odbor ŽP:
 Sates Morava Valašské Meziříčí – zah. vodopr. řízení 

o  schválení plánu opatření pro případ havárie pro stavbu 
„Pročištění Otnického potoka“

5.  MěÚ Slavkov u Brna – odbor dopravy a SH: 
 Sates Morava Valašské Meziříčí – stanovení přechodné úpra-

vy dopravního značení na silnici II/418 a III/4199, v rámci 
akce „Pročištění Otnického potoka“

6.  Schválení přijatých faktur:
a) Respono Vyškov – Fa: 2312350031, likvidace odpadů na  SD 

Otnice
b) Respono Vyškov – Fa: 312110424, likvidace odpadů za IV. 

Q. 2012
c) Trasko Vyškov – Fa: 1130123, oprava havárie topení na rad-

nici
d) Trasko Vyškov – Fa: 1130199, servis kotlů topení na radnici
e) Ing. Sedláček Brno – Fa: 2013011, upgrade programu GIS
f) Ing.  Němec Brno – Fa: 032013, prováděcí dokumentace 

na zateplení MŠ
g) Ing.  Němec Brno – Fa: 042013, prováděcí dokumentace 

na budovu DD
h)  Červinka Hodějice – Fa: 20130006, oprava a servis hasicích 

přístrojů

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

7. Rozpočtové opatření č. 4/2012:
 Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření č. 

4/2012. Příjmy se navyšují o 982 400 Kč. Výdaje se navyšují 
o 308 500 Kč. Financování se navyšuje o 673 900 Kč

.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2012. 

8.  Dohoda s VaK Vyškov:
 Zastupitelé projednali návrh „Dohody o  upsání akcií při 

zvyšování základního kapitálu společnosti Vodovody a ka-
nalizace Vyškov, a. s.“ mezi obcí Otnice a VaK Vyškov. Ná-
vrh dohody řeší spoluúčast obce na financování neuznatel-
ných výdajů na  výstavbě kanalizace a  ČOV Otnice. Obec 
uhradí ½ neuznatelných nákladů, cca 10 mil. Kč, do konce 
roku 2016.    

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Dohodu o upsání akcií při zvyšování zá-
kladního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.“. 
 
9. Volba prezidenta republiky:  
 Předseda volební komise P.  Mezuláník informoval zastu-
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pitele o  výsledku voleb prezidenta republiky ve  volebním 
okrsku Otnice.

 Celkový počet voličů:  1 197
 Počet odevzdaných obálek:  716  (59,8 %)
 Počet platných hlasů:  712
 Ing. Miloš Zeman, CSc: 487 hlasů   (68,4 %)
 Karel Schwanzenberg:   225 hlasů (31,6 %)

10.  Výbor ŽP:
 Žádost manželů Smetanových o povolení vykácení 2 ks smr-

ků vedle RD 359.

11. Žádost TJ Sokol o výpůjčku sálu DD:
 Zastupitelstvo projednalo žádost TJ Sokol Otnice o výpůjč-

ku sálu Dělnického domu Otnice na 9. 2. 2013, za účelem 
pořádání ostatkové zábavy.   

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku sálu DD pro TJ Sokol Otnice,  
na den 9. 2. 2013.                    
           
12. Program ZO na zasedání dne 14. 3. 2013:
 Zastupitelé projednali návrh programu zasedání zastupitel-

stva dne 14. 3. 2013 v pohostinství u Marků.  
        

13.  MŠ Otnice – zateplení budovy:
 Prováděcí projekt včetně výkazu výměr na  zateplení budovy 

Mateřské školy Otnice je vypracován. Zadávací podmínky pro 
výběr zhotovitele byly odeslány na Státní fond životního pro-
středí ke schválení. Akce se uskuteční 6-9/2013.

 Problém je v odstranění zástavního práva z budovy MŠ pro Hy-
poteční banku (HB). Dle sdělení HB bude nutné vypracovat 
oceňovací znalecké posudky na  zbývající budovy (Zdravotní 
středisko a Katolický dům), které jsou také zatíženy zástavním 
právem. Zastupitelstvo pověřuje starostu k zajištění odstranění 
zástavního práva z budovy MŠ a k čerpání dotace ze SFŽP. 

14. Dělnický dům – žádost o dotaci na MMR ČR:
 Prováděcí projektová dokumentace + výkaz výměr je ho-

tov. Připravuje se žádost o dotaci na Ministerstvo pro míst-
ní rozvoj. Rozpočtované náklady činí 1,7 mil. Kč. Termín 
oprav DD, 7-9/2013. Vzhledem ke  stavu a  umístění boxů 

na sezení, se zastupitelé zabývali možností tyto boxy odstra-
nit a nahradit stoly se židlemi. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje demontáž a odstranění boxu na sezení 
v sále Dělnického domu.

15.  Návrh plánu akcí na r. 2013:
 Předseda výboru rozvoje obce p.  Mezuláník předložil ZO 

návrh plánu akcí na rok 2013.  Návrh plánu byl připomín-
kován a bude dopracován.

16.  Návrh rozpočtu na r. 2013:
 Předseda finančního výboru Ing. Bubla předložil ZO návrh 

rozpočtu obce na rok 2013. Návrh bude zveřejněn na úřední 
desce obce. Připomínky lze předkládat do 14. 3. 2013. 

17.  Úplatné nabytí pozemku č. 55/2:
 Zastupitelé projednali nabídku na úplatné nabytí pozemku 

p. č. 55/2 o výměře 102 m2, v k. ú. Otnice. Do pozemku je 
uložen kanalizační řad.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p. č. 55/2 o vý-
měře 102 m2 v k. ú. Otnice, od RNDr. Zdeňka Martináska Otni-
ce 349, za cenu stanovenou znaleckým posudkem.     
 
18. Záměr přijetí pozemků darem:
 Zastupitelé projednali nabídky na darování pozemků obci. 

Jedná se o pozemky v k. ú. Otnice: p. č. 3159, 3160, 3762, 
4840, 4841, 4842 a 4843.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr přijmout darem výše uvedené pozemky.    
       
19. Úročení volných financí obce:
 Předseda finančního výboru Ing. Bubla předložil ZO návrh 

na  zhodnocení volných financí obce. S  ohledem na  riziko 
a  výši úročení doporučil rozložit vklad do  tří spořitelních 
družstev po 2,5 mil. Kč. Jedná se o Metropolitní spořitelní 
družstvo, ANO spořitelní družstvo a Artesa spořitelní druž-
stvo. Při jednání o  podmínkách vkladu je nutné prověřit, 
jaké závazky přebírá obec členstvím v družstvu.

 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uložení částky 2,5 mil. Kč., do každého 
výše uvedeného spořitelního družstva a pověřuje starostu reali-
zovat schválený záměr.         
                   
20. Žádost ČZS MO Otnice:
 Zastupitelstvo projednalo žádost MO ČZS Otnice o výpůjč-

ku sálu Dělnického domu Otnice na 31. 3. 2013 (neděle ve-
likonoční), za účelem pořádání akce „Posezení u cimbálu“.   

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku sálu DD pro MO ČZS Otnice, 
na den 31. 3. 2013.  

Různé, interpelace:  
Nebyly vzneseny.

volební komise
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S P O l e č e n S K á  K R O n I K a

Občánci narození 
v roce 2012
Matyáš Jakub
Buchtová Berenika
Ingr Stanislav
Jochman Jakub
Luňáčková Ellen
Vojta Tomáš
Klašková Elen
Procházková Zuzana
Smažil Karel Vít
Kulhánková Nikol
Sypěnová Zuzana
Ondrusz Jakub
Kotlandová Tereza

POD HVĚZDAMI
Josef Brukner

Hvězda i malá hvězdička
blikají nám z nebíčka,
z nebíčka nám blikají,
kravička je ve stáji.
Kravička a telátko,
slepička a kuřátko,
kočka se svým koťátkem
a maminka s děťátkem.
Každé dítě mámu má,
a tak sladce usíná.
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Životní jubilea v I.pololetí roku 2013 
Hrubá Dášenka 80 roků
Kosíková Věra 80 roků
Svobodová Ludmila 80 roků
Matoušková Marie 81 roků
Rafajová Božena  81 roků
Žišková Božena                          81 roků
Matyáš Jiří                                 81 roků
Marková Anna                           82 roků
Pitta Emil                                   82 roků
Svoboda František                     82 roků
Zalaba Stanislav                        82 roků
Florianová Emilie                      84 roků
Smetanová Marie                      84 roků
Vojáčková Antonie                    84 roků 
Ondrůjová Vlasta                      84 roků
Šimandl Josef                             84 roků
Matulová Marie                        86 roků
Menoušková Anna                    86 roků
Kramářová Marie                     87 roků
Mezuláníková Františka           88 roků
Jaegerová Věra                          90 roků
Šťovíčková Libuše                     91 roků
Kosíková Emilie                         91 roků

Ivo Kraus  65 roků
Jiří Sekanina 65 roků
František Bulva 76 roků
Jiřina Dobšáková 91 roků

Emilie Jelínková 87 roků
Květa Černá 78 roků
Jaromír Mezuláník 73 roků
Marie Svobodová 82 roků
Jaroslav Divácký 92 roků

Manželé Piešťanští Foto: Zdeňka Křivánková Marie Matoušková a Emilie Florianová Foto: Dana Sekaninová

V roce 2012 nás opustili

26. 5. 2012
Aleš Holoubek a Lucie Ježková
  1. 6. 2012
Vladimír Kypr  a Alexandra Balíková
22. 9. 2012
Rastislav Piešťanský a Markéta Luňáčková
29. 9. 2012
Petr Hasala a Kamila Daňhelová

I když noc je na vlásku
dnes jistě potkám svou lásku
vždyť jenom na tom záleží
poznat, kdy vstoupí do dveří.

Co dva si přejí k zbláznění
určitě přijde v souznění
vesmír vstoupí do našich duší
silou, co sotva kdo tuší.

Budou to chvíle velkého štěstí
karty na stole tu lásku věstí
konečně dojde naplnění
ve skutek promění se snění.

Ty chvíle nádherná
už nejsi vzdálená
kočár s bílým párem koní
hříva vlaje a podkovy zvoní.

v život promění se touha
kdo nejde za svým snem se rouhá.
Budou se spolu toulat světem
ve stáří vše vyprávět dětem.

Drahomíra Tišerová

Sňatky v roce 2012

Dášenka Hrubá Foto: Josef Mezuláník
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••	starostovy	starosti	••
Vá ž e n í  s p o lu o b č an é ,

letošní zima byla dlouhá a  v  několika vl-
nách napadlo značné množství sněhu. Úklid 
komunikací, chodníků a  veřejných prostor 
nás všechny řádně potrápil a  zaměstnal. 
Úmyslně říkám nás všechny, protože jste se 
spolu se zaměstnanci obce na  tomto úklidu 
podíleli i vy, občané. 

Z  nasazení vás všech při odklízení sněhu 
bylo znát, že vám naše obec není cizí a že se 
dokážete postarat o  její úklid. Není v  kapa-
citách zaměstnanců a  ani technicky možné 
zajistit odklízení sněhu jen obecním úřadem. 
Jsem velmi rád, že svým postojem dáváte na-
jevo, jak hodně vám naše obec přirostla k srd-
ci. Uklízíme svoji obec. Všem tímto děkuji 
za spolupráci.

Co mne však trápí, když odtál sníh a ob-
jevily se zelené plochy, je značné množství 
psích exkrementů na  veřejných prosto-
rách, parcích i  chodnících. Považuji naše 
občany za  vzdělané, dobře informované, 
se silným vztahem k  obci, ve  které bydlí. 
Většina z těch, kteří se svými miláčky chodí 
na procházku, si s sebou bere i plastový sá-
ček. Je však i několik bezohledných, kterým 
nevadí, že děti a mládež se na výše uvede-
ných veřejných prostorách pohybují a hra-
jí. Apeluji tímto hlavně na ně: mějte ohled 

na  ty, co veřejné prostory užívají. Pokud 
máte, někdy i  několik tisíc na  koupi psa, 
jistě najdete i těch pár korun na zakoupení 
sáčků na exkrementy. Mějte na paměti, že si 
na veřejných prostorách hrají děti.

