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Letošní zima byla vzdor všem předpovědem velmi mírná. Leden byl bez sněhu a teplot 
a stále při bodu mrazu. Také únor nepřinesl větší změny. Dne 11. 2. byla teplota  -11°C, 
největší to mráz celé zimy. Březen začal pěknými slunnými dny, až potom ještě i sněhu 
napadlo a po celý měsíc dostavovaly se menší noční mrazíky. 

Že se vám toto povídání nějak nezdá? Máte pravdu. Toto je totiž záznam o počasí 
v obecní kronice z roku 1930. 

Když lidé nevědí, o  čem si najednou povídat, vděčné téma počasí nikdy nezklame. 
Věřím, že si lidé mají stále o čem povídat, ale v posledních měsících se hovory stáčely 
na toto téma stále častěji, aniž by člověk chtěl. Vzpomínám na únorovou sobotu, kdy 
rodiče tlačili kočárky hromadami sněhu, aby se s dětmi zúčastnili vítání občánků. Vzpo-
mínám na březnovou sobotu, kdy na cestě do Újezda byla zapadaná auta v příkopech 
a nedalo se vlastně kvůli sněhem zaváté silnici vůbec nikam jet. Vzpomínám na dub-
nové velikonoční pondělí, jak jinak než na  sněhu, které připomínáme ve  fotografiích 
hned na následující straně. V dubnu se objevovaly na sociálních sítích vtipné poznámky: 
„Když nám to červenec a srpen nepokazí, bude krásná dlouhá zima“ nebo „Těším se 
na  léto, prý to bude nejkrásnější den v roce“. Na začátku června vystřídal sníh a pár 
hodin slunečního svitu pro změnu vydatný déšť. Zprávy byly plné informací z oblastí, 
které voda zatopila. Nejnavštěvovanějšími servery na internetu se staly portály o počasí 
a stránky Českého hydrometeorologického ústavu. Připraveni vyjet pomoci do zatope-
ných oblastí byli i naši otničtí hasiči. Jako mávnutím kouzelného proutku přišla vedra. 
Rtuť teploměru na přímém slunci se blížila i k 45°C. Vysoké teploty přišly vhod pouze 
těm v zatopených oblastech. Poslední týden v červnu přišly opět deště. A tak těžko říci, 
zda záznamy o letošním počasí, které si někdo v kronice přečte třeba za 60 let, budou 
uvěřitelné. Přes to všechno však naše obec stále žila. Otničtí nezapomněli na zábavu, 
projevovali sportovního ducha, ani nezapomněli pomáhat. Letní měsíce jsou před námi. 
Budeme si přát, aby léto nebylo jen jeden den, aby si děti užily pěkné prázdniny a my 
hezkou dovolenou. Nezapomeňme se i o prázdninách potkávat, třeba na oslavách 130. 
výročí založení otnických hasičů nebo v srpnu u rybníka s myslivci a jejich psy na kyno-
logickém dni. Kdykoliv můžete procházkou zavítat i k nové sakrální stavbě – památníku 
sv. Huberta, patrona myslivců, postaveného a slavnostně vysvěceného teprve před pár 
dny. Najdete jej v kopci nad rybníkem v Poltni, odkud je malebný výhled do okolí. Po-
drobnosti přineseme v následujícím zpravodaji.  Zdeňka Křivánková
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Rok s rokem se sešel a koncem února se 
na sále naší školy objevilo doskočiště. Zna-
menalo to, že závody ve  skoku do  výšky 
Otnická laťka se blíží. Ti, kteří měli zájem, 
mohli trénovat skok do  výšky nejenom 
v hodinách tělesné výchovy, ale i ve svém 
volném čase po  skončení vyučování. Je 
smutnou pravdou, že takových dětí rok 
od roku ubývá.

Jako každým rokem musí naši žáci proká-
zat své kvality na nominační soutěži, kterou 
mohou zároveň děti prvního stupně využít, 
zaskákat si a stanovit pořadí. Soutěž po boji 
vyhrál mezi chlapci Barnabáš Lacík výko-
nem 130  cm, mezi děvčaty Sára Sadílková 
výkonem 125  cm. Velký talent prokázal 
čtvrťák Tadeáš Žilka se skočenými 125  cm 
a hlavně třeťačka Eliška Fojtíková, která pře-
skočila laťku ve výšce 120  cm. 

Nominační kolo rozhodlo, že v  hlavní 
soutěži, které se účastnili žáci ZŠ Heyrov-
ského, ZŠ Újezd u Brna, ZŠ Kotlářská a ZŠ 
Křenovice a  proběhla v  úterý 26. dubna, 
nás budou reprezentovat v mladší katego-
rii (6. a  7. třída) chlapci Vojtěch Daňhel, 

Martin Doležal a Nikolas Bulva a děvčata 
Sára Sadílková, Adéla Hrbáčová a  Anna 
Daňhelová. Mezi staršími závodníky (8. – 
9. třída) si nominaci vybojovali chlapci Pa-
vel Kašpařík, Josef Vorel a děvčata Pavlína 
Vokálová, Michaela Babejová a  Michaela 
Marková (7. tř.).

Větší šance na výborný výsledek už pod-
le předvedených výkonů na  nominační 
laťce měli jednoznačně chlapci, ale nako-
nec se ani děvčata neztratila. Soutěž byla 
od začátku velice napínavá, chlapci i děv-
čata překonávali své osobní rekordy. Vý-
borní závodníci i závodnice z pozvaných 
škol tvrdě prověřili připravenost na závody 
našich reprezentantů, ti se ale nedali v ni-
čem zahanbit a nakonec padl i náš školní 
rekord.

Nejúspěšnějším závodníkem se stal Pa-
vel Kašpařík, který ve své kategorii celou 
soutěž vyhrál a stal se také držitelem no-

vého školního rekordu 170  cm. Druhý 
ve stejné kategorii skončil Josef Vorel, kte-
rý zdolal laťku v úctyhodné výšce 165  cm. 
Mezi mladšími hochy dominoval Vojtěch 
Daňhel,  přeskočil 140 cm, stejným výko-
nem skončil na druhém místě na pokusy 
Martin Doležal. V  této kategorii se ještě 
těsně pod stupni vítězů na čtvrtém místě 
umístil výkonem 135 cm Nikolas Bulva. 
Mezi děvčaty si nejlépe vedla Pavlína Vo-
kálová, když výkonem 125  cm skončila 
mezi staršími děvčaty na děleném druhém 
místě a Adéla Hrbáčová, která se stejným 
výkonem mezi mladšími děvčaty obsadila 
čtvrté místo.

Chtěla bych na závěr poděkovat za veli-
ce významnou pomoc vedení školy a také 
žákům 9. třídy za pomoc při organizaci to-
hoto závodu.

 Drahomíra Floriánová

otnická	laťka

Velikonoční neděle s cimbálovkou
Co jiného si přát, než aby Velikonoce byly veselé. Ještě před několika lety ožíval 

dělnický dům v  tento velikonoční čas ochutnávkou vín místních vinařů. Tato 
akce zanikla a podobná tohoto rázu v Otnicích chyběla. A tak se žezla chopili 
otničtí zahrádkáři a o Velikonoční neděli 31. března uspořádali posezení u cim-
bálu, které se již stává tradicí. Předvelikonoční dobrá nálada a tento čas vůbec 
přispěly k velké návštěvnosti, a tak cimbálová muzika Donava, která se v naší 
obci stala již velmi oblíbenou, hrála zvesela až do pozdních večerních hodin. Ne-
chybělo občerstvení Leony Levákové a nabídka vín z vinařství Rozařín. V kom-
binaci s dobrou společností se stal servis hudební i chuťový naprosto dokonalým. 
Věříme, že přesun této akce z prázdninového srpna na velikonoční čas přivítáte i v dalších letech.

Děkujeme všem, kteří se za námi přišli do dělnického domu pobavit, zazpívat si a ochutnat dobrá vína a strávit tak 
s námi a s ostatními společníky kousek velikonočních svátků. Zdeňka Křivánková

Ohlédnutí za Velikonocemi
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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
ÚNOR - 25. 2. 2013

2. Kontrola minulého zápisu:
Bod 13) MŠ zateplení – znalecký posudek na budovy č. p. 46 

a 49 vypracuje Ing. Pavlíková z Brna.
Bod 14) Okna na DD – žádost o dotaci na MMR ČR podána 

dne 7. 2. 2013
Bod 19) Úročení volných financí – smlouvy podepsány 

na  částku po  2,5 mil. Kč a  dobu 6 měsíců, se: s. d. ANO 
(4,2  % p. a.), s. d. MSD (4,2 % p. a.) a s. d. Artesa (3,10 % 
p. a.).

3. MěÚ Slavkov u Brna – stavební úřad:
a) Ing. Matuška+A.Krkavcová Štenberk – Kol. rozhodnutí č. 

25/2013 RD 
b) T. Smetana 441 – Kolaudační rozhodnutí č. 18/2013 

na garáž
c) T. Zehnal 472 – Rozhodnutí č. 47/2013 o  prodl. lhůty 

dokončení RD
d) Janepa a.s. Brno – Rozhodnutí č. 6/2013, dodatečné 

povolení stavby stěny
e) Beton Brož 484 – zahájení řízení na přístřešek haly
f) Beton Brož 484 – závěrečná kontrolní prohlídka změny 

užívání
g) A. Kosíková 87 – souhlas s rozdělením pozemků p. č.784
h) Obec Otnice – souhlas se záměrem opravy Dělnického 

domu

4.  MěÚ Slavkov u Brna – odbor ŽP:
a) Sates Morava Valašské Meziříčí – Rozhodnutí, kterým se 

schvaluje „Havarijní plán“ pro případ havárie pro stavbu 
„Pročištění Otnického potoka“

b) Beton Brož 484 – souhlasné závazné stanovisko k umístění 
teplovzdušných kamen na dřevo

c) Obec Otnice – preventivní povodňová prohlídka toků + 
komise

5.  Úřad pro civilní letectví: 
Návrh opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou na ochranná 
pásma letiště Brno Tuřany.

6. Schválení přijatých faktur:
a) Respono Vyškov – Fa: 2313350003, likvidace odpadů na SD 

Otnice
b) Elim Bítovany – Fa: 06-001/13, nový výpůjční program 

do obecní knihovny
c) Trasko Vyškov – Fa: 1130217, projekt kotelny na Dělnickém 

domě
d) Energy Benefit Brno – Fa: 23340065, projekt. dokumentace 

kotelny ZŠ

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

7. ZŠ – hospodářský výsledek za r. 2012:
Zastupitelé vzali na  vědomí hospodářský výsledek Základní 
školy Otnice za r. 2012, který činí 262,05 Kč a návrh odpisového 
plánu na r. 2013.  

8. Výbor ŽP:
Žádost p. Dřínovské M. č. 27, o povolení vykácení smrku před 
RD 27.

9.  Nájemní smlouva s Povodí Moravy a.s.:
Zastupitelé projednali návrh „Nájemní smlouvy na nemovitost“  
mezi obcí Otnice a  Povodí Moravy s.p. Brno. Jedná se 
o pronájem části pozemku p.  č. 1470/1, na  stavbu lávky přes 
potok. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Nájemní smlouvu na  nemovitost“ 
s Povodí Moravy, s.p. Brno.           
               

10. E.ON – věcné břemeno NN, Řípa:
Zastupitelé projednali návrh „Smlouvy o  zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu“ s  E.ON Distribuce, a.s. 
České Budějovice, s názvem „Otnice, příp. NN, Řípa. Jedná se 
o pozemek p. č. 747/1.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje  Smlouvu  č.14130003742/002, 
o  zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s  E.ON 
Distribuce, a.s. České Budějovice, 
na akci „Otnice příp. NN, Řípa.           
                 
11. VaK Vyškov – smlouva o provozování:
Zastupitelé projednali návrh Smlouvy o  zajištění provozu 
vodohospodářského zařízení mezi obcí Otnice a VaK Vyškov 
a.s.  Návrh smlouvy řeší provozování nově vybudovaného 
vodovodního řadu ke sběrnému dvoru odpadů Otnice.    
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o  zajištění provozu 
vodohospodářského zařízení“ s  f. Vodovody a  kanalizace 
Vyškov a.s.                    

12. Záměr úplatného nabytí p. č. 156/2:
Zastupitelé projednali návrh na úplatné nabytí pozemku p. č. 
156/2 o výměře 48 m2, v k. ú. Otnice.  V pozemku je uložen 
kanalizační řad.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr úplatného nabytí pozemku p. č. 
156/2 v k. ú. Otnice.                        
             

13. Přijetí pozemků darem od p. Růžičky:
Zastupitelé projednali nabídku Jana Růžičky Brno na darování 
pozemků obci Otnice. Jedná se o  tři pozemky vedené na  LV 
776, v k. ú. Otnice.          

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí pozemků darem od  Jana 
Růžičky, 628 00 Brno, Velkopavlovická 14. Jedná se o pozemky 
v  k. ú. Otnice, parcelní čísla: 3159, 3160 a  3762. Náklady 
spojené s převodem hradí obec Otnice.                    

14. Přijetí pozemků darem od p. Majorové a Schořové:
Zastupitelé projednali nabídku p.  Anny Majorové Otnice 
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(podíl 7/8) a  paní Ludmily Schořové Holubice (podíl 1/8), 
na darování pozemků obci Otnice. Jedná se o čtyři pozemky 
vedené na LV 575, v k. ú. Otnice.        
  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí pozemků darem od  p.  Anny 
Majorové 683  54 Otnice, Lipová 504 a  p.  Ludmily Schořové 
683  51 Holubice č. 137. Jedná se o  pozemky v  k. ú. Otnice, 
parcelní čísla: 4840, 4841, 4842 a  4843. Náklady spojené 
s převodem hradí obec Otnice.                      
 

15. Dopis vedoucího kina p. J. Marka:
Zastupitelé vzali na  vědomí dopis od  p.  Josefa Marka 
Bošovice, vedoucího kina v Otnicích. Pan Marek sděluje svůj  
pohled na  další fungování kina a  navrhuje případná řešení. 
K návrhům řešení byla vedena diskuze, nebylo zaujato žádné 
stanovisko.

16. Charita Slavkov u Brna, žádost:
Zastupitelé projednali dopis od  Oblastní Charity Hodonín, 
ošetřovatelská služba Bučovice a  Slavkov u  Brna, se žádostí 
o finanční pomoc.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek na činnost Oblastní 
Charitě Hodonín, Charitní ošetřovatelská služba Bučovice 
a Slavkov, ve výši 2 000,- Kč.        
      
17. Úspory energií - informace:
Zastupitelé vzali na  vědomí informaci starosty o  jednání 
se zástupcem o.p.s. Best price energy Hodonín, o  možných 
úsporách energií u obecních budov.
Vyhodnocují se podklady pro možnou budoucí spolupráci. 
Společný postup obcí na  nákup energií také připravuje 
Jihomoravský kraj.

18. SDH – oslavy 130 let:
Obec si v letošním roce připomene 130. výročí založení Sboru 
dobrovolných hasičů v Otnicích. Oslavy se uskuteční dne 13. 
7. 2013. Program oslav se dokončuje. Obec byla požádána 
starostou SDH p.  Josefem Muricem o  organizační a  finanční 
participaci na těchto oslavách.

19. Program zasedání ZO dne 14. 3. 2013:
Zastupitelé projednávali návrh programu zasedání 
zastupitelstva dne 14. 3. 2013, v pohostinství u Marků.  
   
        
Různé, interpelace:  
Starosta poděkoval pracovní četě zaměstnanců obce 
a místostarostovi za obětavé nasazení při likvidaci víkendové 
sněhové kalamity.

Čištění potoka v  obci je dokončeno, terénní úpravy budou 
provedeny v jarních měsících, jakmile to počasí dovolí. Celkové 
náklady činí asi 3,6 mil. Kč. 

V  obecní knihovně byl nainstalován nový výpůjční  
systém. Dodavatel RNDr.  Jiří Mohl. Celkové náklady  
10,5 tis. Kč.

BŘEZEN - 14. 3. 2013
   
4. Zpráva o činnosti ZO za rok 2012:
Starosta přednesl souhrnnou zprávu o  činnosti zastupitelstva 
obce v roce 2012. Ke zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy ani 
připomínky.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu o činnosti zastupitelstva obce 
za rok 2012.      
                      
5. Zprávy o činnosti výborů zastupitelstva za rok 2012:
Předsedové jednotlivých výborů přednesli zprávy o  činnosti 
za rok 2012, v tomto pořadí: 
Ing. Bubla J. – finanční výbor
Sekaninová D. – výbor pro mládež, tělovýchovu a rodinu
Havelka P.  (v  zastoupení p.  Drabálka) – výbor pro životní 
prostředí
Mezuláník P. – výbor rozvoje obce
Muric P. – výbor sociálně zdravotní
Pro omluvenou nepřítomnost p. Nedomy J. nebyla přednesena 
zpráva za  kontrolní výbor. K  předneseným zprávám nebyly 
vzneseny žádné dotazy a připomínky.

Usnesení:
Zastupitelstvo bere na  vědomí zprávy o  činnosti výborů 
zastupitelstva za rok 2012.     
             

6. Zpráva o inventarizaci a stavu majetku k 31. 12. 2012:
Zprávu o inventarizaci a stavu majetku k 31. 12. 2012 přednesla 
účetní p.Věra Kaloudová. K přednesené zprávě nebyly vzneseny 
žádné dotazy ani připomínky.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu o inventarizaci a stavu majetku 
k 31. 12. 2      
          
7. Hospodaření obce za rok 2012:
Předseda finančního výboru ing.  Bubla přednesl zprávu 
o hospodaření obce a výsledky účetní závěrky za rok 2012.

