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Léto!

Drahomíra Tišerová

V předvečer svaté Markéty,

zlaté lány se chvějí

těžké klasy se ve větru vlní,

povětří voní chlebem.

Milenci spleteni v milostném objetí,

růžový klín rozevřený,

v touze své nesmírné

pak splynou s časem.

Zmuchlané trojlístky kudrnky,

v předprše nového života,

zas přes noc rozvinou se

a nastaví slunci tvář.

A v chladné ranní rose

v hlubokém nádechu,

příroda pokorně s hlavou skloněnou

vyčkávat bude dny příští.

Žijeme v době, kdy se něco neustá-
le mění a  vyvíjí, podobně jako živý 
organismus. Mění se i  tvář a  život 
v  obci. Některé ze změn vítáme, jiné 
nám život dokáže znepříjemnit.

Hodně věcí začíná u  toho, že jed-
nou za  čtyři roky jdeme k  volbám 
a zvolíme si své obecní zastupitelstvo. 
Pokud v něm chceme mít oporu, měli 
bychom volit toho, kdo umí ve svých 
programech pojmenovat problémy, 
které nás pálí, nabídnout jejich řeše-
ní. 

Je dobré znát zastupitele osobně 
a hodnotit jejich práci.

Vaši zastupitelé rozhodují nejméně 
o dvou velmi důležitých věcech, které 
výrazně ovlivňují náš život. Je to roz-
počet obce a územní plán. Každoroč-
ně zastupitelstvo obce rozhodnutím 
o rozpočtu schvaluje rozdělení finan-
cí na  jednotlivé akce a  činnosti pla-
cené z veřejných peněz. Proto je také 
tento rozpočet veřejný – vy ho jako 
občané můžete nejen znát, když už je 
hotový, ale podílet se přímo i na jeho 
přípravě.

Zastupitelstvo schvaluje rovněž 
územní plán obce, jeho změny a  do-
plňky. Příprava územního plánu je 
podle stavebního zákona rovněž věcí 
veřejnou a  musí být veřejně projed-
nán postupem, který určuje stavební 
zákon.

Podle zákona o  obcích je jednou 
z  hlavních pravomocí zastupitelstva 
obce příprava a  schvalování pro-
gramu rozvoje obce. Tento program 
(strategie obce) by měl stanovit to 
nejdůležitější v rozvoji obce, zformu-
lovat cíle a  navrhnout postupy, jak 
k  těmto cílům dospět. Neměl by být 
programem jedné nebo více politic-
kých stran, ale dohodou všech obyva-
tel obce, respektive zastupitelů.

O  podobě obce, ve  které žijeme, 
rozhodují významně lidé zvoleni 
ve  volbách. Zvolení by mělo zname-
nat to, že představy, které strana či 
politik předkládá, odrážejí do  jisté 
míry potřeby občanů – voličů. Život 
je ale pestřejší než jakýkoliv volební 
program a  řada problémů, které je 
třeba řešit, vyvstává aktuálně, někdy 
nečekaně, anebo tyto problémy mají 
naopak tak dlouhodobý charakter, 
že je za  čtyři roky velmi těžké něco 
s nimi udělat.

C O  Z N A M E N Á 
B Ý T  O B Č A N E M

Při aktuálních záležitostech může 
občan využívat jednání zastupitel-
stva, kontaktovat samotné zastupite-
le, příslušné výbory, může se účastnit 
veřejného zasedání zastupitelstva.

Čekají nás volby do obecnícího za-
stupitelstva. Pokud vám není osud 
obce lhostejný, k volbám přijďte.

Přijďte a  zvolte si zastupitele, kte-
ří budou hájit vaše zájmy a  názory 
v životě, a uvědomte si, že ve volbách 
do  obecního zastupitelstva není dů-
ležitá a prioritní sympatie k politické 
straně, nýbrž důvěra ke  konkrétním 
lidem na kandidátní listině. Měli bys-
te si zvolit takové zastupitele, kteří 
jsou schopni realizovat výše uvedené.

Přeji vám správnou volbu!
Dagmar Kovaříková
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Rok 2010

Ve dnech 11 – 12. 10. 2010 se uskutečnily volby do zastupitelstva obce 
s těmito výsledky:
KDU-ČSL 5 mandátů 
 (Prokop, Ing. Bubla, Mgr. Pšenáková, 
 Mezuláník, Dufek)
Moravané 3 mandáty (Muric, Sekaninová, 
 Ing. Špunar)
KSČM 2 mandáty (Havelka, Drabálek)
ČSSD 1 mandát (Nedoma J.)