Většina z  nás si jistě povšimla, že otnický 
potok je již vyčištěn. Akce se uskutečnila bě-
hem zimních měsíců a  dodavatelská firma 
odvedla velmi dobrou práci. Celkem bylo 
vytěženo na  4,5 tis. metrů kubických bah-
na a  sedimentů. U mostu v Chaloupkách se 
část břehu utrhla a  bylo přistoupeno k  jeho 
zpevnění kamenným dlážděním. Poděkování 
patří všem zástupcům z Povodí Moravy, kteří 
celou akci měli na zodpovědnost. Spolupráce 
s nimi byla velmi dobrá.  Pevně věřím, že nej-
méně dalších deset let se nebude muset potok 
čistit.  

v letošním roce nás čekají značné investi-
ce do obecních budov:

- Zateplení mateřské školy a výměna oken 
i dveří, zateplení střechy  

- Výměna zdroje vytápění na základní ško-
le (budou instalována tepelná plynová čerpa-
dla a vyměněny hlavní rozvody topení)

- Na dělnickém domě plánujeme vyměnit 
dřevěná okna z  roku 1947 za  plastová, staré 
plynové kotle za  nové kondenzační s  vyšší 
účinností a na podlahu stropu položit zatep-

lovací plsť a zamezit úniku tepla ze sálu. Zde 
počítáme s dotací od Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR ve výši 600 tis. Kč

- Na  Katolickém domě bude provedena 
rekonstrukce kotelny, staré kotle vyměníme 
za nové kondenzační s vyšší účinností a upra-
víme jednotlivé rozvody topení. Akce bude fi-
nancována z obdržené dotace od Moravských 
naftových dolů Hodonín ve výši 150 tis. Kč   

Nyní je nejvíce práce s vyřízením adminis-
trativních částí. Připravit a  se SFŽP ČR od-
souhlasit zadávací podmínky pro výběrové 
řízení, výběr dodavatele stavby, smlouva se 
Státním Fondem ČR, výběr TDI, smlouva 
na  administraci celé akce, odstranění zá-
stavního práva ve  prospěch Hypoteční ban-
ky na budově MŠ, atd. Pevně doufám, že se 
všechny připravované akce podaří zvládnout.

Ještě jeden malý nešvar mě trápí: týká se 
některých řidičů osobních vozidel, kteří za-
parkují svoje vozidlo tak pečlivě na chodníku, 
že maminky s kočárkem a dětmi, ale i ostat-
ní chodci, musí auto obejít a vstoupit do vo-
zovky. Chodníky neslouží na  parkování aut, 
ale pouze pro chodce a  pro jejich bezpečný 
pohyb. Doufám, že si to řidiči, kterých se to 
týká, uvědomí. Apelujte na  své sousedy ři-
diče, aby se tohoto přestupku při parkování 
nedopouštěli.

Pavel Prokop, starosta

Foto: archiv obecního úřadu
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Umíme	třídit	odpad?
I v Otnicích se lidé pomalu, ale jistě nau-

čili třídit odpad. Důkazem je navýšení kon-
tejnerů žlutých na  plast i  modrých na  papír 
za obecním úřadem. Tady především igelito-
vé pytle kupící se vedle přeplněných kontej-
nerů vypadaly velmi nevzhledně. Tetrapako-
vé obaly od mléka, džusů a kefírů patří v naší 
obci do žlutých kontejnerů na plast. Nevklá-
dejte je do modrých, do papíru nepatří! 

Dva dny v týdnu je k dispozici sběrný dvůr.
Rovněž hnědé popelnice na bio odpad jsou 

občany hojně využívány. Zde je však nutné 
připomenout, že do  nich nepatří hlína, pí-
sek, ale skutečně jen odpad rostlinného pů-
vodu. Veškeré zbytky rostlinného původu je 
nutné ukládat samostatně nebo v papírových 
sáčcích. V  žádném případě do  těchto po-
pelnic nevhazujte rostlinný odpad v  igelito-
vých sáčcích či pytlích! Pracovníci Respona 
při vyvážení bio popelnic igelitové pytle dle 
pokynů správného třídění zanechávají u po-
pelnic. Jakýkoliv plast totiž naruší správné 
ukládání bio odpadu v kompostárně. A právě 
kvůli těm, kteří bio odpad vhazují do  hně-
dých popelnic v igelitových sáčcích, pak mají 
pracovníci Respona více práce a  okolí bio 
popelnic po  pátečním odvozu vypadá velmi  
nevzhledně. -red-

 Foto: Simona Krausová

 Celkem Průměrný věk dat. nar. nejstarš. dat. nar. nejmladš.
Osoby 1504 39 30. 3. 1921 18. 10. 2012
Muži 751 38 30. 3. 1921 13. 10. 2012
Ženy 753 40,01 31. 8. 1921 18. 10. 2012
Děti do 15 let 243 6,56 23. 1. 1998 18. 10. 2012
Děti do 18 let 297 8,31    5. 3. 1995 18. 10. 2012
Starší 60 let 334 68,96 30. 3. 1921 11. 12. 1952

obecní úř ad inforMuje

10. dubna proběhne po obci sběr 
papíru.

Nachystejte svázaný papír před ro-
dinné domy a  zaměstnanci obce ho 
odvezou.

Výtěžek bude věnován dětem 
do mateřské a základní školy.

Do knihovního fondu bylo zakou-
peno 57 knih v  hodnotě 10  000 Kč. 
V  letošním roce máme tedy 10753 
knih. 

Registrovaných uživatelů máme 
v knihovně 120 z toho 29 dětí do 15 
let. To je stejný počet jako loni, jen 
nám 6 dětí ubylo, ale 7 dospělých 
přibylo. Návštěvnost nám stoupla 
na 1084 tedy o 30 návštěv více. 

Výpůjček knih celkem máme 
5638, to je o  930 vypůjčených knih 
více než minulý rok. Má na tom po-
díl i výměnný fond z Knihovny Kar-
la Dvořáčka ve  Vyškově, který jsme 
za  rok dvakrát vyměnily, jednou to 
bylo 43 a podruhé 40 knih. 

Začátkem roku 2013 jsme do  naší 

knihovny museli investovat 10 000 Kč 
a  pořídit nový knihovnický program 
na  půjčování knih Win-knihovna. 
Původní program, který jsme měli 
v  knihovně od  roku 2001, již doslu-
hoval. Ekonomicky je tento nový 
program nenáročný na  počítačové 
vybavení a  nevyžaduje žádné další 
investice. Cena tohoto programu je 
více než příznivá. 

Od  ledna máme v  knihovně 26 
nových knih z  výměnného fondu 
z Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyš-
kově. Dále chci upozornit, že neustá-
le pokračuje před knihovnou celo-
roční burza knih.

Těšíme se na vaši návštěvu.    
Jaroslava Bláhová

roční	výkaz	o knihovně	za rok	2012	
1924 – Zřízení obecní knihovny

Aby vzdělání všech vrstev obyvatelstva mohlo býti do-
plňováno a prohlubováno, bylo zákonem z r. 1919 naří-
zeno, aby v každé obci byla zřízena veřejná knihovna 
obecní, v níž by byly knihy vzdělávací, naučné i zábavné 
se skutečnou vnitřní hodnotou. Ve zdejší obci byla zří-
zena obecní knihovna počátkem r. 1924 zakoupením 59 
knih za obnos 1 360 Kč, jež k tomu účelu vyplatila obec. 
Knihovna umístěna byla v obecní kanceláři. Do konce 
téhož roku rozmnožena ještě o  26 knih s  příspěvkem 
obce, která dle zákona přispívá na doplňování knihov-
ny ročně za každého obyvatele 50 h. Přičiněním M.O.K 
obdržela ještě v r. 1924 obecní knihovna od ministerstva 
školství 46 vázaných knih v  ceně 1000 Kč jako státní 
subvenci. Prvním knihovníkem byl zvolen obchodník 
Bohuslav Haluza, knihy začal půjčovat 26. ledna 1924.

STATISTIKA POČTU OByVATEL OTNIC K 28. 2. 2013

13. dubna humanitární sbírka po-
užitého ošacení v  dělnickém domě  
9–11 hod.
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Foto: Zdeňka Křivánková
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Poděkování za každý den je název jedné knížky vhodné
k přečtení v tento čas před vánočními svátky. Snad si ho mů-
žeme, milí přátelé, na chvíli vypůjčit. Rád bych nejdříve také
poděkoval za jednu, možná na první pohled „maličkost“. Bylo
to vlastně ve volném svátečním dni – 17. listopadu – skupinka
obětavců, dospělých i dětí, nám upravila celé okolí kostela.
A že je toho na podzim dost, to známe každý ze své zahrady
nebo z okolí svého domu.

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

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

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

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

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

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

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

P. Pavel Buchta, farář

Přidávám pozvání ke svátečnímu setkávání
při bohoslužbách:

� DUCHOVNÍ OKÉNKO �

Zvony jsou na dobré cestě aneb Dobrovolná sbírka na nové zvony

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

LOVČIČKY
25.12. 11.00
1.1.2012 11.00

MILEŠOVICE
26.12. 11.00

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

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

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

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

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

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

zažili jsme teď před velikonocemi 
„rušno“ v  Římě. Právě před Popeleční 
středou se rozhodl odstoupit papež Be-
nedikt XvI., jak jistě víme a teď, pár dnů 
do  svátků dostáváme – jak mi někdo řek 
(my kněží, biskupové) nového šéfa: nové-
ho papeže Františka.

Při této příležitosti jsem si přečetl jeden 
zážitek z fary. Píše ho tedy kněz v knížce 
vzpomínek s hezkým názvem: mám tolik 
práce, že si jdu raději lehnout. měl – už 
podle tohoto titulku – dar velikého nad-
hledu, na sebe především.

POVINNOST
V  Činěvsi u  nás na  letních prázdninách 

bývala na pár dní jedna maminka se dvěma 
malými dětmi. Ten menší ještě tenkrát cho-
dil na nočník. Jednou si ho zase vzal a  šel 
s ním na zahradu. Nechali jsme ho být a ne-
starali se o něj, bylo plno jiné práce a zahra-
da byla navíc důkladně oplocena.

Když se chlapeček dlouho nevracel, na-
stala po něm sháňka. Hledali jsme jej na za-
hradě, po čase s určitou úzkostí. Když jiné-
ho nezbylo, opustili jsme zahradu a branou 
vyšli ven. Tam jsme ho našli.

Seděl na nočníku právě uprostřed silnice. 
Kdyby cokoliv jelo, nemohlo by se mu vy-
hnout, silnice tam byla hodně úzká.

Když jsem k  němu došel, seděl pokojně 
na svém nočníku, jako by se nic nedělo. Po-
věděl mi: „Podívej, strejdo, co jsem udělal.“ 
Zvedl se a s velikou chloubou mi předvedl, 
co se mu podařilo. Tvářil se při tom skuteč-
ně vítězně. Odvedli jsme ho na faru a on si 
odnášel nočník, který si nenechal vzít, jako 
by nesl vítěznou trofej.

Píši o  tom proto, že mne taková drobná 
příhoda vlastně pro celý život velmi pouči-
la. Čím se totiž může člověk chlubit a čím se 
často lidé v  podstatě chlubí? Ten hoch byl 
malý, ale oni se i velcí chlubí tím, co vlast-
ně ani cenu nemá. Jsou skutečnosti docela 
samozřejmé, které jsou povinností každého 
člověka. Jedno antické úsloví zní: „Ten ná-
rod zahyne, kde lidé konají jen svou povin-
nost.“ Národy tedy zachraňuje především 
to, co člověk, kromě povinností, koná na-
víc. Chlubit se něčím, co je v podstatě pro 
člověka samozřejmostí, je zbytečné. To pře-
ce nerozlučně patří k  našemu životu. Jako 
bych se já jako kněz mohl chlubit tím, že 
káži, sloužím mši svatou, oddávám, křtím, 
pohřbívám. Chlubit bych se mohl snad jen 
skutečně tím, co jsem udělal navíc, ale i tak 
by to bylo pochybné.