Příjmy: 16 899 150,16 Kč Výdaje: 11 011 351,95 Kč
K  přednesené zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy ani 
připomínky.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje hospodaření obce včetně účetní 
závěrky za rok 2012.                     
             
8. Návrh rozpočtu obce na rok 2013:
Návrh rozpočtu na  rok 2013 přednesl předseda finančního 
výboru ing. Bubla. 
Příjmy: 20 779 200,- Kč. 
Výdaje: 23 347 400,- Kč.
Rozdíl mezi výdajovou a příjmovou stránkou rozpočtu je kryt 
přebytkem hospodaření z roku 2012 ve výši 3 260 900,- Kč. 
K  návrhu rozpočtu nebyly vzneseny žádné dotazy ani 
připomínky.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2013.  



	 otnický	zpravodaj	 	7

9. Plán akcí na rok 2013:
Návrh plánu akcí na rok 2013 přednesl předseda výboru rozvoje 
obce p. Mezuláník Pavel. K návrhu plánu akcí nebyly vzneseny 
žádné dotazy ani doplňující návrhy.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje plán akcí na rok 2013. 
          
10. Rozpočtový výhled obce na r. 2013 – 2017:
Rozpočtový výhled obce na roky 2013 – 2017 přednesl předseda 
finančního výboru ing. Bubla J. Nebyly vzneseny žádné dotazy 
ani doplňující návrhy. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled obce na roky 2013–
2017.       
                   
11. Schválení přijatých faktur:
a) Netic Brno – Fa: 130100139, servis IT + nový monitor k PC
b) Ing. A. Pavlíková Brno – Fa: 2013003, znalecký posudek  
 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 11, 
zápisu.         

12. Hospodaření Základní a Mateřské školy Otnice za r. 2012:
Starosta přednesl Výroční zprávu o  hospodaření školy 
a výsledek účetní závěrky za rok 2012. Hospodářský výsledek 
skončil přebytkem ve výši 262,05 Kč. Příjem od obce na provoz 
činil 2 250 000,- Kč.

Zastupitelé projednali návrh odpisového plánu na r. 2013, výše 
odpisů činí  120 235,- Kč. 
Dotazy nebyly vzneseny. 

Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje:

a) Hospodaření Základní a Mateřské školy Otnice za rok 
2012, včetně účetní závěrky.

b) Příděl přebytku hospodaření ve  výši 262,05 Kč 
do rezervního fondu školy.

c) Odpisový plán na rok 2013 ve výši 120 235,- Kč.        
        

13. Zajištění výběrového řízení na opravu DD:
K  zajištění opravy Dělnického domu, dle schváleného plánu 
akcí, je nutné vybrat ve výběrovém řízení dodavatelskou firmu. 
Starosta předložil nabídku f. Pospíšil & Švejnoha Rosínov, 
na administraci výběrového řízení za částku 10 tis. + DPH. 
 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku firmy Pospíšil & Švejnoha 
Rousínov, na  zabezpečení výběrového řízení na  dodavatele 
stavebních úprav Dělnického domu.    
             

14. Různé - diskuze:
JUDr.  Venclíková vznesla dotaz na  množství nově stavěných 
domů v lokalitě Pod Vodárnou?
Starosta v odpovědi uvedl, že vznikne až 30 nových RD.
Další dotazy nebyly vzneseny.

25. 3. 2013
   
2. Kontrola minulého zápisu:
Bude projednáno jako samostatné body.

3. MěÚ Slavkov u Brna – stavební úřad:
a) Beton Brož 484 – Rozhodnutí č. 8/2013, přístřešek haly  
b) Janepa Brno – Kolaudační souhlas č. 40/2013, užívání 
skladovací haly

4.  MěÚ Slavkov u Brna – odbor ŽP:
Povodí Moravy a.s. Brno – Rozhodnutí o použití sedimentů při 
čištění otnického potoka.

5.  MěÚ Židlochovice – odbor dopravy: 
Zahájení řízení o  povolení uzavírky silnice II/380 Brno – 
Hodonín a  silnice III/4166 Těšany – Šaratice, v  části obce 
Těšany. Uzavírka do konce roku 2013.

6. Schválení přijatých faktur:
a)  Respono Vyškov – Fa: 2313350006, likvidace odpadů na SD 

Otnice
b)  Atelier Walter Brno – Fa: 1/2013, prováděcí projekt středu 

obce

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

7. ZŠ – výsledky BOZP:
Zastupitelé vzali na  vědomí zprávu o  provedení prověrek 
bezpečnosti za  rok 2012, na  Základní a  Mateřské škole 
Otnice. Některé závady budou odstraňovány podle finančních 
možností obce. Většina zjištěných závad na  Mateřské škole 
bude odstraněna v souběhu se zateplením budovy.    

8. Výbor ŽP:
Žádost Ing. J. Zehnala o odstranění staré lípy v Chaloupkách, 
u domu č. p.131.
Prověří výbor životního prostředí.

9.  VaK Vyškov, a.s. – delegování zástupce na VH:
Valná hromada společnosti Vodovody a  kanalizace Vyškov, 
a.s. se uskuteční dne 24. 5. 2013. Zastupitelé delegují na  VH 
zástupce obce, příp. jeho náhradníka k výkonu akcionářských 
práv. 

Usnesení:
Zastupitelstvo deleguje na VH VaK Vyškov, a.s. konanou dne 
24. 5. 2013, starostu obce Pavla Prokopa a  jako náhradníka 
místostarostu Pavla Murice. 
               
 
10. Žádost TJ Sokol o finanční příspěvek:
Zastupitelé projednali žádost TJ Sokol Otnice o  finanční 
příspěvek na úhradu kapely při konání taneční zábavy Ostatky 
2013, ve výši 12 tis. Kč.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro TJ Sokol 
Otnice, ve výši 12 tis. Kč.     
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11. Vítání občánků v roce 2009 – napravení chyby:
V seznamu nově narozených dětí s trvalým pobytem v Otnicích 
za rok 2009 došlo, pravděpodobně pobytem dítěte v zahraničí, 
k  chybě. V  seznamu nebyl uveden Robbie Földes nar. 2009, 
bytem Otnice. Bylo navrženo udělit příspěvek ve výši 2 tis. Kč 
dodatečně tak, jako všem ostatním dětem nar. v r. 2009. Tím by 
došlo k napravení vzniklé chyby.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 2 tis. Kč pro Robbie 
Földese Otnice, ročník 2009.           
                      

12. Nabídka f. Revenge, a.s. Praha:
Zastupitelé projednali nabídku f. Revenge, a.s. Praha, 
na  umístění kontejneru na  použité oděvy, obuv a  hračky. 
S  odvozem a  likvidací obsahu kontejneru nebude mít obec 
žádné náklady. Místa budou vybrána dle okolností. 
 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje umístění 2 ks kontejnerů na  použité 
oděvy do obce.                        
                     
13. Úplatné nabytí pozemku p. č.156/2:
Zastupitelé projednali návrh na úplatné nabytí pozemku p. č. 
156/2 o  výměře 48 m2, od  p.  Jaroslava Hložka Otnice č. 1. 
Do pozemku je uložen kanalizační řad.       
   
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p.  č. 156/2 
o  výměře 48 m2, v  k. ú. Otnice, od  Jaroslava Hložka Otnice 
Dědina č. 1 za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 
                                       

14. Záměr prodeje pozemků p. č. 1565/5 a 1565/6:
Zastupitelé projednali žádost p. J. Menouška Otnice o odprodej 
obecních pozemků  1565/5 a 1565/6 v k. ú. Otnice, vzniklých 
dle GP č. 561-52/2010 ze dne 7. 6. 2010. Pozemky jsou zastavěny 
stavbou.        

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemků p.  č. 1565/5 
o výměře 10 m2 a p. č. 1565/6 o výměře 9 m2 v k. ú. Otnice, 
vzniklých dle výše uvedeného GP.    
                        
        
15. Záměr úplatného nabytí pozemků p. č. 3508, 3509, 3510:
Zastupitelé projednali návrh na úplatné nabytí pozemků p. č. 
3508, 3509 a 3510 v k. ú. Otnice. Jedná se o pozemky v zóně pro 
občanskou vybavenost.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr úplatného nabytí pozemků p. č. 
3508, 3509 a 3510, v k. ú. Otnice.    
                      

16. Míra nezaměstnanosti v obci k 28. 2. 2013:
Zastupitelé vzali na  vědomí informaci z  ÚP Vyškov o  míře 
nezaměstnanosti v Otnicích. 

Celkový počet uchazečů o zaměstnání v evidenci ÚP je 70, což 
činí 6,8 %.

17. Výběr TDI na zateplení MŠ:
Obec vypsala poptávkové řízení na  zajištění Technického 
dozoru investora akce „Zlepšení energetických vlastností 
mateřské školy v  obci Otnice“. Nabídku podali tři uchazeči. 
Hodnotícím kriteriem - nabídková cena.
Zastupitelé otevřeli zapečetěné nabídky v pořadí:
- Ing. Vítězslava Machovcová Brno
- Vladimír Nedoma Újezd u Brna
- AP Arch Project CZ Vyškov

Usnesení:
Zastupitelstvo, v  souladu s  nejnižší nabídkovou cenou, 
schvaluje toto pořadí:

1. Vladimír Nedoma, Újezd u Brna
2. AP Arch Project CZ Vyškov
3. Ing. Vítězslava Machovcová, Brno                     

        

18. Dělnický dům – vybavení interiéru:
Obec připravuje rekonstrukci Dělnického domu. Vzhledem 
k  rozsahu prací bude nutné odstranit boxy pro sezení. 
Na  zasedání ZO dne 4. 2. 2013 bylo rozhodnuto je nahradit 
stoly se židlemi. Zastupitelé se opět k této problematice vrátili 
a diskutovali o možnosti celou záležitost konzultovat s bytovým 
architektem.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje oslovit Ing.  arch. Velechovskou 
(navrhla interiér obřadní síně), na vypracování návrhu vybavení 
a uspořádání posezení na Dělnickém domě.   
                                      

Různé, interpelace:  
- Starosta informoval o  obdržených fakturách od  f. MFK 

Brno za  propojení septiků v  r. 2011. Zastupitelé vzali 
na vědomí vrácení těchto faktur i průvodní dopis.

- Daňové příjmy obce na občana v roce 2012 činily 8 241,- Kč 
- Vzhledem k blížícímu se termínu auditu obce (29.-30. 4.) je 

nutné předložit zápisy výborů kontrolního a finančního.
- Sběr papíru po obci se uskuteční dne 10. 4. 2013

DUBEN - 15. 4. 2013
    
2. Kontrola minulého zápisu:
Bod 12 – Revenge Praha, bude řešen samostatně. 

3. MěÚ Slavkov u Brna – stavební úřad:
a) Beton Brož 484 –  Kolaudační souhlas č.4 8/2013, změna 
užívání zem. stavby 
b) J. Bělík Modřice – zah. říz. o povolení výjimky na novostavbu 
RD p. č.725/1

4. Schválení přijatých faktur:
a)  REEX Modřice – Fa: 213025, tisk zpravodaje č. 51
b)  Renards Brno – Fa: 3130042, výběrové řízení na dodavatele 

MŠ – zateplení
c)  MFK Brno – Fa: 11000827, likvidace septiku  6BJ+ZS
d)  MFK Brno – Fa: 11000826, likvidace septiku MŠ
e)  MFK Brno – Fa: 11000831, likvidace septiku KD
f)  MFK Brno – Fa: 11000829, likvidace septiku KD
g)  MFK Brno – Fa: 11000828, likvidace septiku ZS
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h) MFK Brno – Fa: 11000830, likvidace septiku Radnice

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 4, 
zápisu.        

5.  Žádost p. Haška Otnice 238:
Zastupitelé projednali žádost p.  Haška B. Otnice 238, 
na  zpevnění pozemku pro osobní vozidlo na  p.  č. 1514/1 
naproti RD 238. Uvedený pozemek je veden v  ÚP obce jako 
veřejná zeleň.

Usnesení:
Zastupitelstvo nesouhlasí s realizací žádosti.          
        

6.  MěÚ Židlochovice – odbor dopravy: 
- Rozhodnutí povolení uzavírky v obci Těšany,  silnice II/380 
Brno – Hodonín, od 4. 4. 2013 – 31. 5. 2013.

7.  VaK Vyškov, a.s. – zástupce na VH - změna:
Zastupitelé revokovali svoje usnesení č. 9, zápisu č. 5, ze dne 25. 
3. 2013, z důvodu dovolené starosty, takto. 
Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
se uskuteční dne 24. 5. 2013. Zastupitelé delegují místostarostu 
na VH jako zástupce obce, k výkonu akcionářských práv. 
Usnesení:
Zastupitelstvo deleguje na VH VaK Vyškov, a.s. konanou dne 
24. 5. 2013, místostarostu obce Pavla Murice. 

             
           

8.  Respono a s. Vyškov – zástupce obce na VH:
Valná hromada společnosti Respono, a.s. Vyškov se uskuteční 
dne 21. 5. 2013. Zastupitelé delegují místostarostu na VH jako 
zástupce obce k výkonu akcionářských práv. 
Usnesení:
Zastupitelstvo deleguje na VH  Respono, a.s. Vyškov, konanou 
dne 21. 5. 2013, místostarostu obce Pavla Murice.  
           

9. Revenge Praha - smlouva:
Starosta předložil návrh smlouvy se společností Revenge, a.s. 
Praha, provoz Boskovice, na  umístění kontejneru na  oděvy, 
obuv, textil v prostoru obce. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s  f. Revenge, a.s. Praha, 
provoz Boskovice na umístění kontejneru v obci.  
     

10. Policie ČR OO Slavkov u Brna – zpráva za r. 2012:
Zastupitelé vzali na vědomí „Zprávu o bezpečnostní situaci v obci 
Otnice za rok 2012“, kterou zaslala Policie ČR OO Slavkov u Brna. 
V  Otnicích bylo spácháno 10 trestných činů a  25 přestupků. 
Celkovou situaci v obci hodnotí Policie ČR jako dobrou.
  
11. Projednání a schválení „Tržního řádu obce“:
Vzhledem k  opakujícím se případům nevybíravého chování 
podomních prodejců jak energií, tak zboží, předložil starosta 
návrh Tržního řádu obce, formou nařízení č. 1/2013, ve kterém 
se vymezuje prostor kde je možné tyto služby nabízet. 

(Na parkovišti před Obecním úřadem). Kdo by porušil tento 
tržní řád, dopouští se přestupku. K  návrhu proběhla krátká 
diskuze.

Usnesení:
Zastupitelstvo vydává „Nařízením obce č.1/2013“, tržní řád 
obce Otnice.                      
                    

12. Prodej pozemků p. č. 1565/5 a 1565/6:
Zastupitelé projednali návrh na prodej pozemků p.  č. 1565/5 
o výměře 10 m2 a p. č. 1565/6 o výměře 9 m2, vzniklé dle GP č. 
561-52/2010. Pozemky jsou zastavěny stavbou.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků p. č.1565/5 a 1565/6 
v k. ú. Otnice, vzniklé z odděl. GP č. 561-52/2010, manželům 
Josefu a Jarmile Menouškovým Otnice, U Parku č. 154, za cenu 
55,- Kč/m2.                         
                      
          
13. Úplatné nabytí pozemku p. č. 3508, 3509, 3510:
Zastupitelé projednali návrh na úplatné nabytí pozemků p. č. 
3508 o výměře 52 m2, p. č. 3509 o výměře 46 m2 a p. č. 3510 
o  výměře 2096 m2, od  Miroslava Matouška 66452 Sokolnice, 
Mlýnisko 145, za  cenu 33,- Kč/m2. Pozemek je v  zóně pro 
občanskou vybavenost.  

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemků p.  č. 3508, 
3509 a 3510 v k. ú. Otnice od Miroslava Matouška Sokolnice 
Mlýnisko 145, za cenu 33,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem 
hradí obec, daň z převodu nemovitostí hradí prodávající. 
                                                           

14. Záměr úplatného nabytí pozemků p. č. 3498 + další:
Zastupitelé projednali návrh na úplatné nabytí pozemků p. č. 
3498 o výměře 1401 m2, p. č. 3499 o výměře 40 m2, p. č. 3502 
o výměře 36 m2, p. č. 3505 o výměře 20 m2, 3511 o výměře 562 
m2 a p. č. 3512 o výměře 42 m2, vše v k. ú. Otnice.  Pozemky se 
nachází v zóně pro občanskou vybavenost.    

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr úplatného nabytí pozemků p. č. 
3498 o výměře 1 401 m2, p. č. 3499 o výměře 40 m2, p. č. 3502 
o výměře 36 m2, p. č. 3505 o výměře 20 m2, p. č. 3511 o výměře 
562 m2 a p. č . 3512 o výměře 42 m2, vše v k. ú. Otnice. 
  
                              
15. MŠ zateplení – otevírání obálek s nabídkami:
Starosta informoval o  otevírání obálek s  nabídkami 
na  dodavatele stavby „Zlepšení energetických vlastností 
mateřské školy Otnice“, které se uskutečnilo 15. 4. 2013. 
Nabídku podalo celkem 12 firem. Nabídky se dále vyhodnocují.