Na  druhou stranu jsme ale v  podstatě 
rádi, že se něco dobrého koná, že se člověk 
snaží něco skutečně dobrého po sobě zane-

chat, i když při tom má rád nějaké fanfáry. 
A  dělá vše uprostřed ulice, aby byl viděn 
a  obdivován. Evangelium mluví o  tom, že 
nemá vědět pravice, co dělá levice. A že člo-
věk nemá čekat na  obdiv a  vděčnost dru-
hých, neboť tak už by dostal svou odměnu. 
Právě zde nám musí stále zaznívat závěreč-
né pochlubení svatého Pavla: „Dobrý boj 
jsem bojoval, víru jsem zachoval…“

Asi jenom tím se člověk může před Bo-
hem pochlubit, že správně žil podle svého 
svědomí, že v sobě samém nechal vítězit jen 
dobro.

Aby teprve v nebi mu byla dána koruna 
spravedlnosti. 

Když jsem toto četl, vzpomněl jsem si 
na nového papeže, nebo i na nové příspěv-
ky v  našem zpravodaji – čím nás všechny 
obohatí. Právě že je dost těch, i mezi námi, 
co nemyslí jen na svou povinnost. Děkuje-
me za to.

Chci také pozvat na  setkání při koncer-
tě, který připravujeme. Má být v neděli 26. 
května, a  to s  menším seskupením, které 
vede Jiří Pavlica. Věřím, že nás mile potěší 
jako s Hradišťanem. 

Přeji pěkné očekávané jaro i velikonoční 
svátky.

P. Pavel Buchta, farář

Oblastní charita Hodonín pro-
vozuje ve  Slavkově u  Brna Cent-
rum denních služeb pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením 
(od  27 let věku), kteří vzhledem 
ke svému věku nebo zdravotnímu 
stavu ztrácí svoji soběstačnost. 
Takové osoby nemohou být samy 
doma a  jsou odkázány na pomoc 
někoho druhého. Centrum den-
ních služeb se snaží takovým rodi-
nám pomoci v tom, aby jejich blíz-
ký mohl co nejdéle zůstat doma 
ve  svém přirozeném prostředí 
a nemusel se stěhovat do domova, 
ústavu, LDN či podobného zaříze-
ní. A  zároveň, aby osoba pečující 
měla dostatek času sama na sebe, 
na  svoje zaměstnání, povinnosti, 
domácnost, koníčky, rodinu. 

Ke  každému uživateli je při-
stupováno individuálně, což 
umožňuje prožít jejich čas s po-
citem potřebnosti, podporuje to 
setkávání s  dalšími lidmi, kteří 
jsou v obdobné situaci. Centrum 
nabízí pomoc při osobní hygie-
ně, poskytnutí stravy, výchovné, 
vzdělávací a  aktivizační činnosti 
(canisterapie, muzikoterapie, vý-
roba drobných předmětů, cviče-
ní   těla, jemné motoriky, paměti 
apod.).

Každý uživatel si může vybrat, 
zda bude docházet pětkrát týd-
ně na osm hodin denně, jednou 
týdně na  pár hodin nebo úplně 
jinak. Centrum svým uživatelům 

také nabízí svozové auto – pokud 
je potřeba, je možné uživatele 
vyzvednout u něj doma, pomoci 
připravit jej na cestu a později ho 
zase domů vrátit, doprovodit ho 
na nákup, k lékaři a podobně. 

Centrum denních služeb sídlí 
v přízemí městské budovy Domu 
s  pečovatelskou službou, Pol-
ní 1444 a přístup do něj je zcela 
bezbariérový.

V případě zájmu o tuto službu 
je možné domluvit se na  indivi-
duální prohlídce prostor Cen-
tra a  před uzavřením smlouvy 
o  poskytování služeb nabízíme 
jednu až tři návštěvy zdarma, 
aby si zájemci mohli nezávazně 

vyzkoušet, zda by jim tato služba 
vyhovovala.

Vedoucí Centra denních slu-
žeb Slavkov u  Brna je možné 
kontaktovat telefonicky na  čís-
le 734  435  125 nebo emailem 
na  cds.slavkov@charita.cz. Více 
informací na www.hodonin.cha-
rita.cz.

Přejeme si, aby každý člověk 
mohl prožívat svoje dny s  po-
citem naplnění a  aby se i  přes 
těžkosti, které mu způsobuje 
jeho věk či zdravotní stav, mohl 
na něco těšit.

Mgr. Kateřina Rožnovská, DiS.
vedoucí – sociální pracovnice

centrum	denních	služeb

Ilustrační foto
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19. listopadu 2011 pokřtila Drahomí-
ra Tišerová u  příležitosti konání přehlídky 
uměleckých řemesel v dělnickém domě svou 
básnickou sbírku O zvířátkách. Na pozvání 
Dany vymazalové, knihovnice z  knihovny 
Jiřího Mahena v Židenicích, se setkala v této 
knihovně s  dětmi 2. třídy Základní školy 
Gajdošova v Brně.

7. prosince 2012 proběhlo setkání s dět-
mi, pod názvem „Knížka pod stromeček“. 
Na  toto předvánoční dopoledne mě po-
zvala vedoucí pobočky Mahenovy knihov-
ny Dana Vymazalová, která je z  Otnic 
a v knihovně pracuje. Besedu zprostředko-
vala pro experimentální třídu paní učitel-
ky Bulové, která je z Bošovic. Strávila jsem 
s  dětmi asi dvě hodiny, četli jsme z  mojí 
knihy básně, děti na  mě upřeně hleděly, 
byly velmi milé a  mezi básněmi jsme si 
povídali. Chtěly, abych na  místě skládala 
básničky. Slíbila jsem jim, že až se příště 
potkáme, přivezu jim zcela nové básničky. 
Přijala jsem pozvání k  nim do  třídy, kde 
mi děti přečtou jejich literární výtvory. Já 
jsem dostala od  dětí za  úkol napsat nové 
básničky podle jejich vlastního zadání 
a přání. Už nyní mám pro ně nachystané 
básně o rybě, o opičce, molu v nové skříni, 
stonožce a  další, které nebyly ještě nikdy 
nikde publikovány. Věřím, že se jim budou 
líbit, já osobně už se velmi těším.

Chtěla bych Daně Vymazalové moc po-
děkovat za  tento nevšední zážitek. Dana 
knihy miluje, je to její svět. Za svoje aktivi-
ty získala ocenění od Ministerstva kultury 
ČR. Pořádá programy v knihovně pro děti 
pravidelně. Celým srdcem je Otničanka, 
a  tak ráda na  své židenické pobočce dělá 
různé výstavy obrázků, fotografií a  knih 
pro své přátele a spoluobčany z Otnic. Kaž-
dý rok připraví na první týden v říjnu pro 
osmileté žáčky slavnostní pasování na čte-
náře, kde jim pan starosta předá zdarma 
registrační průkazy. Také jim několikrát 
za rok chodí předčítat z oblíbených knížek, 
pod názvem „Čtení s  panem starostou“.
 Drahomíra Tišerová

Milé	setkání

O HRDLIČKÁCH
Přišlo jaro jako loni
na zahradě na jabloni
hrdličky se cukrují
hnízdečko si dělají.
Samička pak do hnízda
snese malá vajíčka
sedět bude v noci, ve dne
sameček se od ní nehne.
Už se těší na písklata
bude přece jejich táta
krmit musí celý den
než vyletí z hnízda ven.
Dává pozor na hrdličku
ve dne, ba i při měsíčku
brzy budou bez dětí
do světa se rozletí.

Drahomíra Tišerová

Drahomíra Tišerová a Dana vymazalová

Foto:  archiv židenické knihovny
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Kdysi dávno je název nové rubriky, 
ve  které, jak již název napovídá, se budeme 
díky obecní kronice vracet do  mnohdy 
opravdu hluboké minulosti naší obce. Budeme 
pro vás v  kronikách obce hledat zajímavé 
úryvky a  zápisky z  tehdejší doby, které jsou 
spjaty s  Otnicemi. Mladším dají tyto zápisky 
představu o tom, jaký byl život v obci i před 90 
lety. Střední generace si může rozvzpomenout 
na dlouhé povídání jejich babiček a dědečků, 
kterým sedávali u  nohou a  pozorně 
poslouchali, když jim vyprávěli o  tom, jak to 
tenkrát bylo, jaký byl život, co bylo a  nebylo. 
Starší generace se může ve svých vzpomínkách 
a myšlenkách vrátit do svého dětství. věříme, 
že tyto stránky si budete číst se stejnou oblibou, 
jako byly nedávno večery u svíčky.

Perex otevřené kroniky vás bude 
upozorňovat na  zajímavosti z  dávné doby 
i na jiných stranách zpravodaje. 

čteme v obecní kronice z let 1920-1944
V roce 1920 vyhlášen byl ve sbírce zákonů 

a nařízení republiky Československé zákon čís. 
80 ze dne 30. ledna 1920 o založení a vedení 
pamětních knih obecních. Vyhovujíc tomuto 
zákonu zakoupila naše obec tuto pamětní 
knihu, aby do  ní byly zapisovány v  časové 
posloupnosti pamětihodné události místní.

Usnesením obecního zastupitelstva ze 
dne 22. prosince 1923 byl zvolen prvním 
kronikářem zdejší obce řídící učitel hynek 
Jakob a  funkce této ujal se dne 1. ledna 
1924. Jmenovaný nebyl zdejším rodákem, ale 
v době založení pamětní knihy obecní bydlel 
v obci již 37 let. Ti, kdo od let 90. vychodili 
zde školu, jsou všichni jeho odchovanci. 
Nebylo tedy jistě povolanější osoby, jež by 
se ujala vedení této pamětní knihy. Žel, jeho 
práce byla přerušena již koncem r. 1924 
odchodem na  trvalý odpočinek. Vykonal 
však přece záslužnou práci, když jako znatel 
místních poměrů zaznamenal aspoň úryvky 
z dějin obce a mnohé pamětihodnosti z doby 
svého působení ve zdejší obci.

Od 1. ledna 1900 jest v Otnicích Spořitelní 
a  záloženský spolek (Raifeisenka) pro obec 
Otnice, Lovčičky a  Milešovice. Do  r. 1926 
míval úřadovnu na faře, od r. 1927 ve vlastním 
domě čís. 231. Prvním předsedou Raifeisenky 
byl P. František Šebela, místní farář, prvním 
účetním tehdejší kaplan P. František Svoboda, 
který velmi přispěl k založení jejímu. 

1919 - lípy svobody
Na  trvalou upomínku na  den „Svobody“ 

byly sázeny i  v  nejmenších vískách naší 
osvobozené vlasti lípy svobody. V  naší 
obci uspořádána byla slavnost zasazení lip 
svobody dne 4. května 1919. Zúčastnil se 
jí obecní výbor, učitelský výbor se žactvem 
a  korporativně Sbor dobrovolných hasičů, 
Čtenářskopěvecký spolek, Všeodborové 
sdružení křesťanského dělnictva, Organizace 
sociálnědemokratická, jakož i  ostatní 
občanstvo. Zasazeny byly čtyři lipky vedle fary 
na místě vyhlédnutém pro „pomník padlých“. 
Před sázením lipek promluvili o  významu 
slavnosti řídící učitel Ignác Jakob a  kons. 

Rada P. František Šebela a všemi přítomnými 
byly zazpívány národní hymny a  píseň 
„Hej, Slované“. Zasadili: obecní výbor 1 
lipku, školní děti 1 lipku, Čenářskopěvecký 
spolek a hasiči společně 1 lipku a zbývající 
2 organisace společně 1 lipku.

1922 – zázemí obecní kanceláře
Až dosud neměla zdejší obec vhodné 

místnosti na  konání schůzí obecního 
zastupitelstva a  obecní rady, ani pro 
uschování úředních spisů. Schůze konávány 
byly buď v  hostinci nebo ve  škole. Obecní 
kancelář zřízena byla konečně v  r. 1922 
úpravou místnosti přehražením hasičského 
skladiště.

1925 – Odhalení pomníku padlých
Dne 20. září 1925 odhalen byl ve  zdejší 

obci pomník padlých, zbudovaný k  uctění 
památky místních vojínů padlých ve světové 
válce, jakož i  zemřelých a  nevěstných 
v důsledku války. Je umístěn vedle fary mezi 
lípami „svobody“. Zhotovil jej sochařsko-
kamenický závod Polášek a Urban v Přerově 
za  10  400 Kč, za  dopravu do  Sokolnic se 

zaplatilo 600 Kč. Se všemi ostatními výdaji 
(dovoz z dráhy, úprava podstavce, postavení 
pomníku, hudba, plakát aj. při odhalení) 
stál pomník 12  909 Kč 90 h. Zhotoven je 
z hořického pískovce a je celkem 5 m vysoký. 
Jména padlých jsou vyryta do  švédské žuly. 
Peníze na pomník získaly se sbírkou v obci, 
dary spolků a organisací a výtěžkem slavnosti 
při odhalení pomníku. Sbírka v obci vynesla 
3030 Kč, paní M. Kvapilová, obchodnice, 
darovala 1200 Kč. Spolky přispěly: Sokol 
355 Kč, Malozemědělci 731 Kč, Domovina 
(agr.) 395 Kč. Při odhalení pomníku se 
vybralo 4006 Kč 20 h. Zbytek uhrazen byl 
z  výtěžků divadel aj. podniků jmenovaných 
spolků a hasičů. Slavnost odhalení pomníku 

konala se odpoledne za velké účasti místního 
občanstva, spolků a  školních dětí a  byla 
zahájena průvodem vesnicí. O  významu 
slavnosti promluvil u  pomníku uč. Jiří 
Dvořák ze Slavkova. Na ukončenou zazpívány 
národní hymny. Na  podzim r. 1926 zřízena 
byla kolem pomníku zahrádka s podezdívkou 
a drátěným plotem za celkový obnos 1081 Kč 
20 h. Plot dělal místní zámečník Antonín 

Kdysi dávno...

Pomník padlých z roku 1925 a čtyři lípy „svobody“ vysázené v roce 1919.
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Smolka. Výlohy uhradili stejným dílem 
„Sokol“, Domovina a Malozemědělci.

1926 – vyučování vaření ve škole
Mezi novými předměty, které byly 

zavedeny v  roce 1922 do  národních škol, 
jest i  nauka o  domácím hospodářství 
s  vyučováním vaření pro dívky 8. škol. 
roku. Ve  zdejší škole začalo se vyučovati 
vaření teprve v  r. 1926 po usnesení místní 
školní rady ze dne 2. května. Kuchyně byla 
zřízena v  obecní kanceláři, kam zakoupen 
byl železný sporák za  540 Kč. Nejnutnější 
potřeby byly zakoupeny z výtěžku dětského 
divadla.

1926 – autodoprava do Slavkova
10. listopadu zřízena byla autodoprava 

z Újezda u Sokolnic do Slavkova přes Otnice, 
Milešovice, Kobeřice, Nížkovice, a to jednou 
za  týden, vždy v  úterý, kdy je ve  Slavkově 
týdenní trh.

1927 – zřízení silnice v Chaloupkách
Zatímco „Dědina“, „Pančava“ i  malá 

část „Chaloupek“ užívají již po  desetiletí 
dobrodiní okresních silnic, nemohli se 
občané bydlící v  „horních“ Chaloupkách 
za  deštivého počasí ani domů mnohdy 
dostati pro spousty bláta a  vody. A  marné 
bylo jejich volání po zřízení obecní silnice. 
Sobectví a  osobní nevraživost mnohých 
občanů, ba i  některých členů dřívějších 
obecních zastupitelstvech dlouho mařily 
samozřejmý požadavek chaloupských 
občanů. Konečně ve schůzi dne 20. března 
1927 usneslo se obecní zastupitelstvo, aby 
silnice v  Chaloupkách – od  milešovské 
silnice po  bošovskou, byla zřízena. Se 
stavbou skutečně bylo započato v  květnu 
a  již v  srpnu odevzdána byla k  užívání. 
Bohužel bylo při stavbě silnice použito 
špatného materiálu, a  proto nebude tato 
silnice nikdy tak dobrou jako silnice 

okresní. Kámen vzat byl z  újezdské skály, 
štěrk ze skály domácí. Silnice provedena byla 
bez subvence celkovým nákladem 51 808 Kč. 
Okres. silnič. výborem nebyla převzata.

1928 – autodoprava do Sokolnic
Dne 5. října zřídil autodopravu k  vlakům 

do  Újezda a  Sokolnic místní hostinský 
František Marek.

1928 – zřízení telefonu
Dne 15. prosince odevzdán byl veřejnému 

užívání telefon při místním poštovním úřadě. 
Zřízen byl na  návrh poštovního ředitelství 
v Brně téměř po celoročním jednání. Na jeho 
zřízení přispěla zdejší obec 30  % nákladů, 
tj. 7500 Kč, a  postavením hovorny (budky) 
za  obnos 660 Kč. Kromě toho převzala obec 
na  10 let záruku za  roční výnos telefonu 
3600 Kč.

1929 – elektrisace
Hospodářskou událostí prvého řádu jest 

uskutečnění elektrisace ve  zdejší obci, jež 
až dosud chovala se nevšímavě ku snahám 
o  soustavnou elektrisaci venkova a brzdila 
tím i  provedení elektrisace v  sousedních 
obcích, hlavně v Bošovicích. Když však byly 
v  r. 1928 připojeny Bošovice na  síť Z.M.E 
z opačné strany (od Klobouk u Brna) a když 
obce Lovčičky, Milešovice a  Kobeřice byly 
získány pro elektisaci, začalo se o  ní více 
mluviti i  v  naší obci. Důležitá informační 
přednáška byla ve  zdejší obci 4. listopadu 
1928 zároveň s  odbornou přednáškou 
o právní stránce zřízení vodovodu, o jehož 
zřízení usiloval hlavně dřívější starosta 
Josef Peterka. Když však pro nedostatečný 
tlak vody z  „Křtináku“ bylo nutno zatím 
od  zřízení vodovodu upustiti, obrátil se 
zájem občanstva k  provedení elektrisace. 
Tak nezdar s  vodovodem velmi přispěl 
k  uskutečnění elektrisace v  naší obci. 
Na  základě předloženého elektrisačního 

plánu usneslo se obecní zastupitelstvo 
dne 20. ledna 1929 na soustavné elektisaci 
obce připojením na síť Zapadomoravských 
elektráren (ZME).  K  provedení 
elektrisase usneseno vypůjčiti 350  000 Kč 
od  Hypoteční a  zemědělské banky v  Brně. 
Výpůjčka se umoří v  35 letech, bude 6 % 
úrokována a  1 % umořována a  zajistí se 
na  jmění obecním. Když byla výpůjčka 
na elektrisaci nadřízenými úřady povolena, 
u  soudu zaknihována a  první splátka 
Z.M.E. vyplacena, přivezeny koncem září 
sloupy a jiný potřebný materiál. Se stavbou 
rozvodné sítě bylo započato 30. září v obci 
a  současně stavěno hlavní vedení z  Bošovic 
k  Milešovicím, jakož i  odbočky do  Otnic 
a  Lovčiček. Transformační stanice byla 
postavena v Chaloupkách u potoka nedaleko 
mlýna. Za  příznivého počasí práce rychle 
postupovala, takže již dne 18. listopadu bylo 
rozsvíceno 34 venkovních světel v obci a 19. 
listopadu již svítilo se v  těch domácnostech, 
které měli „elektriku“ zavedenu a byly na síť 
připojeny. Že rozsvícení venkovních světel 
způsobilo rozruch zvláště mezi mládeží, jest 
pochopitelno. Instalace v  domech prováděli 
jednak zřízenci Z.M.E., jednak soukromí 
podnikatelé. Při zařizování domovních 
světel platilo se za  světlo průměrně asi 
100 Kč. Provedením elektrisace získala i naše 
obec levnou pohonnou sílu pro stroje 
všeho druhu. Této výhody hleděli využíti 
hned od  počátku podnikavější zemědělci 
i  živnostníci hlavně při mlácení, řezání 
sečky (řezanky) i  dříví, čerpání vody atd., 
nahradivše dosavadní žentoury i  benzino-
vé stroje modernějším elektromotorem.  
Je jisto, že ač prováděla se v  naší obci 
elektrisace již v době začínající hospodářské 
tísně, přece veliký a  každému zjevný 
prospěch elektřiny rázem pohřbil předsudky 
proti „vychvalované“ novotě a citelně zmenšil 
počet těch, kteří litovali „vyhozených“ peněz 
a „zbytečného“ zatížení.

Zdeňka Křivánková, zdroj: obecní kronika
Foto: kniha Otnice ve fotografii, Zdeňka Křivánková
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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

Motivovat žáky k  lepším výsledkům je stále 
těžší, proto je dobré ukázat dětem, jak vědo-
mosti i sportovní schopnosti lze zúročit. Tako-
vou možností je televizní soutěž Bludiště – TV 
Ostrava.

Přihlásili jsme se již v závěru školního roku 
a čekali. Pozvání na natáčení přišlo až koncem 
října. Bylo třeba z žáků 9. ročníku sestavit druž-
stvo tak, aby uspělo nejen ve vědomostních tes-
tech, ale i ve sportovních disciplínách. Příprava 
nebyla dlouhá, ale o  to intenzivnější. Nástra-
hy laserových paprsků jsme zkoušeli pomocí 
švihadel a  zavázaných očí a  vědomostní testy 

prověřovaly naši inteligenci.  Družstvo, které 
si dalo název Koumáci, bylo ve složení Tereza 
Doležalová, Pavlína Vokálová, Jiří Horák a Pa-
vel Kašpařík 

Nastal den D. Do Ostravy doprovázeli soutě-
žící spolužáci z 9. a 8. ročníku, kteří v průběhu 
natáčení povzbuzovali a vytvořili skvělou atmo-
sféru ve  studiu. Poděkování patří OÚ Otnice, 
který nám zaplatil dopravu zvláštním autobu-
sem.

 Prvním soupeřem nám byla škola z Českého 
Těšína, kterou jsme po strhujícím závěru pora-
zili a postoupili do 2 kola.

Natáčení 30 minutového pořadu trvá asi tři 
hodiny. Zjistili jsme, že práce kameramana, re-
žiséra, osvětlovačů a hlavně komentátora pořa-
du není vůbec jednoduchá.

I v druhém kole se nám podařilo uspět v pal-
bě záludných otázek, na  vratkých lanech 
ukořistit zlatého Bludišťáka  a  překonat ne-
viditelné lasery. Z   Ostravy jsme si odváželi 
i cenu stříbrného Bludištáka a hlavně pozvání 
do třetího kola. 

Dne 3. prosince jsme v  brzkých ranních 
hodinách vyráželi naposledy na natáčení sou-
těže Bludiště do Ostravy. V televizi nás čekalo 
velké překvapení v podobě zcela nových sou-
těžních disciplín nejen pro děti, ale i pro uči-
tele. Tak teď se opravdu ukáže, jak jsme při-
praveni. Naši soupeři, škola z Hájů ve Slezsku, 
nám nedali nic zadarmo a dařilo se jim velmi 
dobře.  Po  několika disciplínách jsme vedli 
pouze o dva body. Vše se rozhodlo až v úplně 
poslední části, ve které vítěz získá 15 bodů. Šlo 
o  všechno. Nervozita byla veliká. Podařilo se 
a zlatý hattrick byl náš. I potřetí jsme zvítězili.  
Vybalancovali jsme ceny stříbrného Bludišťáka 
– poukaz v hodnotě 2000 Kč do lanového cent-
ra pro celou třídu. Užili jsme si všichni velkou 
radost z vítězství, focení s velmi sympatickým 
komentátorem Romanem Pastorkem a  moc 
dobrý pocit, že jsme něco udělali pro dobrou 
reprezentaci naší školy i obce. 

Určitě je to velký zážitek nejen pro soutěžící, 
ale i pro všechny žáky, kteří se zúčastnili. Teď 
hlavně víme, že KOUMÁCI  z  Otnic se v Blu-
dišti neztratí.  Ivana Čermáková

 Foto: Hynek Zavřel  

Vedení Základní školy Otnice udělilo po-
chvalu žákům 2. a 3. třídy za příkladné a čest-
né jednání. V polovině ledna žákyně Kamila 
Krausová a  eliška Kašpaříková našly ležet 
na jedné z ulic v Otnicích vyšší finanční ob-
nos. Jsem velmi rád, že skutečně neváhaly ani 
chvilku a peníze odevzdaly vedení školy. Pro-
tože se o ně nikdo z žáků nepřihlásil, vedení 
školy peníze odevzdalo na Obecní úřad v Ot-
nicích. Toto jednání si dnes skutečně zaslouží 
ocenit, protože v  dnešní době, by se každý 
takto čestně patrně nezachoval. Je vidět, že 
ne všechny děti jsou jiné nebo špatné, jak se 
často na veřejnosti dozvídáme, ale že je mezi 
nimi i řada slušných a čestných dětí, které tře-
ba nejsou tak vidět. Možná si nyní říkáte, že 
to byl ojedinělý případ. 