16. ZŠ kotelna – schválení pořadí nabídek:
Zastupitelé projednali návrh hodnotící komise na  schválení 
pořadí nabídek na  akci „Výměna zdroje vytápění v  objektu 
základní školy v obci Otnice“. Nabídku podalo celkem 5firem, 
hodnotícím kritériem byla cena. 
Pořadí:



	 otnický	zpravodaj	 	Číslo	52	–	červenec	201310

1. Teplo T Tišnov, nab. cena 5 127 596,- Kč s DPH
2. Manag MS Brno, nab. cena 5 414 248,-
3. Ekoterm CZ Letovice, nab. cena 5 596 354,-
4. Tevox Brno, nab. cena 6 164 257,-
5. Navrátil Group Brno, nab. cena 6 273 764,- 

Usnesení:
Zastupitelstvo, v souladu s návrhem hodnotící komise, schvaluje 
výše uvedené pořadí.    

17. Dělnický dům – vybavení interiéru:
Obec řeší problém se sedacími boxy na Dělnickém domě. Tyto 
boxy, vzhledem k připravovaným investicím na DD, je nutné 
demontovat. Jejích zpětná montáž bude obtížná. Ing.  arch. 
Velechovská vypracovala návrh nových boxů i  baru, včetně 
výmalby a  nátěru dveří. Náklady by však činily asi 830 tis. 
Kč. Vzhledem k  dalším připravovaným investicím byla tato 
varianta zamítnuta. Další postup:
- Obec osloví místní stolaře 
- Boxy demontovat a zpětně vrátit
- Poškozený koberec vyměnit + zjištěné závady odstranit
- Vymalovat celý sál s max. využítím vlastních zdrojů
- Vypracovat digitalizovaný plán DD + návrh nového 

uspořádání interiéru

18. MO Zahrádkáři – žádost o finanční příspěvek:
Zastupitelé projednali žádost MO Českého zahrádkářského 
svazu Otnice o finanční příspěvek na úhradu kapely při konání 
akce „Posezení u cimbálu“ dne 31. 3. 2013, ve výši 6 700,- Kč.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro MO Českého 
zahrádkářského svazu Otnice, ve výši 6 700,- Kč. 

Různé, interpelace:  
- Místostarosta informoval o  krádeži měděných okapů 

z kapličky P. Marie.
- Mgr.  Pšenáková podala informaci, že dne 12. 4. 2013 

navštívila Dětský domov LILA vicepremiérka vlády ČR 
Mgr. Karolína Peake.

- Mgr. Pšenáková pozvala všechny na den otevřených dveří 
dne 24. 4. 2013.

- Dne 23. 4. 2013 v  10,00 hod se uskuteční schůzka se 
zpracovatelem projektu úprav středu obce, za  účelem 
sladění pohledu na druh a barevnost dlažeb.  

- Pietní akt u  pomníku RA se uskuteční dne 24. 4. 2013 
v 18,00 hod.

KVĚTEN - 6. 5. 2013
   
2. Kontrola minulého zápisu:
Bod 9 – Revenge Praha, kontejner na  textil byl umístěn 
u hřbitova dne 6. 5. 2013 a současně byla podepsána i smlouva.
Bod 16 – Smlouva s  f. Teplo T Tišnov na  výměnu zdroje 
vytápění v Základní škole byla podepsána dne 6. 5. 2013. 
Bod 17 – Oprava Dělnického domu – de a  montáž boxů 
na sedění provede stolař p. L. Brtník z Otnic.
3. MěÚ Slavkov u Brna – stavební úřad:
a) D. Urbanová 43 – závěrečná kontrolní prohlídka přístavby 
RD 

b) J. Bělík Modřice – povolení výjimky č. 86/2013, novostavba 
RD

4. Schválení přijatých faktur:
a) Respono Vyškov – Fa: 2313350007, likvidace odpadů na SD 
Otnice
b) Respono Vyškov – Fa: 313110074, svoz a likvidace odpadů 
za I. Q. 2013
c) Rozhlasy Brno – Fa: 13001, oprava obecního rozhlasu

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 4, 
zápisu.          

5.  Audit obce za rok 2012:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření za  rok 2012 (Audit obce). Kontrolu provedl 
Jihomoravský kraj se závěrem, že nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky. 

6.  Čištění otnického potoka: 
Pročištění otnického potoka včetně závěrečných úprav 
je dokončeno. Obec nemá připomínky. Kontrolní den se 
uskuteční 13. 5. 2013.
Zastupitelé pověřili starostu zaslat děkovný dopis na  Povodí 
Moravy s.p. za dobře vykonanou práci. 

7.  Likvidace bioodpadu v obci:
Zastupitelé projednali návrh na  rozšíření počtu nádob 
na bioodpad. V obci je nyní umístěno 90 ks nádob o objemu 
140 litrů. Starosta prověří možnost umístění kontejnerů (objem 
770 litrů) a jejich cenu. Bude projednáno na zasedání dne 27. 
5. 2013.  

8. DSO Cezava – závěrečný účet:
Zastupitelé projednali návrh závěrečného účtu a  účetní 
závěrku za rok 2012, Regionu Cezava.    Příjmy: 797 069,22 Kč               
Výdaje: 695 397,10 Kč
Výsledek hospodaření skončil přebytkem 101 672,12 Kč.

9. J. Gargoš -  žádost o povolení zřízení parkovacího místa:
Starosta předložil žádost p.  Josefa Gargoše Otnice 322, 
o  povolení zbudování parkovacího místa a  chodníku 
na pozemku č. 747/1. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje žádost p.  J. Gargoše Otnice 322 
za podmínek:
- veškeré vzniklé náklady hradí žadatel
- v  případě poruchy inženýrských sítí pod stavbou zajistí 
žadatel přístup, včetně de + montáže stavby na  vlastní  
náklady.              

10. Z. Daňhel – žádost o oplocení pozemku č. 395/1:
Zastupitelé projednali žádost p.  Zbyňka Daňhela Otnice 197 
o povolení oplocení pozemku č. 395/1, který udržuje.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje žádost p.  Z. Daňhela Otnice 197 
za podmínek:
- veškeré náklady půjdou na vrub žadatele
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- v  případě nutnosti zajistí žadatel vstup na  pozemek 
příp. odstranění oplocení    
          

11. JMP Net Brno – věcné břemeno na p. č. 787:
Zastupitelstvo projednalo Smlouvu o zřízení věcného břemene 
na pozemku č. 787 v k. ú. Otnice, ve prospěch JMP Net, s.r.o. 
Brno, na akci „Plynovodní přípojka č.158305 – Otnice“. 
 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o  zřízení věcného břemene 
s  JMP Net, s.r.o. Brno, IČ: 27689841, na  akci „Plynovodní 
přípojka č. 158305 – Otnice“.  
            
12. Nákup sekačky na trávu:
Místostarosta předložil návrh na zakoupení obecní sekačky pro 
sečení trávy v parcích. Obec sice vlastní starší sekačku, ale ta již 
nedostačuje. Předpokládaná cena cca 17 tis. Kč. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nákup nové sekačky na trávu. 
 
13. Diecézní charita Hodonín - informace:
Zastupitelé vzali na  vědomí informace o  využívání služeb 
z  Diecézní charity Hodonín, pracoviště Slavkov u  Brna 
a Bučovice. Charita nabízí tyto služby:
- Charitní pečovatelská služba Bučovice a Slavkov
- Charitní ošetřovatelská služba Bučovice a Slavkov
- Centrum denních služeb
- Charitní poradna Bučovice a Slavkov

14.  Záměr prodeje pozemku č. 914/2:
Zastupitelé projednali záměr prodeje pozemku p.  č. 914/2, 
o výměře 107 m2.    

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku p.  č. 914/2 
o výměře 107 m2.     
 
15. Úplatné nabytí pozemku č. 3502:
Zastupitelstvo projednalo návrh na odkoupení pozemku p. č. 
3502 o výměře 36 m2, od p. L. Dřínovské Otnice 383. Pozemek 
se nachází v lokalitě občanské vybavenosti.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p.  č. 3502 
o  výměře 36 m2 v  k. ú. Otnice, od  p.  Ludmily Dřínovské 
Otnice 383, za cenu 33,- Kč/m2.    
                   
16.  Materiály Mateřské školy Otnice:
1. Zastupitelé vzali na  vědomí provedenou kontrolu Krajské 
hygienické stanice Vyškov a projednali „Protokol o kontrolním 
zjištění č. KHS JM 18402/2013/ HDM/VY“. Zjištěné závady 
budou odstraňovány ve spolupráci s vedením školy.
2. Projednali dopis se žádostí o otevření třetí třídy v Mateřské 
škole a změnu rozdělování dětí do tříd. Vzhledem k tomu, že 
otevření třetí třídy není jednoduchý úkon a musí být zajištěn 
dostatečný počet dětí i  v  následujících letech je jedním 
z  možných řešení požádat Krajskou hygienickou stanici 
o výjimku v počtu dětí na jednu třídu a tak alespoň částečně 
řešit vzniklý problém.

Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje výjimku v  počtu dětí jedné třídy 
v  Mateřské škole Otnice, na  28 dětí, ve  školním roce 2013-
2014.             

17. Zateplení MŠ Otnice – výběr dodavatele:
Starosta seznámil zastupitele s průběhem soutěže na dodavatele 
stavby „Zlepšení energetických vlastností mateřské školy v obci 
Otnice“.
Ing.  Bubla oznámil podjatost k  tomuto bodu, hlasování se 
nezúčastnil.

A) Pro nesplnění podmínek zadání navrhuje hodnotící komise 
vyřadit uchazeče:
- Renesa – stavební firma s.r.o. Opava, Komárovská 2869/27
- PSM Tech  s.r.o.  Brno, Příkop 27/2a
- SAIS Brno spol. s r.o.  Brno, Nádražní 18
- Wellco Brno s.r.o.  Příkop 838/6

B) Komise navrhuje schválit následující pořadí uchazečů:
1. Prostavby a.s. Brno
 cena: 3 347 769,- Kč   body: 100,00
2. Consistera s.r.o. Brno

3 465 707,- Kč                96,94
3. Stavimal  s.r.o. Viničné Šumice

3 737 426,- Kč                90,62
4. Haneva s.r.o. Brno

3 833 687,- Kč                88,59
5. TRT-Bau  s.r.o. Brno

3 890 243,- Kč                85,20
6. Vanderlaan s.r.o. Praha

4 574 799,- Kč                75,86 
7. T-Build a.s. Brno

4 471 080,- Kč                75,55 
Firma MSU  s.r.o. Brno ze soutěže odstoupila.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vyřazení uchazečů uvedených v bodě 
A.
Zastupitelstvo schvaluje pořadí firem uvedených v bodě B.
                
18. Katolický dům – prováděcí projekt:
Starosta předložil návrh smlouvy s  f. Moravia Gas Projekt, 
v.o.s. Brno, na vyhotovení prováděcí projektové dokumentace 
rekonstrukce kotelny v budově Katolického domu. Nabídková 
cena 29 645,- Kč. Termín plnění 15. 6. 2013.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s  f. Moravia Gas Projekt 
v.o.s. Brno Plynárenská 499/1.    
        
19. Povodí Moravy s. p. – prodloužení smlouvy:
Předseda výboru ŽP p. Drabálek upozornil na končící termín 
smlouvy s Povodím Moravy s. p., na údržbu rybníku v Hrubé 
dolině. 

Usnesení:
Zastupitelstvo zmocňuje starostu podpisem nové smlouvy 
s  Povodím Moravy s.p., případně podpisem dodatku 
o prodloužení termínu.                   

Různé, interpelace:  
- Nebyly vzneseny.
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••	starostovy	starosti	••
Vážení spoluobčané,
investiční záměry, které jsem avizoval 

v minulém zpravodaji, již započaly. 
Výběrové řízení na  akci „Výměna 

zdroje vytápění v objektu Základní ško-
ly v  obci Otnice“, vyhrála firma Teplo 
T s.r.o. z  Tišnova s  nabídkovou cenou 
5  127  596 Kč. Nabídku podalo celkem 
pět firem. Nyní byly zahájeny práce 
na  demontáži rozvodů topení, a  jakmi-
le skončí školní rok, započnou i  ostatní 
práce naplno. Termín dokončení je 30. 
srpna 2013.    

Výběrové řízení na  akci „Zlepšení 
energetických vlastností mateřské ško-
ly v  obci Otnice„ vyhrála firma  Pro-
stavby a.s. Brno, s  nabídkovou cenou 
3  347  769 Kč. Nabídku podalo celkem 
dvanáct firem. Práce byly zahájeny 24. 
června 2013. Termín dokončení je 24. 
srpna 2013.

Obec však bude muset řešit ještě jeden 
problém, na který se dotace nevztahuje. 
Co s  přístupovým chodníkem do  ma-
teřské školy, co s  betonovou dlažbou 
okolo budovy? Ponechat či vyměnit 
za  zámkovou? Pokud zastupitelé roz-
hodnou dlažbu opravit, musí vše být 
hotovo do 2. září 2013, kdy se zahajuje 
nový školní rok.  

Obě akce budou spolufinancovány 
z přiznané dotace od Státního fondu ži-
votního prostředí ČR. V současné době 
jsou veškeré podklady zaslány na  SFŽP, 
kde se vyhodnocují, a  obec čeká na  za-
slání smlouvy o dotaci k podpisu.

Výběrové řízení na  akci „Zlepšení 
energetických vlastností Dělnického 
domu v Otnicích“ vyhrála nám již známá 
firma Teplo T s.r.o. Tišnov s nabídkovou 
cenou 1 570 573,59 Kč. Nabídku podaly 
celkem tři firmy. Práce budou zahájeny 
22. července a dokončeny 30. srpna 2013.

Následně obec zajistí vymalování sálu 
a zpětnou montáž sedacích boxů, aby se 
babské hody mohly uskutečnit v pláno-

vaném termínu 12. října. Na  tuto akci 
má obec příslib dotace od  Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR za obdržení Modré 
stuhy ve výši 600 tis. Kč. Opět však musí-
me zaslat veškeré podklady na MMR ČR 
pro přípravu smlouvy o dotaci.

Výběrové řízení na  akci „Rekon-
strukce kotelny a  ústředního vytápění 
Katolického domu v  Otnicích“ je vy-
psáno a  dodavatel zatím není znám. 
Termín dokončení rekonstrukce je 
do  13. září 2013. Na  tuto akci obec 
obdržela dotaci v roce 2012 od Morav-
ských naftových dolů Hodonín ve výši 
150 000 Kč v rámci grantového progra-
mu Energie z přírody 2012. 

Z  plánu akcí na  rok 2013 se již po-
dařilo nainstalovat do  obecní knihov-
ny nový výpůjční systém v  programu 
Windows. Celkové náklady byly asi 
10  000 Kč. Je také provedena oprava 
podlahy v sále základní školy nákladem 
cca 24  000 Kč a  dokončena provádě-
cí dokumentace úprav středu obce. 
Otnický potok je vyčištěn od  nánosů 
bahna. Zbývá ještě montáž silniční-

ho retardéru na ulici Severní a úprava 
komunikace k odvodu vody od skladu 
u Prima stavebnin. 

Nadějně vypadá zahájení komplexních 
pozemkových úprav, kdy asi po  dvou-
letém čekání potvrdil Úřad na  ochranu 
hospodářské soutěže vyloučení jednoho 
z účastníků soutěže a již nic nebrání pod-
pisu smlouvy s vítěznou firmou GB Geo-
dezie Brno. Pozemkové úpravy by mohly 
být zahájeny na podzim letošního roku, 
dokončeny v roce 2016.

V  létě skončí pracovní poměr vykonáva-
ný v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) 
několika našim zaměstnancům z  pracovní 
čety. Chtěl bych jim touto cestou poděkovat 
za  roční spolupráci a  za  dobře vykonanou 
práci, která se projevuje na  vzhledu naší 
obce. Současně nastoupilo pět nových za-
městnanců na VPP. Tato místa jsou dotována 
penězi z evropských fondů ve výši 11 000 Kč  
na1místo.

Na  závěr přeji všem občanům obce 
hezké počasí, příjemně strávenou do-
volenou a  dětem hezké prožití letních 
prázdnin.  Pavel Prokop, starosta

V  naší obci bylo v  roce 2012 spácháno 10 trestných činů 
a 25 přestupků. V případě spáchaných trestných činů se jedna-
lo převážně o majetkovou trestnou činnost a v jenom případě 
o řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu. Zdejší OO 
PČR Slavkov u Brna eviduje 25 přestupků spáchaných v průbě-
hu roku 2012 na katastrálním území obce Otnice, přičemž pře-
vážná část přestupků byla spáchána na úseku dopravy, ve třech 
případech na  úseku občanského soužití a  v  jenom případě 
na úseku majetku.

V  obci nedochází k  narušování veřejného pořádku, ani 
v  době, kdy jsou zde pořádány různé společenské, kulturní 
akce. Policisty nebylo zjištěno, že by se v obci zdržovaly nebo 
scházely závadové osoby (pachatelé závažné trestné činnos-

ti, recidivisté, extremisté apod.). Stav komunikací v  obci je 
na dobré úrovni. K dopravnímu značení nejsou ze strany po-
licie žádné připomínky.

Celková bezpečnostní situace v obci Otnice je ze strany Poli-
cie ČR hodnocena jako dobrá. V roce 2013 bude snahou poli-
cistů nápad trestných činů a přestupků snížit.

Spolupráce mezi OÚ Otnice a  OO PČR Slavkov u  Brna je 
velmi dobrá, což se projevuje na celkové bezpečnostní situaci 
v obci. Věřím, že tato spolupráce bude i nadále na dobré úrovni.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Obvodní oddělení policie Slavkov u Brna

Zpráva o bezpečnostní situaci v obci otnice za rok 2012

Dělnický dům čeká o prázdninách rekonstrukce.
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obecní úř ad informuje
• 10. dubna 2013 proběhl po obci sběr 
starého papíru. Celkem zaměstnanci 
obce vybrali 5 510 kg papíru, za které se 
utržilo 6 612 Kč. Výtěžek byl věnován zá-
kladní a mateřské škole. Všem občanům 
děkujeme.