O to víc vás možná překvapí jednání žáka 2. 
třídy daniela Rába, který bezprostředně poté 
odevzdal mobilní telefon, který na  ulici našel. 
Mobil již je u svého majitele a i ten z takového 
jednání má určitě dobrý pocit.

Zde je vidět, že slušných a  čestných dětí je 
mezi námi stále hodně a věřím, že ve spolupráci 
s Vámi, tedy rodiči a prarodiči, se nám podaří 
děti vést tímto správným směrem.

Mgr. Hynek Zavřel, ředitel ZŠ Otnice
Foto: Hynek Zavřel

Koumáci v televizní soutěži Bludiště

slušnost	a čestnost	mezi	námi	existuje
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V  přírodovědném praktiku si žáci sedmé 
třídy připravili pro děti z prvního stupně fy-
zikální pokusy.

 Děti si vyzkoušely, kolik mincí udrží 
na  víčku sklenice, Honza předvedl, jak lze 
efektně zdeformovat plechovku. Lucka s Pav-
lem předvedli dvě bouřlivé reakce hyperman-
ganu s peroxidem vodíku, Ducha a Šlehačku. 
Děti nafukovaly rukavice oxidem uhličitým 
za asistence Moniky a Míši. Jirka roztočil bez 
dotyku vodorovně zavěšený smeták a  Ríša 
poslal dětem „zpívající“ dvacetník uvězněný 
v  balónku. Monika s  Honzou asistovali při 
soutěži pingpongových míčků nad fénem 
a Adam s Honzou naučili děti udržet na špič-
ce nosu konstrukci ze špejlí. David pomáhal 
nachytat co nejvíc mincí na  magnet a  Pavel 
předvedl vznášedlo z  DVD. Nakonec Jirka 
dětem rozdělil zelený sliz, který pro ně spo-
lečně vyrobili.

Pokusy si připravili: Adam Barták, Da-
vid Beran, Richard Kareš, Jan Hrynusiw, 
Jan Šebeček, Jiří Vymazal, Pavel Ziemni-
ok, Lucie Pazourková, Dominika Žilková,  
Monika Ryvolová, Michaela Marková, Tereza 
Laušová a Veronika Vytopilová. Děkujeme

Text i foto: Hana Šťastná

Motivační pokusy 
z fyziky 2012
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Na  podzim jsem se zúčastnila slavnostního 
vyhlášení výsledků celostátní soutěže Šťastné 
stáří očima dětí. Záštitu nad 3. ročníkem soutě-

že převzal 1. místopředseda Senátu Parlamentu 
České republiky MUDr. Přemysl Sobotka. Sou-
těže se zúčastnily děti 1., 2. a 5. třídy naší základ-
ní školy v závěru loňského školního roku. Cílem 
tohoto výtvarného projektu pro děti do 15 let 
je odstraňovat stereotypy a  předsudky o  stáří 
a  podporovat seniorský věk jako plnohodnot-
nou etapu lidského života. Smyslem projek-
tu pak je podívat se dětskýma očima na  stáří 
a stárnutí a zjistit, jak je vnímají, či jak by si je 
představovaly.

Do barokního sálu Opatství Emauzy v Praze 
byla pozvána z  otnické školy Kateřina Heř-
manská, žákyně 6. A, i s doprovodem, aby zde 
převzala cenu za výkres, jenž tvořila v rámci 
výtvarné výchovy. Koláž z detailní kresby tuší 
nazvaná Moje babička a dědeček zaujala od-
bornou porotu a získala 4. místo v kategorii 
11 až 15 let. Do soutěže bylo zasláno celkem 
1158 výtvarných a  fotografických výtvorů. 

Odborná porota ve  složení  z  akademických 
umělců, ilustrátorů, fotografa a  dalších čle-
nů vyhodnotila a ocenila 24 zaslaných prací 
ve čtyřech kategoriích, včetně dvou kategorií 
fotografických. Kandidát na  prezidenta Pře-
mysl Sobotka a předseda poroty akademický 
malíř Kristian Kodet předali diplom a  hod-
notné ceny nesmělé, leč šťastné Katce, která 
byla v hlavním městě poprvé.

Odjížděla nadšená a  plná dojmů nejen ze 
slavnostního ceremoniálu, ale i z podzimní Pra-
hy, v níž jsme také krátce zhlédly alespoň Staro-
městské i Václavské náměstí.

Vítězná výtvarná díla visí v prostorách vyhla-
šovatelů soutěže. Z nejlepších příspěvků autorů 
je uspořádána výstava, která putuje po různých 
místech celé České republiky. Ostatní díla jsou 
distribuována v domovech pro seniory a v do-
mech s pečovatelskou službou.

Text i foto: Dagmar Kovaříková

Vždy první čtvrtek po patnáctém lednu probíhá v naší škole zápis do 1. třídy. V letošním 
školním roce připadl tedy zápis do 1. třídy na 17. ledna 2013. Do první třídy bylo již zapsáno 
celkem 20 dětí. Nakonec jich ale může být více, protože některé děti ještě mohou udělat určitý 
pokrok a budou přijaty později.  Z dětí, jejichž rodiče již obdrželi rozhodnutí o přijetí do 1. 
třídy, je 10 dětí z Lovčiček, 9 dětí z Otnic a jedna žákyně se s rodiči během prázdnin do Otnic 
teprve přistěhuje. I tak je to velmi netradiční, že z Lovčiček přijde do první třídy patrně více 
dětí než z Otnic, to dlouho nepamatuji. 

U pěti dětí budeme ještě zvažovat, zda budou přijaty, či dostanou odklad povinné školní 
docházky. V úterý 16. dubna 2013 přijedou do naší školy pracovnice Okresní pedagogicko-
psychologické poradny (OPPP) z  Vyškova, které pomohou nám i  rodičům se rozhodnout. 
Jsme rádi, že tímto pomáháme rodičům šetřit čas, protože nemusí jezdit do Brna či Vyškova. 
K odkladu povinné školní docházky potřebuje žák doložit právě doporučení PPP a doporučení 
obvodního lékaře. Bez těchto dvou doporučení nemůže ředitel školy udělit žákovi odklad po-
vinné školní docházky.

Dnes je totiž časté, že řada rodičů usiluje za každou cenu o odklad docházky do první třídy, 
aby dítěti tzv. „prodloužili dětství“ a počet odkladů velmi narůstá. Kvůli nedostatku míst v ma-
teřských školách se stát snaží těmito opatřeními zamezit „zbytečným“ odkladům docházky.  
Naopak některé z těchto pěti dětí může udělat takový pokrok, že bude přijato právě až v průbě-
hu dubna či května, po návštěvě pracovnic PPP.

V neposlední řadě chci poděkovat našim žákyním 9. třídy, které nám pomohly při uvádění 
dětí a nastolení u nich dobré nálady a pocitu kamarádství. V převleku za pěkné víly se představily 
žákyně Tereza Doležalová, Lucie Kaloudová a Monika Hamalová. K zápisu uváděly děti s rodiči 
Adéla Špičáková, Kateřina Peclová a Martina Prosová. Přispěly tak k příjemné atmosféře a poho-
dy u zápisu, kde si hrály s dětmi na koberci a v průběhu hry vyzkoušely, jak jsou šikovné.

Děti si odnesly pastelky, omalovánky a myslím, že i pocit z příjemně stráveného času v naší 
škole. Věřím, že se budoucím prvňáčkům u nás v naší pěkné škole bude líbit.

Mgr. Hynek Zavřel, řed. ZŠ Otnice
Foto: Hynek Zavřel

Třídní schůzky 
k III. čtvrtletí 

22. dubna 2013

Zápis do MŠ 
23. dubna 2013 

letmé	setkání	s prezidentským	kandidátem

Zápis do 1. třídy
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• Tradičně se konala pěvecká 
soutěž Superstar. Zúčastnilo se jí 
celkem 26 dětí, převážně z  první-
ho stupně. Vítězkou se stala Eliška 
Fojtíková ze třetí třídy, na  druhém 
místě skončila Anetka Skaláková 
(2. třída) a  třetí místo patří Bolku 
Opltovi (3. třída). Velké poděkování 
patří našim sponzorům – manže-
lům Žbánkovým z místní cukrárny 
za nádherné dorty pro vítěze. 

Střípky ze školy

V červnu loňského roku jsme se zúčastnili celostátní výtvarné sou-
těže Namaluj obrázky pro nástěnný kalendář. Soutěž vyhlásilo Produ-
centské centrum PROFIL Mariánské Lázně, s.r.o. ve spolupráci se spo-
lečností Severočeské doly, a.s. Zadání nebylo jednoduché: každý jed-
notlivec či kolektiv měl namalovat dvanáct listů kalendáře a to ve veli-
kosti A2 na výšku (43 x 60 cm). Děti se úkolu nebály, odvážně míchaly 
barvy a navrhovaly motivy pro jednotlivé měsíce roku. Společně jsme 
vybrali 12 nejzdařilejších výkresů a jeden pro obálku kalendáře 2013. 
V závěru roku 2012 přišlo do školy pozvání pro Annu-Marii Nedo-
movou, jejíž obrázek byl vybrán pro otištění do nástěnného kalendáře. 
Anička v současnosti navštěvuje Gymnázium v Kloboukách u Brna, 
přesto pozvání přijala a v doprovodu tatínka jela do Ostravy cenu pro 
otnický kolektiv převzít. Základní škola v Ostravě Porubě s rozšířenou 
výukou výtvarné výchovy se stala galerijním místem pro nejúspěšnější 
kalendáře, které byly vybrány z několika stovek zaslaných prací. Bylo 
velmi milé a potěšující vidět mezi vybranými kalendáři vystavených 
všech 12 návrhů pro kalendář, jenž vytvořili žáci naší školy. Cenu pro 
kolektiv, finanční hotovost 4000,-Kč na další vzdělávání, Aničce pře-
dal starosta městské části Ostrava Poruba Ing. Lumír Palyza a senátor 
Poslanecké sněmovny české republiky Ing.  Jaroslav Palas. Za  otiště-
ný výkres v kalendáři si Anička odvezla plyšovou opičku a kalendář 
na památku. Kalendář visí i v naší škole v učebně výtvarné výchovy. 
Vytištěné nástěnné kalendáře z obrázků dětí zdobí čekárny a ordina-
ce lékařů. Pro otnickou školu je tento výtvarný počin dalším velkým 

úspěchem v celostátních soutěžích. Sadu barev pro výtvarnou výcho-
vu jako odměnu   si zasloužil kolektiv autorů 12 návrhů oceněného 
kalendáře: zuzana hofrová, Kateřina heřmanská, eliška hrbáčová, 
anna-marie nedomová, adéla Škodová, Barbora vašáková, Barbo-
ra Boháčová, Barbora Kozáková, mirek majtner, michaela marko-
vá, marie Peňázová, veronika vytopilová.  Dagmar Kovaříková

Nástěnný kalendář 2013

Foto: 
Archiv 
Severočeské 
doly a.s. 

•· 5. A  třída se 19. února vydala po  sto-
pách našich předků ve Středisku ekologické 
výchovy v  Krásensku. Stali jsme se tlupou 
lovců z  doby ledové. Učili jsme se přežít 
v zimní přírodě, poznávali jsme stopy zvě-
ře, rostliny, stromy a  keře. Lukem s  šípy 
a  oštěpem jsme lovili maso (špekáček), 
rozdělávali oheň. Počasí bylo opravdu ledo-
vé, padal hustě sníh, foukal vítr a chvílemi 
nám byla opravdu velká zima. V chůzi nám 
ve  sněhu pomáhaly sněžnice. Neměli to 
lovci mamutů lehké!

 Text i foto: Iva Benušová
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Jak už to k zimě patří, tak i letošní se nemohla obejít bez tradiční za-
bijačky.

Nekonala se však u nikoho v soukromí na dvoře, v poklidu za účasti 
rodinných příslušníku, ale na „Téčku“ na ulici Nová!  

V pátek ráno 25. ledna 2013, kolem sedmé hodiny ranní, se zatopilo 
pod kotly a začala se vařit voda na paření prasátka. Nutno podotknout, 
že celý den byla šílená zima a foukal pořádně silný vítr! Mezi půl devá-
tou a devátou hodinou se dovezlo pořádně vykrmené prase o váze 257 kg. 
Některým přítomným pěkně zatrnulo, když toho mamlase spatřili. Ale 
po posilnění domácí slivovičkou přibylo více sil, a jak už to bývá, pašíka 
jsme zabili. 

Jelikož by bylo všeho málo, bylo přikoupeno další maso na tlačenky, 
jelita a jitrnice. O pověšené prase se staral Tomáš Brtník a o již uvařené 
maso na tlačenky Tomáš Sadílek. A že to byli kluci šikovní, tak než by se 
člověk nadál, bylo více než 250 kg prase pryč a 30 tlačenek na stole! Ale 
tím vůbec nic neskončilo. Právě naopak!

Rozdaly se úkoly a  práce začala na  plný chod. Peťa Navrátil dostal 
na starosti praní střev na jelita a jitrnice, já s Mojasem Grumlem st. jsme 
se chopili nožů a stahovali sádlo, které jsme následně krájeli na kostičky 
a poté dali škvařit do kotle. Mezitím oba Tomášové u Navrátilů v garáži 
krájeli a mleli uvařené maso s pajšlem na jitrničky a jelítka. Zbytek skupi-
ny se staral o plné kotle a jejich ženy o dodržování pitného režimu všech 
zúčastněných. Po vyprání střev jsme se přesunuli do vyhřáté garáže k Ale-
ši Dohnalovi. Tam se dlouhá střeva zkracovala na patřičnou délku a zá-
roveň špejlovala. Den se zkracoval, ale práce nám nijak neubývala. Celý 
chladný a mrazivý den jsme se zahřívali výborným svařáčkem, domácími 
lihovinami, kávičkami a cpali se buchtami, zákusky a masem! I když už 

bylo veškeré maso uvařené a takřka zpracované, stále nás čekala spousta 
práce, a  to ve výrobě jitrnic a  jelit. Věřte nebo ne, ale vyrobit přes 400 
jitrnic a 300 jelit zabere neuvěřitelně mnoho času. Venku už dávno byla 
tma, všecky děcka už měly dávno půlnoc, když my jsme dodělali poslední 
jelítko. Jen tak pro představu - bylo něco kolem jedenácti hodin v noci. 
Ale to stále nebyl KONEC! 

Po převaření jelit se dala zavařit černá polévka, která neustále potřebo-
vala míchat. Já jsem se domů vrátil těsně po půlnoci. Chlapi, kteří dostali 
na starost vymíchávání polívek, šli spát až v ranních hodinách. 

Druhý den v sobotu nás čekalo to stejné. V sedm hodin ráno jsme jeli 
s Tomášem Brtníkem pro druhé prase a celý proces začal nanovo. Jedinou 

výjimkou bylo, že už se nedělaly takřka žádné výrobky. Pašík byl určen 
čistě na maso. Asi po deváté hodině ranní se začali scházet obyvatelé nejen 
z ulice Nová, Na Konci a Dědiny, ale takřka celé obce. Většina z nich si 
přišla poklábosit, zakousnout si zabijačkových výrobků, využít nápojové-
ho servisu v podání točeného piva, teplého svařáku a domácích lihovin 
a hlavně nákupu zabijačkových produktů. K zakoupení bylo vše – od sy-
rového masa až po uvařené výrobky. K podání byl i výborný vepřový guláš 
a černá polévka přímo z kotle. Pilo se, zpívalo se, hodovalo se… zkrátka to 
byly pravé vepřové hody, jak se sluší a patří! 

Bohužel se to ale neobešlo bez komplikací! V neděli, když se vše umý-

valo, uklízelo a celkově hodnotilo, tak se dospělo k závěru, že pravděpo-
dobně to byla první a poslední zabijačka na „Téčku“! Je pravda, že si ji 
všichni návštěvníci a labužníci vepřového masa a výrobků chválili, ale pro 

partu asi deseti chlapů včetně jejich manželek, kteří tam strávili celý ví-
kend včetně pátku, ti si to nijak dvakrát neužili – právě naopak! 

Každopádně to byla dobrá akce, o které se ještě dnes mluví.
Hold si na „Téčku “ musíme přiznat, že na zkušenější ulici „U Modrých 

nosů “ ještě nemáme. Ale každá prospěšná akce, dobrá akce!
Petr Matoušek

Foto: Martina Lugošová

Zabijačka v teritoriu „Hořká VODA“
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Tradice a zvyky na vesnici by se měly do-
držovat, a proto si tradiční vepřové hody opět 
uspořádali 3. února na  ulici „U  Modrých 
nosů“. V pořadí již 4. vepřové hody vypukly 
poměrně za  krásného počasí v  pátek ráno, 
kdy nedočkaví řezníci a jejich pomocníci po-
razili tři pašíky. Nejtěžší pašík o váze 288 kg 
jim dal trošku zabrat. Páteční den proběhl 
v  duchu pracovního zabijačkového tempa, 
kde parta místních nadšenců měla plné ruce 
práce s výrobou zabijačkových specialit. Vůně 
linoucí se ulicí z šesti kotlů plných vařícího se 
masa lákalo kolemjdoucí občany k ochutnání 
aspoň kousek teplého ovárku. S velkým vypě-
tím sil při výrobě tlačenek, jelit a  jitrnic od-
padlo od  rukou poslední zašpejlované jelito 
o půlnoci. Sobotní den už probíhal v poklidu, 
za  deštivého počasí se jen vařil guláš, pekly 
výpečky a  dodělávala černá polévka. Prostě 
vše probíhalo, jak se sluší a patří, za podpory 
dobrého svařáčku a nějaké té štamprličky. 

Pavel Muric, Modronos

Vepřové hody „U Modronosů“

Foto: Martina Švábenská
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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

obČanské	sdrUžení	otnický	sad	–	spolek	ak tivních	dě tí

Kde jsem se to jenom ocitla? Vyrazila jsem 
si do  lesa na  procházku, nasbírat pár hub 
do polévky a místo hub tu vidím samé pohád-
kové bytosti! Víly, princezny, čaroděje, trpas-
líky, loupežníky, kovboje a spoustu dalších. Já 
jsem asi zabloudila do pohádkového lesa! Je 
sobota 26. ledna 2013 a  v  dělnickém domě 
právě začal dětský maškarní ples.

Krásně vyzdobený sál od  Mysliveckého 

sdružení Hubert nám posloužil k tomu, aby-
chom se přenesli do lesa. Dávali jsme krmení 
zvířátkům do krmelce, veverkám jsme házeli 
šišky, opatrně jsme přecházeli klády a klestí. 
Nasbírali jsme spoustu hub. Uklízeli jsme ne-
pořádek, který do  lesa nepatří. Museli jsme 
dávat pozor na  klíšťata. Na  paloučku nám 
předvedly svůj tanec malé břišní tanečnice 
„Tasminky“ a krásný motýlí tanec starší děv-

čata Zaynah, které svoje taneční dovednosti 
trénují každou středu v  Újezdě u  Brna pod 
vedením Petry Mifkové. Celé odpoledne měli 
všichni možnost se občerstvit u  Muchomů-
rek. Na závěr nemohla chybět bohatá tom-
bola od sponzorů a rodičů, korunovaná dvě-
ma dorty. Za všechny dary ještě jednou moc 
děkujeme.  Dana Sekaninová

Foto: Luděk Matyáš, Andrea Malá

návštěva	v pohádkovém	lese

Občanské sdružení Otnický SAD se může pochlubit novým logem a webovými stránkami. Jako nezisková organizace 
jsme závislí především na práci dobrovolníků, kteří obětovávají svůj volný čas na organizaci či asistenci při akcích Sadu. 
Díky pomoci Veroniky Kolaříkové, předsedkyně místní organizace ČSSD, na projektu „Aby o nás věděli“ jsme získali dotaci 
z Jihomoravského kraje. Z dotace jsme uhradili webové stránky včetně loga. 

V případech, kdy nelze použít barevná varianta loga nebo 
v případě jednobarevného tisku, se používá černobílá 
varianta loga. Na tmavé podklady pak logo inverzní.

Definice barev

Black: 100 %

Black: 45 %

Black: 15 %
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Že staré noviny nemusí patřit jen do sběru, ale můžeme z nich vytvořit ještě 
spoustu zajímavých věcí, jsme se dozvěděly na dílničce 6. února 2013 v Sadu. 
Učily jsme se plést z roliček, které jsme musely nejdříve správně umotat ze sta-
rých novin. Domů si většina z nás odnášela kromě dobrého pocitu, že jsme se 
naučily něco nového, věneček, který bude zdobit dveře, okno či stůl.

Velké poděkování patří Pavlíně Matouškové a Janě Kovandové, které dílničku 
vedly, a při velkém počtu účastnic všech věkových kategorií byly velmi ochotné, 
trpělivé a vždy připravené k nápomoci.

Už teď se těšíme na další dílničku pletení z papíru. Dana Sekaninová
 Foto: Jana Ingrová

pletu,	pleteš,	pleteme

Již druhý měsíc se setkávají ve čtvrtek od-
poledne v Otnickém Sadu maminky se svými 
dětmi na cvičeníčku.

Do  provoněné a  hudbou naplněné herny 
přicházejí nejdříve maminky s  kojenci. Cvi-
čení i  masáže jsou doplněny jednoduchými 
říkankami a písničkami. Jsou prokládány vol-
ným pohybem nebo lezením dětí v prostoru. 
Cílem tohoto cvičení je podpora rytmizace, 
rozvoj lokomočních pohybů a uspokojení po-
třeby rituálů malých dětí  Děti si zvykají nejen 
na nové prostředí a lidi, ale i na skutečnost, že 
svoji mámu někdy na chvíli ztratí z dohledu. 

Na  druhou stranu společná činnost matky 
s dítětem podporuje jejich vzájemný kontakt, 
přispívá k lepšímu porozumění.

Druhou skupinkou jsou maminky se star-
šími dětmi, batolaty. Chodí mezi nás nejen 
maminky z  Otnic, ale dokonce i  z  Lovčiček 
a Újezda u Brna.

Děti se těší na  králíčka, který je vítá 
i  na  společné cvičení, které je obměňováno 
po  měsíci. Vůbec nevadí, že ti nejmenší si 
v  průběhu cvičení tu i  tam odběhnou za  ji-
nou činností. Je příjemným zjištěním, že 
některé děti si již na druhém, třetím cvičení 

pamatují sled her a  cviků. Maminky dostá-
vají s sebou texty básniček a písniček, neboť 
se děti dožadují opakování cvičení i  doma.  
Tančíme, zpíváme, prolézáme tunelem, cvi-
číme na  balónech, s  padákem, s  kamínky. 
Někdy jako nářadí slouží tělo maminky. 
Z  finančních prostředků Občasnkého sdru-
žení Otnický SAD byly zakoupeny overbally 
a příště se můžete těšit i na „obrazové zpra-
vodajství“.  

A tak máte-li doma ratolest kojeneckého či 
batolecího věku, přijďte i vy za námi do Sadu 
na Cvičeníčko. Mária Papcunová

cvičeníčko v centru volného času

Občanské sdružení Otnický SAD Vás srdečně zve na  Pohádkové hrátky, konající se 
v rámci celorepublikové akce Celé Česko čte dětem.

Sejdeme se vždy v pátek odpoledne od 15:30 hodin v Centru volného času Otnický SAD.
Čekají vás poslechy pohádek, kvízy, soutěže, tvoření a listování v knihách. Každý účast-

ník navíc obdrží malý dárek  a razítko za účast. Ty nejpilnější čeká na konci odměna.
Program a témata jednotlivých setkání

 5.4. Pod hříbkem
 12.4. Šípková Růženka
 19.4.  Jeníček a Mařenka
 26.4. O pejskovi a kočičce – jak pekli dort
 3.5.  O Sněhurce
 10.5. Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?