• 24. dubna 2013 jsme uctili památku 
padlých u pomníku Rudoarmějců.

• Dnem 6. května 2013 nabylo účinnost 
nařízení Obce Otnice, kterým byl vy-
dán Tržní řád. Tímto řádem je na celém 
území obce zakázán tzv. podomní a po-
chůzkový prodej a nabídka služeb.
Podomním prodejem a nabídkou služeb 
se pro účely tohoto nařízení rozumí ta-
kový prodej a nabídka služeb, kdy je bez 
předchozí objednávky dům od domu na-
bízeno a prodáváno zboží či služby.
Pochůzkovým prodejem a nabídkou slu-
žeb se pro účely tohoto nařízení rozumí 
prodej a nabídka služeb s použitím pře-
nosného nebo neseného zařízení (kon-
strukce, závěsného pultu, ze zavazadel, 
tašek, apod.) nebo přímo z  ruky, bez 
ohledu na  to, zda se prodejce pohybuje 
nebo se zdržuje na místě.
Nabízet, prodávat zboží a  služby je do-
voleno pouze na parkovišti před radnicí, 
a to na povolení obecního úřadu.
Žádáme občany, kteří se setkají s jakým-
koliv podomním nebo pochůzkovým 
prodejem v  naší obci, aby tento přestu-
pek nahlásili na obecním úřadě.

• 15. května 2013 se naše obec zapo-
jila ke Dni proti rakovině. Vladimíra 
Kunderová a Drahomíra Fortelná nabí-
zely tmavě zelenou kytičku našim obča-

nům v hodnotě 20 Kč. Sbírka byla letos 
zaměřena na prevenci nádorů tlustého 
střeva - kolorektální karcinom, který je 
druhým nejčastějším nádorovým one-
mocněním u mužů i žen v ČR.

Ke  kontejnerům u  hřbitova přibyla ná-
doba na textil, oděv a obuv.

DíVEjmE sE KOlEm sEBE
V měsíci březnu si neznámý pachatel ne-
dovoleně zapůjčil měděné okapy a svod 
z  kapličky  Srdce Panny Marie, které asi 
už neuvidíme. Upozorňujeme zlodějíčky, 
že nové okapy a  svod budou nahrazeny 
za plastové.

Oznamujeme občanům, že knihovna 
bude přes letní prázdniny otevřena 
pouze ve středu od 11 do 17 hodin.

Provoz sběrného dvora nebude přes 
prázdniny nijak omezen. 

nadační fond pro podporu 
zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením (nfoZp)

Nadační fond se věnuje podpoře zdra-
votně postižených s uplatněním na trhu 
práce a boří předsudky o OZP jako ne-
zaměstnatelných. Každý si pod pojmem 
OZP představí vozíčkáře nebo člověka 
s berličkou, ale často se jedná o  lidi, je-
jichž diagnóza není „viditelná“. Jsou to 
lidé s astmatem, roztroušenou sklerózou 
nebo ženy po rakovině prsu.

Nadační fond mimo různé aktivity 
a  vlastní projekty (Postižený zaměstna-
nec roku, Proč ne?!, Žiju stejně jako ty 
apod., více: http://www.nfozp.cz/projek-
ty/) se věnuje podpoře vlastního projektu 
Ochranná známka Práce postižených. Ta 
má za cíl zviditelnit kvalitní a konkuren-
ceschopnou práci osob s  nejrůznějším 
zdravotním postižením. Výrobky, které 
jsou označeny touto známkou, vyrobi-
ly, balily nebo kompletovaly osoby se 
zdravotním postižením. Zakoupením 
výrobku je podpořena práce nejen po-
stižených, ale i jejich zaměstnavatel. Více 
o projektu: www.pracepostizenych.cz.

Nadační fond se skládá z dobrovolní-
ků, kteří jsou odborníky v personalistice, 
právu a  legislativě. Školí firmy v  oblasti 
problematiky zaměstnávání OZP a podí-
lí se na přípravě legislativy.

Záměrem zveřejnění tohoto článku je, 
aby se tato problematika dostala co nejví-
ce do krajů, kde žijí jak osoby zdravotně 
postižené, kterým nadace chce dát šanci 
najít zaměstnání, nebo zaměstnavatele, 
kteří zaměstnávají nebo chtějí zaměstná-
vat tyto osoby.

Kontaktní osoba 
Lucie Vurbsová 

lucie.vurbsova@4pr.cz 
Tel.: 775 996 116

www.nfozp.cz

NEVYmĚNíŠ – NEPOjEDEŠ!
Řidičské průkazy vydávané v  rozmezí 
od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich dr-
žitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. 
12. 2013. Uplynutím stanovené doby pro 
jejich výměnu, řidičské průkazy pozbý-
vají platnosti.
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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.

NOc KOsTElů
Letos poprvé proběhla snaha zpřístup-

nit veřejnosti náš farní kostel tak, jak ho 
neznáme – Pavel Mezuláník nás v pátek 
24. května seznámil rámcově s historií tří 
kostelů v Otnicích, za což mu patří dík. 
Také byla v  kostele malá výstavka knih 
s  náboženskou tématikou, především 
různých vydání bible – nápad Nadi Ma-
touškové.

Josef Mezuláník velmi pečlivě připra-
vil věž kostela tak, aby případní zájemci 
mohli zhlédnout zavěšené nové zvony 
zblízka. Zpětně to vidíme jako velmi 
dobrý nápad, který se může opakovat.

Milým zpestřením byl koncert dětí 
spolu se sourozenci Jedličkovými a také 

neplánovaným zastavením u varhan s Ji-
řím Martináskem. V tento den projevilo  
zájem o  náš kostel na  šest desítek ná-
vštěvníků

...a malé zastavení ze života na  závěr: 
„Někdy méně je více“
 
DVaKRáT DVĚ miNUTY

Když si pan probošt František Lukeš 
měl na  přání České televize připravit 
nějaký text v rodišti sv. Vojtěcha v Libici 
nad Cidlinou jako součást přímého pře-
nosu bohoslužby Sv. otce Jana Pavla II., 
velmi se na  to připravoval několik dnů 
pečlivým studiem pramenů. 

Velkou čáru přes rozpočet mu udělal 
režisér přenosu František Filip, který při 

natáčení řekl: „Pane probošte, máte nej-
výše dvakrát dvě minuty a nic víc. Jak vás 
tak znám nebo o vás vím, musím vám to 
povědět.“ Po té mu řekl přesně, co a kde 
bude říkat, kde bude stát a kam se má dí-
vat. Celé natáčení proběhlo přesně podle 
instrukcí režiséra a nakonec ho pochvá-
lil, jak všechno dobře udělal.

Přijal to, ač chvála patřila panu Filipovi 
a už vůbec se nezmínil, kolik času a práce 
mu dala příprava.

Nakonec dejme slovo panu proboštovi:
„A tak jsem večer mohl jít klidně spát, 

do  žádné knihy jsem se už nepodíval 
a řekl si, že v knihách je toho příliš moc, 
ale nakonec je rozhodující, co je v  srd-
ci...“ P. Pavel Buchta, farář

Kdysi dávno – 1929
V  rozvrstvení občanstva dle nábo-

ženského vyznání nebylo změn. K vy-
znáním nekatolickým příslušelo necelé 
1 % místního obyvatelstva. Koncem 
března odešel ze zdejší obce řím.-katol. 
kaplan a od listopadu 1928 administrá-
tor zdejší farnosti P.  Alexandr Marek, 
byv ustanoven farářem ve Tvrdonicích 
u Břeclavě. Farářem zdejší farnosti byl 
jmenován P. Arnošt Přibyl. Mimořád-
nou událostí v  náboženském životě 
celé farnosti bylo udílení svátosti biř-
mování ve zdejší obci. Udílel je v míst-
ním kostele apoštolský administrátor 
brněnský dr.  Josef Kupka v  sobotu dne 
14. září mládeži z  obcí farnosti otnické 
a z Bošovic.

sETKáNí „PaVlica a PŘáTElé“
Po nějaké době jsme přivítali v kostele sv. 

Aloise a Havla Jiřího Pavlicu – tentokrát ne 
s Hradišťanem, ale s jeho přáteli, Josefem Foj-
tou a Vendulkou Pančochovou. Celé vystou-
pení bylo určitě pro všechny přítomné milým 
překvapením – písně s duchovní tématikou 
střídaly skladby lidové a  díky panu Fojtovi 
jsme si udělali tak trochu i výlet do Afriky 
s rytmy bubínků. Jelikož pan Pavlica slaví le-
tos jubileum, nechal jsem u paní Džbánkové 
upéct dort s  houslemi a  notovým zápisem, 
který jsem panu Pavlicovi po koncertě předal.

I díky vám všem, kteří jste v neděli 26. 
května zavítali k nám, se výtěžek z tohoto 
hudebního setkání mohl věnovat na opra-
vu varhan do Bošovic.

Foto: Zdeňka Křivánková
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Stejně tak jako loni jsme se sešli v sále 
dělnického domu, a  to dne 9. března 
u  příležitosti Mezinárodního dne žen, 
který již druhým rokem slavíme velmi 
neobvyklým způsobem. 

Otničtí zahrádkáři (tedy spíše zahrád-
kářky) pořádají modní přehlídku. Opět 
přijela paní Květa Mezihoráková z  Vra-
cova, která vlastní obchůdek s  oděvy a  
přivezla modely pro malé, velké, hubené 
i pro ty trochu plnějších tvarů, no zkrát-
ka jak já říkám „pro normální lidi.“

Její  ODĚVY KVĚTA mají ve Vracově 
již dlouhá léta své dobré jméno, hlavně 
proto, že nabízí širokou škálu modelů 
od večerních rób přes nedbalou elegan-
ci až po  sportovní módu, a  to většinou 
od  českých výrobců menších či větších 
oděvních firem. Modely předvádě-
li vnoučata, zeť, švagrová a  kamarádka 
paní Květy. Ovšem my Otničtí jsme ne-
zůstali pozadu s výběrem modelek a su-
per modela. Snad zázrakem nebo pou-
hou náhodou se nám podařilo přesvědčit 
charismatického Macóna (Michal Hla-
váč), který osobitým stylem naprosto od-
zbrojil celé obecenstvo. Právem mu pro-
to náleží naše uznání a vřelé díky. Samo-
zřejmě nesmíme opomenout i  modelky 
Naděnku Fojtů a  Sabinu Sekaninovou, 
které se též nezalekly této velké výzvy 
a  každá po  svém předvedly obecenstvu 
velmi krásné a slušivé modely.

A  jedno promenádní kolo předvedli 
sourozenci Zuzanka a Jiřík Hofrovi.

Letos jsme zvolily, snad vhodně, troš-
ku jinou doplňkovou předváděcí akci. 

Oslovily jsme naše místní, velmi šikovné 
kadeřnice Terezku Sedlákovou a Moniku 
Strnadovou, které předvedly na  svých 
modelkách účese a střihy. Děkujeme jim 
za  to, že byly ochotné vystoupit na  této 
akci a učesat a ostříhat zájemkyně . A že 
jich bylo! Naše pozvání přijaly i kosme-
tické poradkyně z MARY KAY, které že-
nám či dívkám ukázaly, jak ošetřit pleť, 
a  poradily s  líčením. I  zde měly dámy 
možnost se zcela zdarma nechat nalíčit. 
Malou proměnu podstoupila Dagmar 
Menoušková. Nový střih od  Terezky, 
nové líčení, paní Květa ji hezky barev-
ně oblékla a my přítelkyně zahrádkářky 
jsme ji skoro nepoznaly. V  doprovodu 
modela Michala jsme se mohly všichni 
přesvědčit jak ji to sluší. Samozřejmě, že 
na této akci nechyběly trubičky od Mar-
cely Smolkové, které byly během chvilky 
vyprodané. Tímto bychom rádi poděko-
valy všem modelkám, modelům, kadeř-
nicích, vizážistkám a  také proměněné 
Dagmar.

Po  skončení přehlídky bylo možno si 
předváděné modely zakoupit, a nejen ty. 
Nabízeny byly i různé druhy oblečení se 
slevou nebo ve výprodeji. Těm, komu se 
odpoledne líbilo, poseděl i déle.

Snad to bude i příště hezká akce k osla-
vě trošku opomíjeného svátku žen. Ještě 
jednou všem děkujeme, i Olině Šuterové, 
která nám pomáhala.

Za pořádající zahrádkářky Levačka, 
Somrovka, Mesrovka, Kašpecka,

Mučačos, Boženka a Brťaska.
Foto: Miroslav Fojtů

Módní přehlídka
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1929
Dne 28. září 1929 uplynulo 1000 let 

od  zavraždění českého knížete Václa-
va Svatého, šiřitele křesťanské kultury 
v zemi české. Významného jubilea tohoto 
vzpomínáno bylo po celé naší vlasti. Vel-
ké slavnosti rázu celonárodního uspo-
řádány byly v Praze, tam konaly se také 
okázalé slavnosti církevní. V  naší obci 

uspořádaly veřejné oslavy katolické poli-
tické organisace. Dne 28. dubna uspořá-
dala o sv. Václavovi přednášku Čs. strana 
lidová v hostinci u Vittů, přednášel člen 
okres. zastupitelstva Tomáš Dytrych, 
rolník z Vícemilic. Dne 26. května uspo-
řádalo slavnost Sdružení katolických ze-
mědělců, při ní zasazeny byly u kapličky 
na Pančavě 2 jubilejní lipky. Ve škole bylo 
svatováclavské  tisíciletí oslaveno dle na-
řízení min. škol a nár. osvěty dne 27. září 
v poslední dopolední hodině vyučovací.

1930
V měsíci červenci rozebrán byl v Cha-

loupkách dosavadní starý most přes Ot-
nický potok, poněvadž nevyhovoval již 
zvýšené – zvl. automobilové dopravě. 
Na  témže místě postaven byl nákladem 
okresního silničního výboru nový most 
železobetonový.

Dne 7. prosince založen byl ve  zdejší 
obci Spolek pěstitelů drobného hospo-
dářského zvířectva pro Otnice a okolí se 
sídlem v  Otnicích. Při ustavující valné 
hromadě čítal spolek 14 členů. Předse-
dou spolku byl zvolen rolník František 
Lattenberg, jednatelem učitel Matěj Jed-
lička, oba z Otnic.

1931
stavba silnice ke  hřbitovu a  v  cha-

loupkách
Aby byla zmírněna nezaměstnanost, 

byly prováděny různé nouzové práce, 
na  něž povolilo Národ. shromáždění ze 
státních prostředků 150 mil. Kč. Také 
země, okresy a  obce snažily se prová-
děním nouzových prací zmírniti nouzi 
svých příslušníků. Poněvadž i  mnoho 
dělníků naší obce bylo postiženo ne-
zaměstnaností, usneslo se obec. zastu-
pitelstvo dne 17. ledna 1931, aby jako 
nouzové práce byly postaveny obecní 
silnice ke  hřbitovu (230 m – rozpočet 
44  000 Kč) a  v  Chaloupkách směrem 
do  polí k  Šaraticím (k  pumpě na  Měk-
kejšku – 200 m, 33 000 Kč) a k Předním 
(130 m, 20 000 Kč) dle nákresů a rozpoč-
tů okres. Cestmistra ve Slavkově, schvá-
lených okresním úřadem. Kámen kopal 
se od 19. 1. na obecní a Markově Strážce, 
hlavně pak na poli Dom. Jelínka v kata-
stru obce Milešovic, kde se jej též nej-
více nakopalo. Též štěrk a písek byl vzat 
z domácích skal. Platilo se: 1 m3 kamene 
13 Kč, 1 m3 štěrku 10 Kč, za kopání 14 Kč 
od 1 m3, dovoz 10 Kč od m3. Na vydláždě-

ní části silnice k Předním (v uličce u Fi-
alového) byly koupeny 2 vagony kamene 
z Habrovan za 1 800 Kč (+ dovoz 901,70 
Kč). Se stavbou silnice ke hřbitovu zapo-
čalo dne 13. 4. a přede žněmi dokončeny 
i silnice v Chaloupkách. Stavbu prováděli 
dělníci domácí jako práce úkolovou. Pla-
tilo se jim od 1 běžného m příkopu v šíř-
ce 1,5 m 1,50 Kč, 1 m2  štětu 1 Kč, 1 běž. m 
zaštěrkování 1 Kč, 1 běž. m za pískování 
50 h, 1 m2 dláždění 1 Kč, při denní prá-
ci (odkopávání, navážení) 18 Kč denně, 
nemoc. pojištění na  polovic. Na  stavbu 
silnic bylo vypůjčeno 35 000 Kč z Národ. 
záložny zemědělské v  Brně, zbytek ná-
kladu uhražen v  mezích řádného obec. 

hospodaření. Od  ministerstva soc. péče 
obdržela obec na  stavbu těchto silnic 
stát. podporu 3 000 Kč.

Dnem 15. května otevřela v  Otnicích 
firma Baťa prodejnu a správkárnu obuvi 
v domě rolníka Jiřího Peterky čís. 28. Ve-
doucím prodejny jest p. Julius Finrášek. 

1933
Zřízení sportovního hřiště

V  posledních letech rozšířilo se 
po  venkově pěstování tělocvičných her 
a sportu. Ze sportu oblíbila si venkovská 
mládež nejvíce kopanou čili football.