Těšíme se na vás!

Pohádkové hrátky
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Vážení přátelé,
tak jsme zase o rok starší a znovu budeme 

hodnotit naši činnost za  uplynulý rok 2012. 
V celkovém přehledu zjistíme, že rok 2012 byl 
opět bohatým na naši zahrádkářskou činnost.

V  krátkosti připomenu besedu s  naším 
členem Mgr.  Janem Novákem, módní pře-
hlídku v  dělnickém domě, divadelní před-
stavení v Boleradicích, květnovou výstavu, 
kterou navštívilo 1828 návštěvníků, zájezd 
po  Jaroměřicku, podařilo se zorganizovat 
prodejní trhy Dobrý jarmark. Poprvé jsme 
se zúčastnili Oblastní výstavy ovoce a  ze-
leniny ve  Slavkově u  Brna, která se kona-
la v září. Na přidělené výstavní ploše jsme 
ukázali řadu našich výpěstků. V  září pro-
běhlo také první lisování v naší moštárně. 

V  deštivou říjnovou neděli jsme navštívili 
zahrádkářskou výstavu Floria v Kroměříži. 
Po  úspěšném prvním a  druhém ročníku 
jsme v  listopadu uspořádali další ukázku 
uměleckých řemesel a  ručních dovedností 
v  dělnickém domě a  zabijačkou před děl-
nickým domem. Této akce se zúčastnilo 
343 návštěvníků. 

Nesmím zapomenout poděkovat členům 
výboru, KRK a úsekářkám za dobrou a oběta-
vou práci. Musí často obcházet členy i něko-
likrát. Děkuji také Toničce Bočkové a Zdeňce 
Křivánkové za příspěvky a fotografie do naše-
ho Otnického zpravodaje. Svými články a fo-
tografiemi seznamují ostatní občany s  naší 
činností.

Ve výčtu poděkování nemohu zapomenout 

na  výbornou spolupráci s  obecním úřadem 
v  čele s  panem starostou a  místostarostou 
a neméně s ředitelem a jeho zástupkyní naší 
základní školy.

Na  závěr vám všem, kteří jsme se podle 
svých možností podíleli na úspěšné činnosti 
naší organizace, srdečně děkuji.

Petr Havelka

Předseda otnických zahrádkářů za  celou 
organizaci pogratuloval k významnému jubi-
leu 70 roků:  Staňové Jarmile, Rossi Ludmile 
a Arnoštu Kolbábkovi. K 75 rokům Bočkové 
Antonii a Dřínovskému Stanislavu. 

Přivítal také nové členy: Křivánkovou 
Zdeňku, Pavlovcovou Jaroslavu, Prokopovou 
Ludmilu a  Topolářovou Ludmilu.

Z výroční členské schůze otnických zahrádkářů

Foto: Zdeňka Křivánková
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záSahOvá JednOtKa
Zásahová jednotka naší obce je složena z našich členů. SDH Otni-

ce eviduje k 31. 12. 2012 celkem 36 členů, z toho 27 mužů, 4 ženy, 5 
mladých hasičů. Máme vyškoleny čtyři velitele, dva strojníky, jedenáct 
nositelů dýchací techniky a pět členů na práci s motorovou pilou. Tito 
členové musí procházet každý rok cyklickým školením nebo obnove-
ním oprávnění.

JIné aKCe
V měsíci březnu jsme organizovali sběr železného šrotu po ves-

nici, na  které jsme si vydělali 18  685 Kč. Část těchto peněz byla 
použita na dovybavení zásahové jednotky. Kontrolovali jsme hyd-
ranty a prověřovali jejich funkčnost, čistili jsme rýny na místním 
kostele a  faře. V měsíci červnu jsme zajišťovali zchlazování hrací 
plochy na místním hřišti při oslavách 80. výročí kopané. 13. září 
jsme se důstojně rozloučili s naší členkou, sestrou Marií Svobodo-
vou, kterou jsme doprovodili na poslední cestě na místní hřbitov. 
V měsíci září jsme se účastnili vysvěcení nových kostelních zvonů. 
Členové zásahové jednotky zajišťovali odklonění dopravy a pomá-
hali při zavěšení zvonů. Odstranili jsme také uschlé větve u pomní-
ku padlých za 1. světové války.

PRáCe S mládeží
Mladí hasiči se scházejí pravidelně každý pátek na  hasičské 

zbrojnici pod vedením Terezy Jelínkové a Roberta Bolgára. Na zá-
věr léta byli na 3 denním výletě, kde nocovali ve stanech. Podíva-
li se do  Křtin, na  Macochu, na  zámek Rájec-Jestřebí, koupali se 
v rybníku Olšovec.

V kroužku probírají první pomoc, ošetřování, uzlování, topografii 
a požární útok. Byli bychom rádi, kdyby mladých hasičů bylo více.

výJezdy
Ve  srovnání s  rokem 2011, ve  kterém nebyl žádný výjezd, v  roce 

2012 o ně nebylo nouze:
2. 2. 2012  požár dřevěného odpadu v Šaraticích
3. 3. 2012  požár maringotky a suché trávy k. ú. 
  Kobeřice u Brna
7. 3. A 21. 3. 2012 požár suché trávy a keřů k. ú. Kobeřice u Brna
25. 5. 2012 požár lesa v Bzenci
6. 7. 2012  větrná smršť v obci Otnice a k. ú. Milešovice
15. 7. 2012 požár stolařské dílny v Hruškách
8. 11. 202  planý poplach

K  tomu, abychom byli schopni k  podobným zásahům vyjíždět je 
zapotřebí vybavení, které není po finanční stránce levné. Snažíme se 
šetřit, kde se dá, ale s finanční dotací 20 000 Kč od kraje není ani na vy-
bavení jednoho člena jednotky. Proto jsme museli sáhnout do vlast-
ních kapes a část vybavení zakoupit. Děkujeme obecnímu úřadu, že 
nám zajistil finanční podporu a mohli jsme alespoň částečně dovyba-
vit zásahovou jednotkou.

ÚdRžBa teChnIKy a POžáRníhO zaŘízení
Na údržbě techniky, výzbroje a výstroje byly odpracovány 154 ho-

diny. Na požárním zařízení, tj. hasičská zbrojnice a jejím vybavení, se 
odpracovalo 180 hodin.

SPOluPRáCe S OÚ
S obecním úřadem se snažíme spolupracovat tak, aby to bylo pro-

spěšné nejen pro nás a OÚ, ale také pro celou obec a naše spoluobčany.

Všem členům, kteří se zapojili do celkové činnosti ve sboru, ať už to 
byl sběr železného šrotu, zásahy, odpracované hodiny při údržbě techniky, 
výzbroje požárního zařízení nebo při jiných akcích, srdečně děkuji.

Zvlášť děkuji členům zásahové jednotky, kteří se dle svých možností 
obětavě účastní všech výjezdů. Také panu starostovi a celému obec-
nímu zastupitelstvu za  dobrou spolupráci. Poděkování patří i  man-
želkám a  družkám našich členů za  jejich trpělivost, ohleduplnost 
a v mnoha případech i podporu při jejich činnosti.

Plán čInnOStI Sdh OtnICe na ROK 2013  
• Sběr železného šrotu
• Starost o požární zařízení, výzbroj, výstroj a ostatní svěřenou tech-

niku
• Provádět školení a cvičení zásahové jednotky
• Spolupráce s obecním úřadem a všemi organizacemi v naší obci
• Stále provádět kontrolu hydrantů
• Upořádání oslav k 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasi-

čů v Otnicích
• Účastnit se okrskové soutěže
• Kompletní proškolení zásahové jednotky
• Absolvovat minimálně 3 soutěže mladých hasičů

Josef Muric, starosta SDH Otnice

Z výroční valné hromady SDH Otnice

Sbor dobrovolných hasičů založen několika nadšenými a  oběta-
vými občany v  roce 1884. Prvním předsedou spolku byl Menoušek 
František, rolník a  tehdy starosta obce, prvním sborovým velitelem 
Haller Leopold, tehdejší správce velkostatku. První oblek pořídili si 
hasiči sami, výzbroj pak z pořádaných sbírek a darů nájemců místní-
ho velkostatku i různých peněžních ústavů, na něž se sbor každoročně 
s prosbou o podporu obracel. První skladiště bylo na návsi před far-
ským chlévem ve sklepě, v němž bývala uschována již obecní stříkač-
ka, kterou „Sbor“ od obce převzal. Nynějšky hasičské skladiště u školy 
bylo postaveno kolem r. 1890 a nově upraveno v r. 1921. Střikačku má 
„Sbor“ od svého založení již třetí. Zajímavých podrobností o činnosti 
„Sboru“ možno se dočísti v pamětní knize hasičcké.

1923 – 40 let haSIčSKéhO SBORu
Dne 15. června konal se v naší obci župní sjezd hasičské župy „Pa-

lackého“ (IX.) na oslavu 40letého trvání Sboru dobrovolných hasičů 
v Otnicích. Se slavností byla spojena župní valná hromada a veřejné 
hasičské cvičení, jehož se zúčastnily sbory z celé župy. V kraji bylo 178 
mužů. Při veřejném cvičení odevzdány byly zasloužilým členům míst-
ního sboru čestné diplomy župním starostou Vilémem Valníčkem.

Foto: Zdeňka Křivánková

13.	4.	sběr	železného	šrotu
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Myslivecké sdružení Hubert Otnice by 
rádo touto cestou oslovilo všechny majitele 
psů, kteří se chovají možná nevědomky bezo-
hledně ke zvěři a potažmo i k přírodě tím, že 
své čtyřnohé miláčky nechávají volně pobíhat 
po honitbě. 

Zejména se toto týká zimního období, kdy 
zvěři plašení a pronásledování psem způsobu-
je úbytek cenných tukových zásob či dokonce 
zápal plic a následný úhyn. Další kritické ob-
dobí je od konce května. Právě v té době totiž 
začínají klást mladé např. srnčí zvěř, zajíci či 
zahnízďují bažantí slepice. Volně pobíhající 
pes nepředstavuje nebezpečí jen pro dospělé 
kusy, ale hlavně pro mláďata, kterým hrozí 
zadávení. Častým rušením na  zemi hnízdí-
cích ptáků se také přirozeně snižuje líhnivost. 
Někteří jedinci na základě vyplašení dokonce 
hnízdo opustí úplně.   

Uvědomme si, že každý pes je od přírody 
lovec, a tak právě vyhledávání a pronásledo-
vání zvěře je pro něj pudová záležitost, kte-
rou v něm jen těžko utlumíme. Proto je nutné 
mít psa vždy na  vodítku a  pokud možno se 
lokalitám honitby alespoň ve výše uvedených 
obdobích vyhýbat. Mnoho občanů jistě také 
nezná znění zákona č. 449/2001 o myslivosti, 

který volné pobíhání psů v honitbě zakazuje. 
(Výňatky z něho uvádíme pod článkem) 

výňatky ze zákona č.449/2001 
Každý z nás by měl přírodu okolo sebe chrá-
nit, ne jí ubližovat! Jsme přece její součástí.

věříme, že většina  lidí se nad těmito 
slovy zamyslí a začne se tím i řídit.

 
zákon č.449/2001 ze dne 27.11.2001 o mys-
livosti (ve znění 320/2002 Sb. a 59/2003 Sb.)

část 3 – ochrana myslivosti,

§ 8, odst. 1:ochranou myslivosti se rozumí 
ochrana zvěře, před nepříznivými vlivy pro-
středí, nakažlivými nemocemi, před škod-
livými zásahy lidí a před volně pobíhajícími 
domácími zvířaty, ochrana životních podmí-
nek zvěře, zajištění klidu v honitbě a ochrana 
mysliveckých zařízení.

 
§ 8, odst. 2: každý, kdo vstupuje se svou čin-
ností do přírody, si musí počínat tak, aby ne-
docházelo ke  zbytečnému ohrožování nebo 
zraňování zvěře a k poškozování jejich život-
ních podmínek.