Byly zakládány sportovní, hlavně však 
footballové kluby a zřizována nutná hřiš-
tě. Také ve zdejší obci si mládež kopanou 
velmi oblíbila a pěstuje ji v mezích zalo-
ženého footballového klubu i mimo něj. 
Poněvadž ve zdejší obci není vhodného 
většího místa pro kopanou, usiloval klub 
od  počátku o  zřízení vlastního hřiště. 
Na  žádost propůjčilo mu obec. zastu-
pitelstvo ku zřízení hřiště prostranství 
za  humny směrem ke  zbytkovému stat-
ku. Úprava místa byla dosti namahavá 
a  vyžádala si kromě povinné neplacené 

práce členů klubu ještě nákladu 650 Kč. 
Hřiště odevzdáno bylo svému účelu 
v neděli dne 21. května.

Příděl chleba
V měs. únoru, povolila vláda 1200 va-

gonů žita pro příděl chleba k dočasnému 
doplnění stát. stravovací akce. Žito bylo 
dodáno okres. úřadu, jenž zařídil semletí, 
pečení chleba a jeho dodání do prodejen 
v  obcích, kde si ho nezaměstnaní ode-
brali na poukázky zvlášť k tomu vydané. 
Na  každou poukázku ze stát. stravovací 
akce byla vydána poukázka na  bochník 
chleba o  váze 1,20 kg, na  2 poukázky 
2,40 kg atd. do zdejší obce bylo přiděleno 

Kdysi dávno...

Dnes u  kapličky najdeme už jen jednu 
lípu.

Hřiště se nacházelo za radnicí.



	 otnický	zpravodaj	 	17

poukázek na  chléb v  březnu 90, v  dub-
nu 110, v červenci 100, v listopadu 150. 
Chléb dodáván byl z Vyškovska.

1934
Dne 13. května pořádal místní sbor 

dobrovolných hasičů 50 leté jubileum za-
ložení sboru. Konáno tohoto dne veřejné 
vystoupení hasičstva, kterého se zúčast-
nily sbory z Lovčiček, Milešovic, Šaratic, 
Bošovic a Újezda, které předvedly ukáz-
ky s motorovou stříkačkou.

1943 
Nedostatek kuřiva

Kuřivo, které již v roce 1941 bylo vydá-
váno na lístky, bylo v tomto roce omezeno 
na nejmenší míru. Těžká doba a nedosta-
tek kouření působily na  kuřáky hrozně. 
Kouřili vše, nač přišli. Nejlépe jim chut-
nal bylinkový čaj Himča, Čajin atd. Ně-
kteří začali pěstovat tabák v zahrádkách, 
ten pak zpracovávali různými způsoby 
namáčením v černé kávě a pivě, sušili jej 
a krájeli. Ať to dělali sebelépe, sebepocti-
věji a  sebedelším procesem, vždy tabák 
divně voněl. Kuřáci se omlouvali, že voní 
domovinou, ale zlolajné jazyky nekuřáků 
tvrdí, že v  jejich umotaných cigaretách 
páchla připalovaná kopyta jako u ková-
ře. Každý směl pěstovat asi 20 sazeniček 
tabáku a  důchodková kontrola trestala 
„příliš velké kuřáky“. Tabák se objevil 
na černém trhu. Ve slovácké vesnici Bo-
leradicích se pěstoval tabák ve  velkém. 
Sem jezdili někteří naši občasné a tabák 
kupovali nebo za různé zboží vyměňova-
li. Doma jej pak mnohem dráže prodá-
vali. Eman Svoboda a Josef Dřínovský si 
pořídili speciální strojky na krájení tabá-
ku, tabák se prodával a za 3000 K za kg. 
Cigareta byla za 5 K.

Pověstná obec jízdních kol
V  roce 1936 bylo o  Otnicích psáno 

v  novinách, že je zde téměř v  každém 
domě jízdní kolo. Tato kola však přes vál-
ku odumírala a přestala sloužit lidu pro 
nedostatek plášťů a  pneumatik. V  roce 
1943 vydalo se na  obci 475 povolení 
k nákupu plášťů a 147 povolení k nákupu 
pneumatik. Také přišly poukazy na 5 kol 
pánských a 1 dámské.

sběrna vajec
Handlíři, kuřenčáři, luňáci a  jak se 

všichni ti překupníci drůbeže jmenova-
li, zanikli na  počátku války. Dříve jich 
několik navštěvovalo rolnické usedlosti 

a vykupovali přebytečná vejce a drůbež. 
Toto zboží pak vlastními nebo najatý-
mi povozy vozívali do Brna na trh aneb 
po zákaznících dům od domu. Nyní byly 
určeny sběrny. V  určitých dnech a  ho-
dinách přicházel vykupovač a lidé zboží 
odevzdávali. Sběrna si ovšem nezískala 
naše hospodyně, neboť jim brala svým 
zdlouhavým hospodářstvím mnoho dra-
hého času. Překvapením bylo, že se vejce 
platila podle váhy, ne za  kus jak tomu 
bylo dosud. Každý výrobce vejce obdržel 
číslové razítko, kterým se všechna vejce 
musela označit, aby mohla být kontrolo-
vána jejich jakost. 

Také mlékař (v  úpadkovém otnickém 
nářečí tzv. „mlíčař“) přestal objíždět ves-
nici a  přijímal mléko ve  stanovený čas. 
Těžko se s  tím zemědělský chovatelský 
lid spřátelil. Prozahálelo se tak zbyteč-
ně mnoho pracovní doby. Jeden čas se 
muselo mléko odvádět úměrně k  počtu 
obhospodařovaných ha polí. Když jste 
se zeptal některého rolníka, jak to bude 
praktikovat, pokrčil rameny a  povídá – 
možná, že se naučíme dojit ty hektary“. 

Řezníci přestali vykupovat dobytek 
dům od  domu a  pro maso začali jezdit 
do rozděloven. Z Otnic jezdí každé úterý 
na  bryčce do  Slavkova. Divoké pijatyky 
„haldamářů“ přestaly. Řezničtí psi již ne-
hafají o  každém pondělku přes vesnici. 
Kouzlo řezničiny pohaslo.

1944
Četníci z Otnic

Ve  válce byla v  Otnicích zřízena čet-
nická stanice. Vrchního Šlapala vystřídal 
v  roce 1944 Němec Indra. Strážmistři: 
Hrubý, Zeman, Pražák. Původně byla 
stanice zřízena v  pronajaté místnosti 
domu Jiřího Mazala. Odkud se v  roce 
1944 přestěhovala na  číslo 19, tj. dům 
p.  poštmistra v. v. Boleslava Kvapila. 
Do oken a dveří dány železné mříže pro-
ti partyzánům, kteří jinde odzbrojovali 
stanice. Vrchní Šlapal spolupracoval 
s  Gestapem a  jako Čech zradil svůj 
národ! Rolníci mu museli přispět růz-
nými naturáliemi na bankety Gestapa. 

Indra byl pedant a mnohdy provokoval 
svou německou nadutostí.

Kino „landkaš“ v Otnicích
Celé 2 roky hrálo v hostinci u Marků 

pojízdné kino. Třebaže se hrálo ve středu, 
v sobotu a dvakrát v neděli, byl sál přímo 
nabit obecenstvem. Občasné se chtěli as-
poň takto pobavit.

Zpracovala: Zdeňka Křivánková
Foto: Zdeňka Křivánková

Děkuji Ludmile Kaloudové 
za průvodcovství obcí

Silnice od Měkkejšku k Chaloupkám.

Most přes potok v Chaloupkách.
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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

Dovolte mi jménem ředitele Základní 
a  Mateřské školy v  Otnicích seznámit 
vás se skutečnou situací v  MŠ Otnice. 
V  současné době jsou v MŠ k dispozici 
dvě oddělení pro 50 dětí. Financování 
učitelek v  MŠ a  správních zaměstnanců 
v MŠ (to je školnice, uklízečka a kuchař-
ka na výdej jídla), se odvíjí od počtu dětí. 
Pokud tedy máme obě oddělení naplně-
na, dokáži ze státního rozpočtu pokrýt 
potřeby provozu MŠ. Pokud bych něja-
ké oddělení nenaplnil celé nebo takřka 
celé, neměl bych např. další paní učitelku 
z čeho zaplatit. Nyní se dostáváme k řeči 
čísel, kde se vám pokusím, co nejjed-
nodušším způsobem, tuto věc objasnit. 
Pro potřeby následujícího školního roku 
2013/14 bylo tentokrát k dispozici pouze 
10 volných míst, což je netradičně málo 
dětí, které nastupují do první třídy. Tak 
malý počet dětí si již dlouho nepamatuji, 
například následující školní rok 2014/15 
nastoupí do  1. třídy patrně více jak 20 
dětí, které uvolní daleko větší počet míst 
do MŠ. 

Již v  lednu jsem se obrátil na  obecní 
úřad s  žádostí, abych věděl, jaký počet 
dětí mohu přibližně očekávat. Zjistil 
jsem, že bude patrně několik dětí, kte-
ré budou mít 3 roky až v roce 2014, jež 

za současné situace nebudeme moci při-
jmout. Pokud bych otevřel 2. září roku 
2013 třetí oddělení, byly by v něm 2 děti. 
To se domnívám, sami pochopíte, že 
takto nehospodárně se chovat nemohu. 
Také na děti přijaté po 1. lednu se finanč-
ní prostředky nemusí dostat, protože 
státní rozpočet se dělá na rok kalendářní.

Nakonec byla přijata zastupitelstvem 
obce varianta s  navýšením kapacity 
v těchto dvou odděleních z 25 na 28 dětí 
(tedy maximální počet). K této variantě 
se kladně vyjádřila i Krajská hygienická 
stanice ve  Vyškově, na  jejíž stanovisko 
jsem musel dlouho čekat, proto možná 
některé rodiče rozzlobilo, že ta rozhod-
nutí o přijetí či nepřijetí do MŠ byla ode-
slána až takřka měsíc po zápisu. Obecní 
zastupitelstvo následně odsouhlasilo na-
výšení finančního příspěvku na potřebné 
dovybavení těchto oddělení postýlkami, 
matracemi do  postýlek, šatními skříň-
kami, stolky a  židličkami, nádobím, ad. 
ve výši 100 tis. Kč (zahrnující nové mat-
race pro všechny děti). Díky tomuto kro-
ku jsme mohli do MŠ přijmout o 6 dětí 
více a uspokojili jsme všechny děti a ro-
diče s trvalým pobytem v Otnicích, které 
dosáhnou tří let do konce kalendářního 
roku 2013.

O mateřské škole v Otnicích

Kdysi dávno –1930
Do zdejší pětitřídní obecné školy bylo pro školní rok 30/31 zapsáno celkem 207 

žáků, z čehož do IV. třídy 76 žáků. Poněvadž však nejvyšší přístupný počet žáků 
ve třídě jest 70, byla na žádost místní školní rady zřízena od 1. září při přeplněné 
IV. třídě zatímní pobočka jako šestá třída postupná. Ježto má zdejší škola pouze 
5 učeben, byl rozvrh hodin upraven tak, že každá třída má jiný feriální den a IV. 
A tř. jest vyučována vždy v prázdné učebně. Jest pravděpodobno, že i v příštích 
letech bude šesté třídy potřebou.

Šest dětí, z nichž pět má trvalé bydliš-
tě v  Otnicích, přijato nebylo. Tyto děti 
však dosáhnou tříleté věkové hranice až 
v roce 2014.

Při přijímání dětí do  MŠ jsme postu-
povali podle kritérií, která jsou předem 
daná a  se kterými jsme předem rodiče 
seznámili. Přednost při přijetí musí mít 
děti předškolního věku, to je dané a  to 
nelze měnit. Následují děti podle věku 
od  nejstarších po  nejmladší s  trvalým 
pobytem dítěte a alespoň jednoho z  ro-
dičů v Otnicích a až pak příp. přijímáme 
děti ostatní. Někteří z vás možná namít-
nou, a co maminky, které chtějí nastoupit 
do zaměstnání, neměly by mít přednost? 
Asi by každý řekl ano, ale má to řadu po-
tíží, které si uvědomí člověk, až s nimi 
přijde do  kontaktu. Například, jak se 
dívat na  osoby samostatně výdělečně 
činné, či nezajistí si někdo pracovní 
smlouvu či razítko jen pro tyto potře-
by. A takové věci se v minulosti oprav-
du děly a  to nechceme. Proto jsme se 
s zřizovatelem domluvili na kritériích, 
které využíváme a  které prozatím mě-
nit nebudeme.

Asi jsem těch šest nepřijatých mami-
nek neuspokojil, ale věřte mi, že nemám 
jinou možnost. Je to prostě systém, který je 

nastavený, že peníze jdou 
za dítětem. V minulém škol-
ním roce jsem otevíral dru-
hé oddělení školní družiny 
v  základní škole. Sice to tr-
valo půl roku, než se k tomu 
kladně vyjádřily všechny po-
třebné instituce, ale protože 
mám toto oddělení naplně-
no 25 žáky (tedy maximální 
počet), zaplatím paní druži-
nářku a  mohl jsem ho ote-
vřít. Kdybych tam měl dětí  
6 nebo 12, tak bych ho ote-
vřít nemohl, to je stejné.

Svým celkovým hodno-
cením samozřejmě nevy-
lučuji možnost, že v blíz-
ké době, s  narůstajícím 
počtem dětí, bude toto 
třetí oddělení v MŠ potře-
ba. Pokud budu mít dětí 

dostatek, budu s obecním úřadem jednat 
o  jeho otevření a  nemalých finančních 
potřebách, které by toto znovuotevření 
vyžadovalo. 

Věřím, že se v  brzké době dočkáme 
i  výměny oken a  zateplení naší školky, 
která nový kabát určitě potřebuje.

Přeji všem a hlavně našim dětem hod-
ně sluníčka a prázdninových zážitků.

Mgr. Hynek Zavřel, ředitel ZŠ a MŠ Otnice
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Téma náhradní rodinná výchova je 
jedno z  výukových v  učivu 8. ročníku. 
Zcela jistě by se toto učivo dalo odučit 
v  běžné hodině s  výkladem a  zápisem 
nebo je také možnost žákům prakticky 
ukázat, že ne všechny děti mají to štěstí 
mít vlastní rodinu. Již několik let probí-
há spolupráce mezi Speciální školou Ib-
senova a místní základní školou formou 
besedy o náhradní rodinné péči.

Nejprve mezi žáky přišla Mgr.  Má-
ria Papcunová, která je seznámila nejen 
s obecnou legislativou v oblasti náhradní 
rodinné výchovy, ale hlavně jim velmi 
zajímavě vyprávěla spoustu konkrétních 
příběhů dětí. Žákům jsme pak nabídli 
možnost návštěvy přímo v dětském do-
mově. Někteří byli z  toho nejistí, roz-
čarovaní, nevěděli, co mají očekávat. 
Po nějaké době rozmýšlení jsme vyrazili 
na návštěvu. 

Na  odloučeném pracovišti Ibsenky, 
v LILA domově, využíváme tzv. integrač-
ní akce jako jednu z  forem spolupráce 
mezi speciální školou a  klasickou (běž-

nou) školou. Několikaleté zkušenosti 
s touto formou spolupráce nám ukazují, 
že je velmi prospěšnou pro všechny zú-
častněné. Žákům ZŠ je po  besedě na-
bídnuta možnost navštívit domov LILA 
a každý sám za sebe se rozhoduje, jestli ji 
využije, či nikoliv. I v průběhu návštěvy 
samotné mají možnost kdykoliv ji ukon-
čit a počkat třeba v návštěvní místnosti 
domova. Ve většině případů, i přes počá-
teční obavy a nejistotu, jsou reakce žáků 
pozitivní, někdy až překvapivé, vyvrace-
jící hodnocení dnešní mládeže jako ne-
citlivé, sobecké generace. 

V předchozích letech hodnocení a roz-
hovory probíhaly zpravidla na další ho-
dině rodinné výchovy s  paní učitelkou 
Ivanou Čermákovou. Tentokrát jsme 
žáky požádaly o  anonymní písemné 
hodnocení návštěvy a činností s postiže-
nými dětmi. S radostí se s vámi podělíme 
o několik autentických komentářů žáků, 
možná právě dítěte někoho z vás. A pře-
jeme vám při jejich čtení zažít ten pocit 
dojetí i  radosti nad tím, že mnohdy se 

u  těch našich „puberťáků“ pod slupkou 
siláctví, drzosti a frajeřiny, ukrývá i citli-
vost a mnoho dalších pěkných vlastností.

„Překvapilo mě, jak měly radost 
z  toho, že tam je někdo jiný, víc lidí. 
Byly moc šťastné, že si můžou s někým 
hrát. Bylo mně s nimi dobře.“

„Nechápal jsem, jak se můžou dorozu-
mět bez mluvení.“

„jsem ráda, že jsme tam mohli jít, 
protože si myslím, že ty děti byly rády, 
že za nimi někdo přijde si pohrát. Taky 
plyne ponaučení, že si nemůžeme stě-
žovat, protože se mají hůř než my.“

„Ze začátku jsem z  toho měla divný 
pocit, ale líbilo se mi tam. Děti byly hod-
né, mazlily se a měly radost.“

„První dojem: překvapilo mě, že děti 

dokázaly být přátelské, vrhly se na nás, 
jen co jsme přišli. a uvědomil jsem si, 
že když tam za  nimi někdy dojdeme, 
bude to pro ně hodně znamenat.“

„Když jsme tam došli, neměla jsem 
z toho dobrý pocit. Vždycky jsem si mys-
lela, že ty děti nejsou normální. Ale jak 
se za  námi rozběhly a  chtěly si povídat 
- bylo to tak krásné. Chtělo se mi brečet 
štěstím. A pak jsem si uvědomila, jak si 
vážím svého zdraví.“

„mě překvapilo to, když jsem došel 
za  těmi malými dětmi, chtěly se hned 
chovat. Uvědomil jsem si, že to není 
žádná sranda smát se postiženým dě-
tem, to se může stát každému z  nás 
a byl jsem rád, že jsme za nimi mohli 
dojít a udělat jim radost.“

„Můj pocit z  toho, že mám navštívit 
Lilu byl zprvu obezřetný. Bála jsem se, 
jak oni přijmou mě a jak budu já schop-
na přijmout je. A pak když už jsme přišli 
k nim, bylo to něco úplně jiného. Prostě 
ty děti byly tak odevzdané, bylo vidět, že 
jsou opravdu rády, když si je pochováme 
a budeme si s nimi hrát.“

„mile mě překvapilo, jak samozřej-
mě berou to, že jsme cizí, ale i  přesto 
jsme pro ně byly tety. a  když mi na-
konec Petřík „uvařil“ kávu, byla to pa-
ráda. Nebo když jsem nakonec s  ním 
tancovala „zajíček ve své jamce“ byla to 
sranda a jsem moc ráda, že jsem měla 
tu příležitost, podívat se tam.“

„Potěšilo mě, že jsem tam našel sym-
patického kluka a  líbilo se mi, že tam 
mají tolik hezkých věcí, ale bylo mi líto 
dětí, co nemohou chodit. Myslím ale, že 
žijí v hezkém prostředí.“

Ivana Čermáková, Mária Papcunová
a žáci 8. třídy ZŠ Otnice

Návštěva  domova LILA
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V  uplynulých dvou letech se naše základní škola zúčastni-
la projektu Moje volba – moje budoucnost, kde bylo hlavním 
cílem představit žákům řemeslné a  technické obory a  jejich 
jednotlivé profese. Formou besed, odborných exkurzí do firem 
a oborových dnů na středních školách se děti seznámily s ob-
lastí strojírenství, stavebnictví, potravinářství, dřevovýroby, ob-
lasti elektro, autodopravy aj. S ohledem na pozitivní ohlas jak 
žáků, tak rodičů se rozhodla ISŠ Sokolnice – realizátor projektu 
EU, pokračovat v této činnosti.

A tak ve školním roce 2012/2013 se rozjel další projekt s ná-
zvem Najdi si cestu k technice, který bude po tři školní roky žá-
kům přibližovat stejnou formou vzdělávání technického směru 
v  oblasti elektrotechniky a  přidruženě pak strojírenství. Žáci 

budou motivováni pro další získávání znalostí a  dovedností 
v technických oborech, čímž se pro ně zvyšuje reálná možnost 
kvalitního uplatnění na trhu práce.

V  prvním pololetí se naši žáci zúčastnili Oborového dne 
na ISŠ Sokolnice, kde byli na jednotlivých pracovištích sezná-
meni se zapojováním led diod, s kabelovou technologií, roboti-
kou a obnovitelnými zdroji a vyzkoušeli si realizaci číslicových 
obvodů pomocí stavebnice RC didactic. Ve druhém pololetí se 
uskutečnila odborná exkurze ve firmě ABB Brno, která je svě-
tovou špičkou v technologiích pro automatizaci a energetiku. 

 Mgr. Hana Třetinová
 Výchovný poradce pro volbu povolání

projekt: najdi si cestu k technice

Na počátku května jsme jako každoročně vycestovali do Slavkova u Brna na 25. ročník pě-
vecké soutěže s názvem Zazpívej slavíčku. Zpívaly se lidové písně. A jako každoročně jsme byli 
úspěšní v téměř každé kategorii. Katka a jirka Horákovi zvítězili v dvojhlasém zpěvu, Me-
lanka Sloupová a Sára Valová obsadily ve svých věkových skupinách 3. místo. Toto je spojeno 
s postupem do okresního kola, které se konalo v Bučovicích. A i zde jsme si vedli velmi dobře. 
Jen je nám líto, že Jirka Horák odchází studovat do Brna a nebude nás tak skvěle reprezentovat. 
Doufejme, že se objeví v mladších ročnících zpěvák jeho formátu.

 Iva Benušová

Zazpívej, 
slavíčku
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Ve  dnech 11. a  12. května se jako již 
každým rokem konala v  prostorách 
Základní školy Otnice výstava květin, 
organizovaná Českým zahrádkářským 
svazem Otnice. Návštěvníci si zde mohli 
koupit od „klasických“ venkovních rost-
lin až po ty více náročné a exotické. Naši 
nevelkou obec potěšil svým příjezdem 
také mistr republiky ve vázání květin, Ja-
romír Kokeš. 

Po celou dobu akce jste si mohli pro-

hlédnout výtvory žáků prvního stupně 
s tematikou jara a hlasovat o nejkrásnější 
výkres.

V neděli se tradičně konalo vystoupení 
ku příležitosti Dne matek, kde si děti pro 
své maminky připravily malá vystoupe-
ní. Vše započalo písní od Melánie Slou-
pové a líbezným hraním na housle v po-
dání Sáry Valové. Potom přišlo na  řadu 
vystoupení první třídy v  doprovodu 
flétniček pod vedením paní učitelky Ma-
tyášové, kde nám prvňáčci předvedli své 
recitační schopnosti. Dále pak následo-
vala zvučná vystoupení druhých a třetích 

tříd, z nichž ani jedno nenechalo publi-
kum chladným. 

Když už byli všichni příchozí v té nej-
lepší náladě, vystoupili žáci 5. B s  krát-
kým divadlem na  motivy Dívčí války 
a  zajisté i  příznivci dějin byli příjemně 
překvapeni. Vše uzavřel pěvecký sbor 
druhého stupně pod taktovkou paní uči-
telky Benušové a Bočkové.

Všichni zúčastnění strávili na naší škole 
příjemné odpoledne a  odcházeli s  hřeji-
vým pocitem u srdce, že se i takovéto tradi-
ce dodržují. Lucie Kaloudová, 9. třída

Foto: Hynek Zavřel
Maminko milá
vlásky mi hladíváš
jsi moje víla
stále se usmíváš.

Hlídáš mě celý den
a večer před spaním
pohádku pro mě jen
s Tebou si vyprávím.

Tahleta básnička
je celá pro Tebe
z malého srdíčka
v kytičku vykvete.

Pořád mě ráda měj
já budu hodný moc
vždycky se usmívej
když přijdu pro pomoc.

Drahomíra Tišerová

Den matek

KDYsi DáVNO –1930
V neděli 18. května uspořádal uč. sbor spolu s M.O.K. ve zdejší obci 

již po třetí slavnost Svátek matek. Je to slavnost původu amerického, 
jejím účelem jest ocenění všestranné, ale nezištné práce matčiny, jakož 
i povznesení rodinného života. Prvou částí slavnosti byl průvod dětí 
s hračkami a matek s nemluvňaty, jichž bylo asi 40. Průvod byl pěkným, 
neboť téměř všecky menší děti měly nějakou hračku: panenky, kočárky, 
vozíčky, dětské trakače, šavle, obruče i 2 jízdní kola a vše bylo pěkně vy-
zdobeno, žáci nesli 4 standarty s nápisy o mamince. Průvodu přihlíželo 
četné obecenstvo, které se pak zúčastnilo u Marků na dvoře žákovské 
besídky, jež byla druhou částí slavnosti. Při ní o „matce-vychovatelce“ 
přednášela učitelka L. Klíčová. Další část programu vyplnili žáci před-
nesením básní, zpěvem sborovým i  sólovým, rytmickými hrami, ná-
rod. tanci, vhodným výstupem a hrou 3 chlapců na houslích. Účast byla 
veliká a průběh slavnosti zdařilý a radostný.
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absolventi základní školy
BOHÁČ Ondřej SŠ technická a ekonomická, Olomoucká 61, 627 00 Brno – Černovice Elektromechanik pro zařízení a přístroje

FÖLDES Vincent Gymnázium, třída Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno – Černá Pole Gymnázium (všeobecné)

HORÁK Jiří Gymnázium, Křenová 36, 602 00 Brno – Trnitá Gymnázium

HROZEK Jan SPŠ stavební, Kudelova 8, 662 51 Brno – Černá Pole Stavebnictví

HUSÁR Marek SOŠ a SOU stavební, Pražská 38b, 642 00 Brno – Bosonohy Strojní mechanik (zámečník)

JEŘÁBEK Jan SOŠ a SOU zahradnická, Masarykova 198, 664 61 Rajhrad Ekologie a životní prostředí

KAŠPAŘÍK Pavel SŠ technická a ekonomická, Olomoucká 61, 627 00 Brno – Černovice Mechanik elektrotechnik (mechatronika)

KLVAČ Ondřej Střední zdravotnická škola, Merhautova 15, 613 00 Brno – Černá Pole Asistent zubního technika

KONEČNÝ Kristián SPŠ elektrotechnická a IT, Purkyňova 97, 612 00 Brno – Královo Pole Elektrotechnika (slaboproud)

MAJTNER Michal Integrovaná střední škola, Tyršova 479, 684 15 Slavkov u Brna Mechanik opravář motorových vozidel 

TROJÁK Dominik Bezpečnostně  právní akademie,s.r.o., Zoubkova 20, 634 00 Brno – Nový Lískovec Bezpečnostně právní činnost

ZÁSTAVA Vojtěch SŠ technická a ekonomická, Olomoucká 61, 627 00 Brno – Černovice Mechanik elektrotechnik (mechatronika)

BOROVIČKOVÁ Eva ISŠ polygrafická, Šmahova 110, 627 00 Brno – Slatina  Polygrafie

DOLEŽALOVÁ Tereza Biskupské gymnázium, Barvičova 85, 602 00 Brno – Stránice Gymnázium (všeobecné)

HAMALOVÁ Monika Gymnázium, Křenová 36. 602 00 Brno – Trnitá Gymnázium

HANÁKOVÁ Lucie Střední zdravotnická škola, Merhautova 15, 613 00 Brno – Černá Pole  Masér sportovní a rekondiční

HRBÁČOVÁ Veronika Gymnázium, třída Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno – Černá Pole Gymnázium (všeobecné)

HROUDNÁ Martina SŠ potravin., obchodu a služeb, Charbulova 106, 618 00 Brno – Černovice  Kadeřník

JADRNÁ Jitka SŠ potravin., obchodu a služeb, Charbulova 106, 618 00 Brno – Černovice  Cestovní ruch

KALOUDOVÁ Lucie Gymnázium, Křenová 36, 602 00 Brno – Trnitá Gymnázium

PECLOVÁ Kateřina Obchodní akademie, Kotlářská 9, 611 53 Brno – Veveří Ekonomické lyceum

PROCHÁZKOVÁ Marcela Gymnázium, Elgartova 3, 614 00 Brno – Husovice Gymnázium

ŠKRLOVÁ Darina Obchodní akademie, Nádražní 22, 686 57  Uherské Hradiště Obchodní akademie

ŠPIČÁKOVÁ Adéla Obchodní akademie, Kotlářská 9, 611 53 Brno – Veveří Obchodní akademie

VOKÁLOVÁ Pavlína Gymnázium, Křenová 36, 602 00 Brno – Trnitá Gymnázium

PADRTA Michal SŠ polytechnická, Jílová 36g, 639 00 Brno – Štýřice Instalatér

VOREL Josef SOŠ a SOU stavební, Pražská 38b, 642 00 Brno – Bosonohy Tesař

HAMPLOVÁ Markéta SŠ potravin., obchodu a služeb, Charbulova 106, 618 00 Brno - Černovice Cukrář



	 otnický	zpravodaj	 	23

S p O R t O v N í  k u k á t k O

V pondělí 4. března 2013 bylo před 
naší školou velké rojení dětí i  rodičů. 
Chystali jsme se odjet na lyžařský výcvi-
kový zájezd do  Staré Vsi u  Rýmařova. 

V rekreační chatě Relaxa už nás očeká-
vali. Dostali jsme 4 velké pokoje (dva pro 
dívky a dva pro chlapce). Nebyly exklu-
zivně zařízené, ale proto jsme v Relaxe 
nebyli. Všichni se chtěli naučit lyžovat 
nebo jezdit na  snowboardu. Ubytovali 
jsme se, naobědvali, trochu si odpočinu-
li a hurá na svah.

Přivítala nás sluncem zalitá, krásně 
upravená sjezdovka a  vlídní vlekaři, 
ochotní kdykoliv pomoct. Po  krátkém 
rozcvičení zůstali začátečníci lyžaři 

i  snowboardisté 
na úpatí sjezdov-
ky. Nacvičovali 
dovednosti, bez 
kterých se lyžař 
ani snowboardis-
ta neobejde. Ti 
zkušenější vyjeli 
vlekem na kopec. 
Po  zopaková-
ní pádů, obratů 
a  dalších základ-
ních dovedností, 
pomalu po  čás-

tech sjížděli sjezdovku.
Denně se každý naučil něco nového 

nebo oprášil dřívější znalosti a  doved-
nosti. Dopolední a  odpolední výuku 
jsme každý den proložili poledním 
odpočinkem. Podvečer byl vyhrazen 
lyžařské a  snowboardové teorii nebo 
krátkému instruktážnímu filmu o hor-

ské službě či práci záchranářů. Večer pak 
měli účastníci zájezdu program, který 
organizovali pracovníci chaty Relaxa. 
Ve  středeční odpočinkové odpoledne 
nás přivítala asi kilometr vzdálená chata 
Orientka s  vnitřním bazénem. Ti, kte-
ří do  bazénu nešli, strávili dvě hodiny 
na  hřišti před chatou stavěním sněho-
vých staveb, prolézáním dětských atrak-
cí nebo odpočinkem.

Náš pobyt se pomalu chýlil ke  kon-
ci. Předposlední noc se některým stala 
osudnou. Chlapcům z  jednoho pokoje 
se zřejmě nechtělo spát. Trvalo to dlou-
ho po půlnoci než se nám je podařilo 
přesvědčit, že film Sněženky a  machři 
není to, čím bychom se rádi řídili. Na-
konec to těm méně chápavým museli 
telefonicky vysvětlit až rodiče.

V  pátek navečer nás autobus přivezl 
zpátky ke škole. Byli jsme moc rádi, že až 
na výjimky výcvik proběhl dobře a bez 
vážných zdravotních problémů dětí. 
A hlavně – všichni svá „prkýnka“ nako-
nec dokázali zkrotit.

Drahomíra Floriánová

Zhodnocení lVZ ve staré Vsi u rýmařova
4. – 8. března 2013

Letošní počasí si s námi docela pohrá-
lo. Zima ne a ne se rozloučit, byť už 
kalendář dávno ukazoval jarní dny. 
Celkem čtyřikrát jsme posunovali 
termín fotbalového turnaje o Coca-
Cola Školský pohár. A  věřte, neby-
la to žádná legrace, rozhodnout se, 
že počasí zítra ještě nebude ke  hře 
způsobilé, odvolat všechna družstva, 
zrušit rozhodčího i  změnit termín 

u paní doktorky. Bez významné po-
moci pana ředitele by se to mnohdy 
ani nepodařilo. Proto mu touto ces-
tou moc děkuji. 

Nakonec jsme turnaj odehráli v pá-
tek 5. dubna na  fotbalovém hřišti 
Sokola Otnice. Tentokrát jsme měli 
přilosovaná družstva ZŠ Šlapanice, 
ZŠ Krásného a ZŠ Jana Broskvy. Hned 
v  prvním utkání se ZŠ Jana Broskvy 

jsme mohli vyhrát nebo alespoň re-
mizovat, ale po  vyrovnaném zápasu 
chlapci v  závěru dostali gól a  už se 
z nešťastné porážky za celý turnaj ne-
vzpamatovali. I další dva soupeři byli 
nad jejich síly, a tak v turnaji, byť jejich 
hra nepostrádala snahu, skončili po-
slední. Postupující školou se stala ZŠ 
Krásného, za což si zaslouží gratulaci. 

 Drahomíra Floriánová

fotbalový turnaj coca – cola Školský pohár

turnaj ve vybíjené o pohár dso 
Ždánického lesa a politaví

Ve středu 10. dubna vybraní žáci navštěvující 3. – 5. třídu zahájili svoji pouť za obhajobou prvního místa v turnaji 
ve vybíjené O pohár DSO Ždánického lesa a Politaví. Úkol vyhrát skupinu a postoupit do finálového turnaje byl 
o to obtížnější, protože finále se bude hrát v Otnicích. A uznejte, pořádat turnaj, kde družstvo pořadatele chybí, je 
minimálně smutné.

Proto děti hrály s maximálním úsilím a snahou si dokázat, že i když v loňském roce vyhrály docela s přehledem 
a hodně výborných hráčů v tomto školním roce navštěvuje šestý ročník, i letošní družstvo má svoji sílu a nehodlá 
ve finále chybět.

Podařilo se to bez problémů. Postupně děti porazily ZŠ Křenovice, ZŠ Šaratice i ZŠ Bošovice a v klidu se mohly 
chystat na finálový turnaj, který se konal 18. června na tenisových kurtech v Otnicích.

Drahomíra Floriánová
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Ve  středu 17. dubna 2013 se 
na  hřišti vyškovské Základní školy 
na  Letním Poli uskutečnil okres-
ní přebor ve volejbale starších žáků 
za účasti 8 základních škol z celého 
Vyškovska. Jsem rád, že se mi daří 
žáky v zájmovém útvaru „volejbal“ 
motivovat ke sportu, i když to není 
vždy jednoduché. Jde o  technicky 
velmi náročný sport a  trvá určitý 
čas, než si žáci vštípí ty základy, 
které jsou nutné umět. Ne každé 
z  dětí má tu trpělivost, která je 
na  tento sport zvlášť nutná a  po-
třebná. 