 
§ 9, odst. 1: je zakázáno plašit zvěř jakýmko-

liv způsobem, s  výjimkou opatření k  zabrá-
nění škodám působeným zvěří a dovolených 
způsobů lovu. Dále je zakázáno rušit zvěř při 
hnízdění a  kladení mláďat a  provádět další 
činnosti záporně působící na život zvěře jako 
volně žijících živočichů, pokud nejde o  čin-
nosti při obhospodařování pozemků nebo 
o  činnosti při návštěvách honiteb jako sou-
částí krajiny.

 Vlastníci psů si musí být vědomi ustanovení 
tohoto zákona, který jim bez výjimky zakazuje 
psy nechat volně pobíhat v honitbě - musí být 
na vodítku (§ 10, odst. 1). Honitbou se v tomto 
případě rozumí i  nehonební pozemky uvnitř, 
např. silnice. Možnost, aby se pes vzdálil z vlivu 
svého vedoucího jen přechodně, je dána pouze 
u  psů loveckých, slepeckých, zdravotnických, 
vojenských a služebních.

Omezování pohybu psů v honitbě (a jejich 
vlastníků s  nimi) nemá nic společného se 
základními právy pohybu a  osobní svobody 
uvedenými v  Listině základních práv a  svo-
bod. Podle ní mohou být meze těchto práv 
a svobod upraveny zákonem a z této úpravy 
není vyloučen zákon o myslivosti.

  Myslivecké sdružení Hubert Otnice

Volné pobíhání psů v honitbě MS Hubert Otnice

Myslivecké sdružení „Hubert“ Otnice jako 
každoročně uspořádalo v plesové sezóně tra-
diční myslivecký ples v dělnickém domě v Ot-
nicích. V krásně vyzdobeném sále se stromy 
a  vonícím jehličím, doplněného vycpanina-
mi zvěří, zahájil ples Josef Vojáček ml. spolu 
s  naším hospodářem Jindřichem Svobodou 
a  popřáli návštěvníkům plesu pěknou zába-
vu. K  tanci a  poslechu nám opět hrála zná-
má kapela Na  2. fáze z  Hustopečí. Výborná 
nálada a  rozprouděná atmosféra, po  delším 
tanečním kousku vyhlášeného úlomkového 
sóla nás čekala bohatá tombola s  kolouchem, 
čtyřmi divočáky, dvěma srnkami, bažanty, 
zajíci a dalšími věcnými cenami od sponzo-
rů, za  které jim patří poděkování. Ten, kdo 
neměl štěstí v tombole, mohl alespoň vyhrát 
srnku na  slosovatelnou vstupenku. A  kdo 
chtěl ochutnat něco dobrého k jídlu, mohl si 
vybrat z mnoha druhů zvěřinových jídel. 

Pavel Muric, člen MS „Hubert“ Otnice
Foto: Andrea Malá a Jitka Bočková

Myslivecký ples
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Zimní přestávku využívají naše mužstva 
k přípravě na  jarní část sezony, která začíná 
pro A-tým poslední víkend v březnu.

Naši nejmenší fotbalisté (přípravka) pod ve-
dením Leoše Boudného a Ivoše Krauze sehráli 
koncem roku dobře obsazený halový turnaj 
v Křenovicích kde obsadili 5. místo. Na dalším 
turnaji  v Šaraticích dokonce zvítězili. 

Žáci začali svoji přípravu koncem února. 
U  mužstva zůstávají trenéři Zbyněk Daňhel 
a Milan Jelínek.

Mužstvo dorostu, které hraje krajskou sou-
těž  začalo s připravou během února. V rám-
ci přípravy dosud sehráli  zápasy na domácí 

umělé trávě s Řečkovicemi 1:1 a Měnín pora-
zili vysoko 6:1. Hráči tohoto mužstva působí 
nadějným dojmem pro další budoucnost ot-
nické kopané. Mnozí z nich pravidelně dopl-
ňují kádr B-mužstva, kde podávají velmi dob-
ré výkony a někteří si už i vyzkoušeli atmosfé-
ru fotbalu krajské 1.B-třídy mezi dospělými. 
Mužstvo se připravuje pod trenérskou dvojicí 
Jan Dufek, Petr Fiala.

B-mužstvo sehrává pouze přátelské zápasy 
na  domácím hřišti. Zde porazili Cvrčovice 
9:2 a  s  Kobeřicemi uhráli remízu 3:3. Muž-
stvo působí pod vedením Ladislava Zedníčka. 
Z důvodu pracovní vytíženosti hráčů B-týmu 

probíhá příprava spíše sporadicky. Přesto 
v tabulce zaujímají přední místa a na jaře se 
snad poperou i o postup do vyšší třídy – dr-
žíme palce.

 A-mužstvo začalo s  přípravou začátkem 
února. Trenérem zůstává nadále Milan Horá-
ček a pro jarní část nově i  Michal Kašpařík. 
Mužstvo se připravuje dvakrát týdně. Pro jar-
ní část soutěže zůstává  nezměněno a bude se 
spoléhat na výpomoc hráčů dorostu. Priorta 
mužstva je vyhnout se pásmu sestupu a pro 
diváky hrát líbivý fotbal.

Za oddíl kopané
Dušan Matoušek

Aerobik 
s Lenkou Kurdíkovou
Každý čtvrtek 
ve 20 hodin 
a nově i v neděli 
v 19 hodin 
v tělocvičně 
základní školy.
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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

Zima v kopané

CvIčení ROdIčŮ S dĚtmI Každé ÚteRý 
v 16 hOdIn v tĚlOCvIčnĚ zŠ

Význam cvičení rodičů s dětmi je nesporný. Zdůrazněním kladného významu spo-
lečného cvičení se zabývá prakticky každá publikace o  výchově malých dětí. Chtěla 
bych se jen krátce dotknout tří aspektů, které nebývají tak často zmiňovány:

- Společné cvičení přináší i společně trávený čas, kdy je rodič bezvýhradně s dítětem, 
a pro něj, společné zážitky a společně sdílené emoce.

- Společné cvičení přináší vyšší míru tělesného kontaktu tolik potřebného jak pro 
děti, tak pro rodiče. Patříme ke kultuře, která vzájemné fyzické doteky spíše omezuje – 
ke škodě dospělých a především dětí. Při cvičení se dospělý nejen naučí mnohem zruč-
něji manipulovat se svým dítětem, ale díky vzájemnému tělesnému kontaktu se oběma 
dostane řada informací, které slovně nejsou sdělitelné.

- Společné cvičení přináší i vytvoření zdravého návyku, který se dá shrnout pod heslo 
„Je normální chodit cvičit“. Dítě přijme aktivní formu trávení volného času za normu 
platnou pro ně i pro dospělého.

Dana Sekaninová, výbor pro mládež, tělovýchovu a rodinu
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31. března 2013 • 16 hod

VelIKONOčNí pOSeZeNí U cIMBálU 
s ochutnávkou vín vinařství Rozařín v dělnickém domě
hraje	cimbálová	kapela	donava
pořádají:	otničtí	zahrádkáři
vstupné	50	kč,	vstupenky	slosovatelné

5. dubna – 10. května • 15.30 hod
každý pátek

pOHáDKOVé HRáTKy
v centru	volného	času	nad	poštou
pořádá:	otnický	sad

5.-6. dubna 2013
BURZA jARNíHO A leTNíHO OBlečeNí
v dělnickém	domě
pořádá:	otnický	sad

19. dubna 2013
VíTáNí jARA Se SVěTlUŠKAMI
pořádá:	otnický	sad

24. dubna 2013 • 9-17 hod
DeN OTeVřeNýcH DVeří 
v lila	domově	pro	postižené	děti	otnice,	p.o.

24. dubna 2013 • 18 hod
pIeTNí AKT U pOMNíKU RUDOARMějců

11. května 2013 •  10 hod
FéROVá SNíDANě
v parku	před	školou
pořádá:	otnický	sad	

11.-12. května 2013  
TRADIčNí jARNí pRODejNí 
VýSTAVA KVěTIN
v prostorách	základní	školy
pořádají:	otničtí	zahrádkáři

12. května 2013 • od 14 hod
DeN MATeK 
V ZáKlADNí ŠKOle
ve společenském	sále	základní	školy

26. května 2013 • 15 hod
KONceRT jIří pAVlIcA A přáTelé
v kostele	sv.	aloise	v otnicích
pořádá:	Farnost	otnice	a obec	otnice

5. června 2013 • 16 hod
KříDOVé MAlOVáNí 
Ke DNI DěTí
na asfaltovém	hřišti
pořádá:	otnický	sad

7. 6. 2013 • 17 hod • zahájení
pIVNí SlAVNOSTI NA HřIŠTI
od 20 hod  –  rockový večer
hrají:	skupina	syneMla
skupina	kelWin
skupina	la	bande
skupina	horizone
8. 6. 2013 -	od 9	hod	mistrovství	ve vaření	gulášů
první	ochutnávka	ve 12.30	hod
vyhodnocení	v 16	hod
k poslechu	hraje	skupina	prakl
od 20	hod	letní	noc
hraje	skupina	rio	-	křenovice
9. 6. 2013 -	od 9	hod	posezení	se	sousedy
ve 13	hod	vystoupení	otnických	blonďáků

22. – 23. června 2013
AlOISKé HODy
pořádá:	tj	sokol	otnice

29. června 2013 • 11 hod
SlAVNOSTNí žeHNáNí 
SOcHy SVATéHO HUBeRTA  V pOlTNI
pořádá:	Myslivecké	sdružení	hubert	otnice

13. července 2013
oslavy	k 130. VýROčí ZAlOžeNí 
SBORU DOBROVOlNýcH HASIčů	v otnicích

K I N O
29. března 2013 • 20 hod
K R á l O V S K ý  V í K e N D 

otec	notting	hillu	nebo	hezkého	vstávání,	režisér	roger	Michell,	
který	část	svého	dětství	trávil	i v tehdejším	Československu,	
prezentuje	obraz	dnešní	anglické	tvorby	novým	snímkem	
královský	víkend	(hyde	park	on	hudson).	jeho	nabídku	na roli	32.	
prezidenta	spojených	států	přijal	klasik	bill	Murray.	
každý	občas	potřebuje	rozptýlení	od každodenních	starostí.	
i prezident.	píše	se	rok	1939.	k americkému	prezidentovi	
Franklinu	d.	rooseveltovi	(bill	Murray)	přijíždí	na státní	návštěvu	
do jeho	soukromé	residence	král	a královna	anglie.	setkání	
je	o to	významnější,	že	se	jedná	o historicky	první	návštěvu	
anglického	královského	páru	v Usa.	poprvé	se	tak	střetávají	
upjaté	společenské	konvence	angličanů	s uvolněnou	americkou	
morálkou	na té	nejvyšší	společenské	úrovni.	pro	konzervativní	
britské	panovníky	je	připraven	piknik	s hot	dogy	jako	hlavním	
chodem	či	koupání	v plavkách	za účasti	novinářů.	nezvyklá	je	pro	
tak	významnou	návštěvu	i přítomnost	daisy	(laura	linney),	další	
ženy	po boku	prezidenta,	vedle	jeho	manželky.

hrají:	bill	Murray,	laura	linney,	olivia	Williams,	olivia	colman,	
blake	ritson,	samuel	West,	eleanor	bron,	Martin	Mcdougall,	tim	
ahern,	tommy	campbell,	sam	creed,	jeff	Mash,	kevin	Millington,	
elizabeth	Wilson	 94	min.



Maškarní ples

Vítání občánků

Děti z MŠ v knihovně

Motivační pokusy z fyziky

Vítání občánků

Doba ledová

Zápis do 1. třídy

NAše DĚti

Bludiště



SNĚHOVÉ RADOVÁNKY

Foto letošních sněhuláků „vykoulených“ z bohaté sněhové 
nadílky. „Škoda jen, že nám dlouho nevydržely a za dva dny 

z nich zbylo pár koulí na zemi, mrkve a knoflíky“.  
Libor Fojtík, ulice Pod Vodárnou

Zuzanka Fortelná, Pepa Vorel, Nikolas Bulva, 
Šarlota Fortelná a jejich strejda Miroslav Bulva postavili 

obrovského sněhuláka na ulici Chaloupky

Rozhledna Radimka Rafaje. Sněhulačka rodiny Menouškovi z ul. Lipová