Zpočátku jsme spolu s žáky zva-
žovali, zda se vůbec máme zúčast-
nit, zda máme šanci na  nějaký 

slušný výsledek. O to víc mne mile 
překvapilo, že se dostali až do finá-
le. V boji ve skupině postupně 2:0 
na sety přehráli obě vyškovské ško-
ly (Tyršovu i  Purkyňovu) a  velmi 
překvapivě i  hlavního favorita ZŠ 
Ivanovice na Hané, jejichž vedoucí 
neskrýval, že si přijeli pro vítězství. 
Hra se jim dařila, rozehrávka byla 
velmi pěkná a  i  pan rozhodčí je 
velmi chválil a pasoval na hlavního 
favorita turnaje. V  těchto chvílích 
se většinou ukáže, zda se žáci při-
pravovali, trénovali a  udělali vše 
pro co nejlepší výsledek. 

Škoda jen, že jak se blížilo finá-
le, nervozita stoupala a kluci zača-
li chybovat a  přestali se vzájemně 

podporovat a věřit si. I když ve fi-
nále nakonec s  Gymnáziem Bu-
čovice prohráli, chtěl bych je tím-
to článkem za bojovnost a snahu 
moc pochválit. Hlavně Pavla 
Kašpaříka, jana Nováka, Vojtu 
Daňhela, jana jeřábka, martina 
Veselého, Ondřeje Klvače a Da-
niela Pavlíčka, kteří vybojovali 
stříbrné medaile a  udělali čest 
naší škole.

Snad se v příštích letech na  tento 
úspěch podaří navázat i  děvčatům 
v 8. a 9. třídách, kterým se do sportu 
příliš nechce.

Mgr. Hynek Zavřel
vedoucí zájmového útvaru volejbal 

a ředitel školy 

okresní přebor ve volejbale starších žáků

Ve středu 24. dubna 2013 se naši žáci 
a žákyně zúčastnili soutěže ve vybíjené 
ve  Vyškově na  Základní škole Letní 
Pole. Po  neskutečné cestovní anabá-
zi jsme do  Vyškova dorazili všichni 
a  včas. Brala jsem tuto soutěž jako 
přípravu na turnaj, který pořádá DSO 
Ždánického lesa a Politaví, kde se nám 
už podařilo postoupit do  finále. To 

se hrálo 18. června u  nás v  Otnicích 
na  tenisových kurtech. V  loňském 
roce jsme tuto soutěž vyhráli a rádi by-
chom tento úspěch zopakovali i letos. 

Středečního turnaje se zúčastnilo 8 
družstev. Hrálo se ve dvou skupinách, 
v té naší se nám podařilo vyhrát nad 
dvěma školami z  Vyškova, prohrá-
li jsme jen se ZŠ Tyršova. Ve  finálo-

vé skupině byly nad naše síly výkony 
žáků ZŠ Letní Pole i  ZŠ Morávkova. 
Pravdou je, že za obě školy nastoupili 
pouze chlapci, kdežto naše družstvo 
reprezentovala i děvčata. Proto koneč-
né čtvrté místo neberu jako špatný vý-
sledek. Naopak je potřeba je za velice 
bojovný výkon pochválit. 

Drahomíra Floriánová

preventan cup

Hned ve  čtvrtek 25. května 2013 
se v  Křenovicích konalo okrskové 
kolo fotbalové soutěže Mc Donald´s 
cup, nad kterou letos převzal záštitu 
fotbalista Pavel Horváth. Přijeli jsme 
už do rozehrané soutěže. První zápas 
jsme remizovali s  odvěkým rivalem 
ZŠ Komenského Slavkov 1:1, pak 
chlapci deklasovali ZŠ Tyršova Slav-
kov 8:0. Se ZŠ Šaratice se jim podařil 
bezvadný výsledek 2:0. Závěrečný 
zápas mezi našimi fotbalisty a  žáky 
ZŠ Křenovice byl pěkným vyvrchole-
ním celého turnaje. Bohužel se nám 
nepodařilo udržet vedení 1:0, dostali 
jsme postupně dvě branky a tím nám 
postup do  okresního turnaje utekl. 
Všichni naši hráči podali velmi dobrý 
výkon. Mezi hvězdy celého turnaje se 
svým výborným výkonem zařadil jed-
noznačně Barnabáš Lacík.

 Drahomíra Floriánová

mc donald´s cup Kinderiáda
Tak jsme se 

do  soutěže dostali. 
Soutěžit v  atletické 
soutěži pořádané 
společností a  vý-
robcem cukrovinek 
Ferrero je výsadou 
prvních 35 škol, 
které se do  soutěže 
přihlásí. Protože 
jsme se stihli při-
hlásit jako 12. škola 
z  Jihomoravského 
kraje, bylo našim 
žákům umožněno 
v  soutěži startovat, 
podávat výborné 

výkony a občerstvit se některými cukrovinkami Kinder.
Všechny děti byly naprosto úžasné, bojovaly ze všech sil, a i když ne všechno se 

do puntíku povedlo, skončili jsme na výborném 5. místě. Znamenalo to, že jsme byli 
první škola, která nepostoupila do velkého finále závodu do Prahy. Bohužel.

Byla to soutěž týmů. Přesto mi to nedá a vyzvednu tři nejlepší. Jsou to Vít Konečný 
ze 2. třídy a sára sadílková a Barnabáš lacík z 5. A. Ale poděkování a obdiv zaslouží 
všichni, kteří se soutěže zúčastnili. Drahomíra Floriánová
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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

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 %

ať jsi holka nebo kluk, udělej si s námi kruh
Od února jsme se setkávali na cvičeníčku v Sadu. Teď už nás láká ven 

sluníčko, průlezky a pískoviště. Ale za  tu krátkou dobu jsme se naučili 
nejenom udělat kruh, ale i mnoho říkanek a písniček. Už nemáme strach 
prolézat tunelem nebo obručí, schovat se pod padákem. Umíme cvičit 
se stuhami, balónky, dokonce i s kolíčky na prádlo a lžičkami… A když 
jsme moc unaveni, maminky ví, jak nás namasírovat a namíčkovat. Náš 
kamarád, bílý králíček, nás pochválil, jak jsme se všichni snažili a dostali 
jsme i medaili. Všem přejeme hezké léto a přidáváme pár fotografií.

 Text a foto: Mária Papcunová

burza v dělnickém domě
Ve dnech 5. a 6. dubna uspořádal Otnický SAD další jarní burzu dětského 

oblečení a sportovních potřeb. Dovolte mi stručnou rekapitulaci v číslech: počty 
prodávajících a kupujících byly rekordní - prodávajících  161, nakupujících 175, 
výtěžek pro naše děti taktéž zatím nejvyšší: 6 064 Kč (porovnání s první burzou: 
25 prodávajících, 42 nakupujících, výtěžek cca 460 Kč). Děkujeme všem, kteří 
přicházejí a prodávají nebo kupují u nás zboží. Děkujeme prodávajícím, že pečli-
vě zapisují a štítkují svoje věci. Děkujeme trpělivým kupujícím, kteří si musí vy-
stát někdy opravdu dlouhou frontu. Věřte, že každou burzu vymýšlíme, jak a co 
vylepšit, všechny naše opatření jsou kvůli ochraně a evidenci věcí prodávajících. 
Děkujeme našim rodinným příslušníkům, kteří nás musí ty dva vyčerpávající 
dny doma plně zastoupit. Jen pro představu, začínáme v pátek v 13:30 a zpra-
vidla končíme ve 23:30 - kdy máme věci roztříděné a nachystané na stojanech, 
věšácích a stolech. V sobotu se scházíme v 7:30 a končíme přibližně kolem 22:00 
hod, kdy máme uklizený sál dělnického domu a to, že byla burza je poznat pou-
ze z toho, že předsálí je plné prázdných krabic. Velmi oceňujeme pomoc pracov-
níků obecního úřadu, kteří nám umožňují využívat prostory dělnického domu. 
V rámci burzy se snažíme i pomáhat - často nám prodávající přinesou i krabici 
věcí, které jsou zdarma. Tuto burzu jsme takových věcí měli 10 plných krabic 
a jsme velmi rádi, že tyto věci našly své nové majitele, na konci burzy zůstala jen 
jedna poloprázdná krabice - tu jsme poslali na charitu. Jsme velmi rádi, že nás 
žádají i vzdálenější obce (Zbýšov, Kobeřice) o zasílání informací o plánovaném 
termínu burzy. Vzhledem k tomu, že jsme tým 18 většinou již pracujících ma-
minek, je často těžké najít vhodný termín. Ale jistě víme, že se na přelomu září 
a října zase sejdeme a zorganizujeme podzimní burzu. Budeme potěšeni, když 
nás navštívíte zase v dělnickém domě. Těšíme se na Vás!

 Marta Rosendorfová
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2  800 lidí na  87 místech v  so-
botu 11. května 2013 navzdory 
deštivému počasí společně veřej-
ně posnídalo fairtradové a  lokální 
potraviny. Vyjádřili tak podporu 
produktům, při jejichž výrobě byl 
brán ohled na lidská práva, životní 
prostředí a nebyla zneužita dětská 
práce. 

Občanské sdružení Otnický SAD 
se pořádání Férové snídaně ve va-
šem městě účastnilo již po  třetí. 
Pro naše účastníky jsme připravili 
ochutnávku faitradových produk-
tů od čaje, kávy, kakaa přes různé 
pochutiny – čokoládu, sušenky 
a  pudink. Z  lokálních potravin 

jsme měli možnost ochutnat mlé-
ko od  Jiřího Martináska, které se 
s  kupovaným mlékem z  krabi-
ce nedá srovnat. K  dispozici bylo 
i  spoustu zajímavých letáků a  pro 
zvídavé malý test o fungování Fair 
Trade u nás i ve světě, pro nejmen-
ší omalovánky. Během dopoledne 
s námi posnídalo 43 lidí. Díky ne-

příznivému počasí jsme již druhý 
rok snídali na stojáka pod okapem 
u zdravotního střediska. Doufáme, 
že příští rok nám bude počasí přát 
a opět vytáhneme deky a pikniko-
vé košíky a  posnídáme společně 
v trávě v parku před školou.  

Dana Sekaninová
Foto: Lenka Sloupová

fÉroVá snídanĚ 

pohádkové hrátky
Občanské sdružení Otnický SAD – spolek aktivních dětí již několiká-

tým rokem podporuje projekt Celé Česko čte dětem. Letos se Terezka 
Škrháková, vystudovaná knihovnice, zhostila Pohádkových hrátek. Pá-
teční odpoledne tak patřila tradičním i méně známým pohádkám. Děti 
si nejprve vyslechly pohádku, po té plnily úkoly, listovaly knížkami, pro-
hlížely si obrázky a nechybělo ani zpívání a hry. Na závěr dostaly slad-
kou odměnu a razítko do pohádkové kartičky. Pohádkové hrátky budou 
na podzim pokračovat. Těšíme se na všechny děti.

Text a foto: Dagmar Kovaříková
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snad se také nestane tradicí, že jar-
ní prodejní výstava květin a doplňků 
pro dům a  zahradu bude probíhat 
výhradně za  deště. loňské průtrže 
mračen se letos proměnily na vydat-
ný dvoudenní déšť. Ten jistě nepřidal 
k  dobré náladě nikomu. Přesto ale 
každý, kdo si návštěvu výstavy nene-
chá nikdy ujít, jistě přišel.  

O  víkendu 11. 
a 12. května se opět 
prostory Základ-
ní školy v  Otnicích 
proměnily v  pře-
hlídku květin všech 

barev. Červené, žluté, růžové a  jiné 
květy sváděly k nákupu a k myšlence 
obohatit naše domovy o  nějakou tu 
novou květinku, zahrádku a  sklení-
ky o sazeničky zeleniny. Vybírat jsme 
mohli z  balkónových i  pokojových 
rostlin, skalniček, květin do  truhlíků, 
kaktusů, masožravých rostlin. Nechy-
běly přípravky pro chemické ošetření 
rostlin, zahradnické potřeby, truhlíky, 
keramické a hliněné květináče. Zkrát-
ka každý koupil vše, co potřeboval. 
V  chodbě kolem šaten jsme mohli 
zhlédnout řezaná aranžmá květin. 
Dobrá káva a  sladkosti od  Marcely 
Smolkové nebo Zdenky Levíčkové, 

kolo štěstí Toničky Bočkové a  neděl-
ní aranžmá od Jaromíra Kokeše, byly 
krásným zpestřením tohoto deštivého 
víkendu.

Do  výstavy jsme zapojili také žáky 
1. až 5. tříd základní školy. Již tradičně 

pro ně při příležitosti prodejní výsta-
vy květin vyhlašujeme soutěž, která 
se vždy týká tématu květin nebo pří-
rody obecně. Po  loňské fotografické 
soutěži se do lavic ve výtvarné výcho-
vě vrátily štětce, vodovky a  jiné kres-
lířské potřeby a děti ztvárňovaly jaro. 
Přehlídka výtvorů byla překrásná – 
květiny v květináči, zajímavé obrázky 
formou vitráže nebo obrázky s  jarní 
loukou a  hmyzem. Vítěze nevybírala 
jen odborná porota, ale také veřejnost. 
V  pondělí 3. června předal předseda 
otnických zahrádkářů Petr Havelka 
a místopředsedkyně paní Bublová dě-
tem vítězných obrázků diplom a tem-
perové barvy. Všech 100 dětí, které se 
svým výtvorem do  soutěže zapojily, 
dostaly velké lízátko.

Závěrem bychom rádi poděkovali 
všem sponzorům za finanční a věcné 
dary, které nemalou měrou přispěly 
k  realizaci této tradiční výstavy, zá-
kladní škole za  poskytnutí prostor, 
dětem za  zpestření výstavy krásnými 
obrázky a všem členům zahrádkářské 
organizace, jejich rodinným příslušní-
kům a dětem, kteří se aktivně podíleli 
na přípravě i úklidu výstavy. 

Na  příští ročník prodejní výstavy 
jste již nyní všichni srdečně zváni.

Text a foto: Zdeňka Křivánková

ani déšť nezmařil úspěch výstavy
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Je zvykem, že v dělnickém domě v Otnicích se každou chvíli konají nějaké 
velké akce – plesy, hody, přehlídka řemesel, ale také divadlo a další. Ale svat-
ba? Pamatuje takovou akci dělnický dům? Od 26. dubna již ano. Pozvánka 
přišla všem, nejen Otnickým, ale i hostům z širokého okolí. 

Po úspěšných představeních Dračky nejsou žádné plačky a Na plku u tet-
ky Fanky, sehrál spolek lovčičských žen další úspěšné divadlo, které se opět 
konalo pod záštitou otnických zahrádkářů. Po vzoru předešlých představení 
jsme se opět vrátili o několik let zpátky - do dob našich dědečků a babiček – 
na moravskou svatbu. Jak tenkrát probíhaly svatby a jaké byly zvyky, připo-
mněl herecký spolek a děti. Každému příchozímu svatebčanovi byla na klo-
pu nebo halenku připnuta svatební myrta. Na stole nechybělo lákavé cukroví 
- trubičky a řezy, sklenka vína. Známé moravské písničky, které doprovázely 
celé představení s harmonikou, si zpíval snad každý. Vtipné poznámky ne-
věstina hereckého tatínka pana Mirka Šmída rozesmály vždy celý sál. Nelze 
zapomenout ani na vtipnou scénku Dany Matyášové, která se svou hereckou 
dcerou Martinou Tomašíkovou s panenkou v náručí mámila od svatebčanů 
příspěvek na bryndáčky a plínky. Naopak, když zpívala Jarka Kleinová, celý 
sál úžasem utichnul. Představitelé nevěsty a  ženicha – Zuzanka a  Jáchym 
Khorovi, předvedli, že zametání střepů nebo lámání chleba jednou na jejich 
vlastní svatbě hravě zvládnou.

Spolku lovčičských žen děkujeme za úžasný zážitek. Se 140 hosty to byla 
jistě jedna z největších svateb, na kterých jsme kdy byli.

Text a foto: Zdeňka Křivánková

jedna velká svatba

Výroční členská schůze ms „Hubert“ otnice
Myslivci na své výroční schůzi v měsíci březnu zhodnotili uplynulý myslivec-

ký rok 2012 jako částečně pozitivní. To, že drobné zvěře neustále ubývá, nezna-
mená, že si myslivci nenajdou jinou aktivitu v honitbě, než je lov. V průběhu 
roku se nám podařil uspořádat tradiční a jediný myslivecký ples. O prázdninách 
opět proběhl u rybníka „Pod Poltňou“ kynologický den, kde za poměrně velké 
účasti z řad našich spoluobčanů a pěkného počasí, se tato akce opravdu zdařila. 
V měsíci září jsme si zopakovali na střelnici v Holubicích dovednosti a bezpeč-
né zacházení se zbraní a soutěž ve střelbě na asfaltové terče. V loňské lovecké 
sezoně byly závěrem roku uspořádány tři hony na drobnou zvěř. V roce 2012 
bylo celkem uloveno 42 divočáků, 50 ks srnčí zvěře, 53 zajíců (jen v sadech a vi-
nicích), 179 bažantů a 102 ks zvěře myslivosti škodící. 

Prioritou pro naše sdružení bylo pronajmout a uzavřít novou nájemní smlou-
vu s Honebním společenstvem Otnice na další desetileté období k výkonu prá-
va myslivosti. Tato smlouva se nám podařila uzavřít za podpory obcí a občanů 
z Otnic, Lovčiček, Milešovic a  zemědělsky hospodařící firmou Rostěnice a.s. 
Tímto Vám všem ještě jednou děkujeme. Myslivosti zdar!  

Pavel Muric, místopředseda MS „HUBERT“
 

Kdysi dávno – 1923
Dne 11. listopadu 1923 zvolen byl na základě nového honebního zákona z majitelů pozemků zdejší obce první 

honební výbor. Jeho úkolem jest pronajímání honitby, odhadování škod způsobených zvěří a rozdělování honebních 
peněz. Až dosud tyto práce vykonávalo obecní zastupitelstvo. Honitba pronajata byla dne 23. prosince za ročních 
3 800 Kč p. Boleslavu Kvapilovi na 6 let.
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Po roce jsme se setkali U  MODRÝCH 
NOSŮ. Jako vždy se nám akce opět vyda-
řila

Tuto událost zahájil místní modronos 
Pavel Muric, který nám popřál veselou 
zábavu, vzpomněl na  všechny jubilan-
ty, narozené děti i  ty, co se teprve narodí, 
na veškeré dění v ulici, tj. zabijačka, pálení 
čarodějnic a různé grilování.

Akce se konala dne 18. května 2013. Prá-
vě v tento den si před padesáti lety řekli své 
ANO Marie a  Josef Pavlovcovi. Lidé z  uli-
ce  vyrobili  slavobránu. Pan Drabálek si při-
pravil slavnostní řeč a za doprovodu svateb-
ního pochodu jsme uskutečnili obřad.

Ženy z  naší ulice napekly 700 koláčů, 
cukroví, jednohubky a další dobrůtky.

Jako každý rok se nám o naše pití starala 
Martina Švábenská a Jara Bajer, takže žízeň 
žádná nebyla.

Celé odpoledne byla možnost nahléd-
nout na fotky z uplynulých  pěti let,  do naší 
kroniky se zapsalo 137 lidí.

Děti se skvěle bavily na skákacím hradu.
K  tanci a  poslechu nám hrála country 

hudba z Milešovic až do brzkých ranních 
hodin.

V neděli navečer se akce MODRÉ NOSY 
ukončila.

Hurá do sedmého ročníku!
Foto a text: Pavla Matoušková

mOdRÉ NOSY
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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

Jak jste mohli slyšet v hlášení míst-
ního rozhlasu, dne 28. května 2013 se 
konalo poslední cvičení rodičů s dět-
mi v tomto školním roce.  Byla to ho-
dina splněných přání a  nejmilejších 
činností dětí během školního roku. 
Co se tedy našim dětem nejvíce líbi-
lo a  kterou činnost vítaly radostným 
výskotem? Velkou oblibu si u  nich 
získaly kuželky, běhat s nimi po tělo-
cvičně a na zatleskání se s nimi schovat 
do domečku, který představoval kruh. 
Přímo nadšení v dětech vyvolávaly 
závody jakéhokoliv druhu.  Hrou 
roku se stala Rybičky, rybáři jedou. 
Této hře děti propadaly tak náru-
živě, že zapomínaly, kdo je rybář 
a kdo rybička, ale to vlastně vůbec 
nevadilo… Z  cvičení na  nářadí se 
nejvíce těšily na  trampolínu, ská-
kání z  výšky do  matrace a  na  la-
vičku představující skluzavku, 
kde jezdily jako vláček. Z  básni-
ček mezi favority patřil Kos, Žabák 
a Ježek. Třešinkou na dortu byla hra 
s  padákem, při které se děti nauči-
ly počítat a  zpívat písničky, třeba 
Travička zelená nebo Pásla ovečky. 
Na  rozloučenou nikdy nechybělo 
Kolo, kolo mlýnské. 

Každé cvičení vítal děti ptáček Mod-
rásek, který pak sledoval, jak děti cvičí 

a na konci rozdával piškotky. Při po-
slední hodině se ptáček s každým dí-
tětem i rozloučil. Zda se s nimi přivítá 
v novém školním roce, není už v mé 
moci. Po Vánocích mi končí mateř-
ská dovolená. Přes veškerou mou 
snahu a  vyčerpání všech možností, 
mi dítě nepřijali do místní mateřské 

školy, takže budu mít spoustu sta-
rostí s organizováním vlastní rodiny, 
domácnosti a na cvičení nezbude čas 
a energie. 

Touto cestou bych chtěla podě-
kovat Věrce Neužilové, která mě 
zastoupila, když bylo třeba. Moc si 
toho vážím a  jistě i ostatní, protože 
se nemuselo rušit cvičení, které si 
některé děti oblíbily a  jen při prů-
jezdu okolo tělocvičny se ptaly, zda 
se jde cvičit. Věrka je ochotná v příš-

tím školním roce do  toho jít znovu, 
ale vzhledem k tomu, že je maminkou 
dvou malých dětí, potřebovala by vy-
datnou posilu. Je tedy jen na mamin-
kách, zda se někdo rozhodne pokračo-
vat nebo se ptáček Modrásek s dětmi 
opravdu rozloučil. 

Text a foto: Pavla Peksová

cvičení rodičů s dětmi
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Michaela Drabálková z  Otnic má 
za sebou první úspěšnou sezónu v si-
lovém trojboji. V  tomto sportu sou-
těží nejen silní muži, ale i  silné ženy. 
Závodníci soutěží ve  třech silových 
disciplínách: dřep s činkou, tlak v lehu 
(benchpress) a mrtvý tah (pozved čin-
ky ze země do pasu).

Míša soutěží v kategorii žen do 63 kg 
za nejlepší oddíl v ČR - Sokol Nym-
burk.

Míša je bezpochyby velký talent pro 
tento sport. V průběhu jarní sezóny se 
zúčastnila několika soutěží - Mistrov-
ství východních Čech, Praha - 2. místo 
(trojboj 295 kg, dřep 117,5, benč 60 kg, 
mrtvý tah 117,5 kg), Mistrovství Čech, 
Litvínov - 2. místo (trojboj 315 kg, 
dřep 130, benč 65 kg a mrtvý tah 120 
kg), Mistrovství České republiky, Ku-
řim - 2. místo (trojboj 320 kg, dřep 
135 kg, 62,5 kg, mrtvý tah 122,5 kg).

Poslední soutěží bylo Mistrovství 
České republiky RAW. V této soutěži 
závodník nepoužívá bandáže na  ko-
lena a speciální dresy. I zde Míša ob-

sadila 2. místo a vytvořila v této sekci 
silového trojboje rekordy kategorie 
žen do  63 kg ve  dřepu, mrtvém tahu 
a trojboji.

Dalším jejím cílem je na  podzim 

překonat český rekord v dřepu, který 
má hodnotu 160 kg a v příštím roce se 
zúčastnit Mistrovství Evropy, které se 
koná v Bulharsku.

Michal Sicha

V sobotu 8. června 2013 se na venkov-
ním hřišti ZŠ Tyršova ve Slavkově u Brna, 
za krásného slunečného počasí, konal vo-
lejbalový turnaj smíšených družstev.

Tento turnaj je určen pro amatérská 
družstva z okolí a má výbornou úroveň 
a vynikající atmosféru.

Turnaje se zúčastnilo 8 družstev, která 

byla rozlosována do dvou skupin, v nichž 
se hrálo systémem „každý s každým“. 

Následně podle umístění ve skupinách 
hráli mezi sebou družstva ze 4. míst, poté 

ze 3. míst, o  bronz si to rozdali 2 
družstva z obou skupin a nakonec se 
hrálo finále mezi vítěznými družstvy 
z obou skupin.

V dramatickém finále, do kterého 
jsme postoupili ze skupiny, jsme se 
utkali s týmem z Adamova.

Po prvním setu, který těsným roz-
dílem 2 bodů vyhráli naši soupeři 
a  také po  jejich výborném vstupu 
do setu druhého, to už vypadalo, že 
pohár poputuje do Adamova. Naše 
družstvo se ale po malé poradě v time 
outu nadechlo k  velkému obratu 
a druhý set jsme urvali pro sebe.

Rozhodovalo se v tie breaku, který 
jsme už s  přehledem ovládli a  celý 
turnaj vyhráli. 

Je vidět, že naše středeční tréninky 
přece jen k  něčemu byly,  jen naše 
možnosti limituje velikost tělocvičny, 
která by mohla být větší.  Sportu zdar!

Leona Fojtíková

Volejbal slavkov

silná žena – michaela drabálková
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Při každoročním silvestrovském 
klání vznikla sázka o  bečku piva 
mezi Leopoldem Šebrem a  Ivo-
šem Krausem. Šlo o  to, kdo zdolá 
rychleji trasu k  rybníku Za  drahy 
a  zpět. Několikrát byl závod od-
ložen z  důvodu špatného počasí. 

20. června 2013 se v Židlochovicích 
konal 4. ročník atletického meetingu 
přípravek, kterého se zúčastnili i mla-
dí otničtí atleti. Závodilo se ve čtyřech 
disciplínách – skok daleký, běh na 50 
a 250 metrů, hod raketkou nebo teni-
sákem. Našim atletům se opět dařilo 
-Tadeáš Žilka, Eliška Fojtíková a Ond-
řej Fojtík ve svých kategoriích zvítězili, 
Dominik Rosendorf obsadil výborné 
druhé místo a  Zuzanka Rosendorfo-
vá skončila na  hezkém pátém místě. 
I  přes místy nesnesitelné horko se 
meeting povedl a  děti odjíždělys  no-
vými sportovními zážitky.

Atletice, královně sportů, zdar!
Text a foto: Libor Fojtík 

otnický
„maraton“

Konečně v sobotu 30. března nastal čas startu. Trať byla velice náročná 
a blátivá, a proto natěšení diváci museli hodně povzbuzovat, aby borci 
doběhli zdárně do cíle. Leoš měl po celou dobu závodu mírnou převahu, 
ale Ivik to nevzdával a statečně bojoval. Cílem jako první s velkým ná-
skokem proběhl Leoš. Následovalo slavnostní vyhlášení vítěze a předání 
ceny v podobě bečky piva, která se ještě odpoledne narazila. Při popíjení 
zlatavého moku se probíraly zvolené taktiky obou účastníků, kteří se ří-
dili pokyny svých trenérů Leoše Boudného a Ladě Zedníčka.

Klukům děkujeme za odvahu, a pokud bude odveta, tak zase přijdeme 
fandit v hojném počtu.

Sportovní fanoušci
Foto: Petr Fiala

atleti	v židlochovicích
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Do utkání nastoupilo celkem 28 hráčů 
odehrané minuty utkání jednotlivých hráčů

Rafaj Evžen 2340 26 utkání
Kropáček Tomáš 2250 25 utkání
Smetana Tomáš 2092 26 utkání
Kraus Jaroslav 2082 26 utkání
Svoboda Michal 2064 23 utkání
Juračka Václav 2060 23 utkání
Švábenský Radek 1980 22 utkání
Kopeček Petr 1950 24 utkání
Spáčil Radek 1854 21 utkání
Fiala Petr 1368 24 utkání
Struha Jiří 990 11 utkání
Čermák Pavel 949 16 utkání
Matoušek Jan 679 9 utkání
Kašpařík Michal 645 8 utkání
Levák Dominik 490 10 utkání
Kraut Lukáš 394 7 utkání
Rafaj Zdeněk 326 6 utkání
Hanák Mirek 180 2 utkání
Václavek Pavel 168 5 utkání
Krejzl Karel 150 4 utkání
Matoušek Marek 150 2 utkání
Čapek Kamil 120 3 utkání
Navrátil Petr 90 1 utkání
Špunar Michal  53 7 utkání
Šebesta Michal 45 1 utkání
Ondra David 25 1 utkání
Kalouda Jan 15 1 utkání
Chvátal Ondřej 3 1 utkání

Heřmanský Milan TJ SOKOL Otnice

Největší vítězství: 
Otnice – Vacenovice 5:0

Největší porážka: 
Lovčice –Otnice  10:2

Trenéři:  
Matoušek Dušan 1 – 4 kolo
Horáček Milan 5 – 22 kolo
Kašpařík Michal 22 – 26 kolo

Červené karty: 
Matoušek Jan, Svoboda Michal, Kopeček Petr

Brankáři: 
Švábenský Radek  22 utkání
Hanák Mirek 2 utkání
Navrátil Petr 1 utkání
Krejzl Karel 1 utkání

Branky: 
Svoboda M. 22 
Spáčil R. 9
Kašpařík M. 7
Kopeček P. 3
Rafaj E. 2
Smetana T. 2
Struha J. 2
Juračka V. 1
Kraut L. 1
Kraus J. 1
Švábenský R. 1
Čapek K. 1
Kropáček T. 1
vlastní 1

výsledky I. mužstva krajská soutěž 1 B třída sk. c ročník 2012 – 2013
1. mužstvo odehrálo 26 utkání
Konečné umístění: 7. místo  26  9-7-10  54:76  34 bodů
Podzimní část:  13  5-5–3  30:33  20 bodů
Jarní část:  13  4-2-7  24:43 14 bodů
Utkání doma:  13 8-3-2 36:22 27 bodů
Utkání venku: 13 1-4-8 18:54 7 bodů

skupina a
v roce 2012-2013

Stojící z leva: Ondra, Čapek, Krejzl, 
Kraut, Špunar, Rafaj, Šebesta

Sedící z leva: Levák, Bajer, tr. Dufek, 
Navrátil, tr.Fiala, Černý, Bulva.

Na fotce nejsou Staňa, Vorel, Žilka, 
Ondráček

 
dorost	otnice

Skončila sezona 2012/2013 kraj-
ského přeboru dorostu.

Umístili jsme se na  vynikajícím  
5. místě se ziskem 47 bodů.

Velký dík patří všem hráčům 
za jejich poctivý přístup jak k tré-
ninkům, tak k zápasům.

Letošním rokem končí v  týmu 

Zdeněk Rafaj, Marek Černý a Mi-
chal Šebesta.

Všichni mají velký podíl 
na umístění v tabulce.

Do  příští sezony přejeme všem 
hráčům hlavně hodně zdraví 

a  sportovních úspěchů. Sportov-
ním fanouškům děkujeme za  pří-
zeň.

Sportu zdar a fotbalu zvlášť 
Dufek Jan,Fiala Petr
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13.	července	2013

Oslavy k 130. výročí založení 
Sdh v Otnicích

p r o g r a M :

10:30	mše	svatá	v kostele	sv.	aloise	a sv.	havla
11:30	uctění	památky	zesnulých	hasičů	na hřbitově

14:00	slavnostní	valná	hromada	
ke 130.	výročí	založení	sdh	otnice	

v dělnickém	domě.	
po ukončení	ukázky	hasičů	u školy

3.	srpna	2013	v 8	hod

kynologický den
u rybníka v poltni

pořádá:	Ms	hubert	otnice

k u L t u R A  v  O k O L N í c h  O B c í c h

B O Š O v I c e
do 15.	července	2013

výstava tropických motýlů
 papouščí	zoologická	zahrada	všechny	srdečně	zve	
na výstavu	s názvem	Nejkrásnější tropičtí motýli.	

výstava	se	koná	od 1.	června	do 15.	července,	denně	
od 10:00	do 18:00	hodin	v centru	ekologické	výchovy	

papouščí	zoologické	zahrady	v Bošovicích.	
vstup	na samotnou	výstavu	je	zdarma.

24.	srpna	2013

Letní setkání u vína (Fara) 

m I L e Š O v I c e
27.-28.	července	2013

Anenské hody

B O R k O v A N Y
20.	července	2013	od 13	hod.

11. ročník open air hudebního festivalu 
v sokolovně v Borkovanech 

http://woodstock-borkovany.cz/page-39/hlavni-stranka.html

17.-18.	srpna	2013
tradiční hody 

L O v č I č k Y
27.	července	2013	

Letní noc na Sóle

28.-29.	září	2013	
václavské hody

t Ě Š A N Y
www.outesany.cz

6.-8.	září	2013.
15. ročník národopisných slavností

návštěvníci	se	mohou	mimo	jiné	těšit	na divadelní	hru	
Maryša	6.	9.	2013	pod	širým	nebem.	7.	9.	např.	tradiční	
soutěž	kovářů	na kovárně,	soutěž	hasičů,	vystoupení	

folklórních	souborů(např.	hodinové	pásmo	břeclavanu),	
soutěže	a hry	pro	děti,	večer	babské	hody.	8.	9.		

poděkování	za úrodu.

t e L N I c e
www.telnice.cz

	
20.	července	2013	

kácení máje 
	

27.	července	2013	
Neckyáda na telnickém rybníku 

	
4.	srpna	2013			

koncert Wabiho daňka – country večer
	

10.-11.	srpna	2013			
tennessee cup lv. - nohejbalový turnaj

pro veřejnost	
11.	srpna	2013			

malá napoleonská bitva 	
17.	srpna	2013	

Ochotnické divadelní představení 	
25.	srpna	2013	

den pro celou rodinu	
21.	září	2013	

historický jarmark a vinobraní	
28.-29.	září	2013		

jihomoravské bicyklení

Ú j e Z d  u   B R N A 
www.ujezdubrna.cz 

14. července 2013 v 17 hod 
Promenádní koncert v parku - Rančeři

 
28. července 2013 v 17 hod 

Promenádní koncert v parku –„Salónka“
 

11. srpna 2013 v 17 hod 
Promenádní koncert v parku – Jaromír Hnilička 

s rytmickou skupinou 
 

25. srpna 2013 v 17 hod 
Promenádní koncert v parku – BBQ (Brno Brass 

QUINTET, Jazzový podvečer)



Den matek v základní škole

Den matek v základní škole

Den matek v základní škole

NAšE Děti

Den matek v základní škole

Návštěva domova Lila Návštěva domova Lila

Den matek v základní škole

Den matek v základní škole
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