Ustavující zasedání se konalo dne 15. 11. 2010.
Starostou byl zvolen Pavel Prokop, místostarostou Pavel Muric.
Zastupitelstvo rozhodlo o zřízení těchto výborů a současně zvolilo je-
jich předsedy:
Kontrolní: Nedoma Josef
Finanční: Ing. Bubla Jaroslav
Životního prostředí: Drabálek Otto
Sociálně zdravotní: Muric Pavel
Mládež tělovýchovu a rodinu: Sekaninová Dana
Rozvoje obce: Mezuláník Pavel

Dále schválilo: Jednací řád zastupitelstva, zásady pro poskytování ces-
tovních náhrad a přijetí dotace od JMK ve výši 500 tis. Kč.
Stanovilo výši měsíční odměny neuvolněným členům ZO.
Určilo oddávající na volební období: 
Pavel Prokop, Pavel Muric, Pavel Mezuláník.
Rozhodlo o pronájmu Kasína na dělnickém domě Zdeňku Blechovi 
z Lovčiček.  
Schválilo OZV č. 2/2010 o místních poplatcích.
Jen připomenu, že v r. 2010 započala výstavba kanalizace a ČOV, byla 
provedena oprava hasičského vozidla a byla provedena výměna páteř-
ních rozvodů vody na ZŠ. 

Dotace přijaté v r. 2010:
JMK:  2 084 510,-
ÚP: 810 092,-
Obce na žáka: 806 261,-
Celkem: 3 700 863,-

Stav majetku k 31. 12. 2012: 141 804 065,45 Kč
Závazky k 31. 12. 2012 5 176 226,14 Kč

Zhodnocení uplynulého volebního období rozdělím na tři bloky:
  
A)  Co se  nezdařilo realizovat.
B)  Co se v průběhu volebního období podařilo.
C)  Další záměry obce.

Ad A:  Nezdařilo se.
Opravit chodníky –  ul. Na Konci,  Milešovská, Boženy Němcové 

a nový chodník do Chaloupek.
Novou cestu a osvětlení k RD p. Bajera, Ing. Zehnala, Františka Pav-

lovce ml.
Nepodařilo se vykoupit pozemky a vypracovat prostorovou studii 

využití plochy nad ul. Květná. 
Nemáme koncepci výsadby zeleně v obci za vykácené přerostlé stro-

my.
Vůbec jsme neřešili možné trasy cyklostezek a jejich realizaci.
Opravit fasádu zdravotního střediska.
Na obecní bytovce 6BJ vyměnit okna a údržbu fasády.
Nevíme jak smysluplně využit Katolický dům!
O záměru výstavby penzionu jsme diskuzi vedli, máme v územním 

plánu vyčleněný prostor, vykoupili jsme pozemky, ale záměr nijak dál 

nepostoupil.
Nepodařilo se, aby knihovna plnila i jiné funkce (např. větší zapoje-

ní mládeže, rozšíření její činnosti).
Kabelová televize sice funguje, pan Fryc do ní dost investoval, zřídil 

i digitální vysílání souběžně s analogovým, ale její úroveň by se měla 
posunout výše. 

Je však nutné vzít v úvahu, že naše obec, alespoň co do velikosti, 
je řadovou obcí s omezenými finančními možnostmi a v uplynulém 
volebním období výrazně investovala.

Ad B:  Co se v průběhu volebního období podařilo.
S činností zastupitelstva jsou občané průběžně a pravidelně seznamo-
váni, proto uvedu jen zásadní údaje.

Rok 2011

Obec podala žádost na  Povodí Moravy s.p., o  bezúplatný převod 
1 ks průtočné vodní nádrže a 3 ks vodních nádrží bočních, vybudova-
ných v rámci revitalizace otnického potoka – žádost nebyla úspěšná.

Zastupitelstvo uložilo Výboru rozvoje obce aktualizovat „Místní 
program obnovy vesnice“.    

Vzalo na  vědomí problémy při výstavbě sběrného dvora odpadů. 
Zkoušky prokázaly malou únosnost podloží.

Firma Strabag předložila návrh řešení na  zpevnění podloží stav-
by, a  to provápnění s  příměsí cementu do  hloubky 0,5 m. Náklady 
528 515,- Kč + DPH.  

Zastupitelstvo projednalo a  schválilo nabídku f. Energy Benefit 
Centre na zpracování projektu a podání žádosti o dotaci na úpravu 
kotelny v základní škole. Jednalo se o  instalaci plynových tepelných 
čerpadel a rozvodů topení. 

Zastupitelé vzali na vědomí, že dne 19. 6. 2011 náhle zemřel Mi-
loš Šurýn, otnický bezdomovec. Vzhledem k  tomu, že neměl žádné 
blízké, příbuzné, kteří by zajistili jeho pohřeb, schválilo ZO obstarání 
pohřbu na obecní útraty. 

Rozhodlo o  změně dodavatele plynu, nově f. LAMA Investmens 
na dodávku zemního plynu pro obecní budovy i Základní školu Otni-
ce (dosavadní dodavatel Bohemia Energy).             
          

Starosta jmenoval Mgr.  Hynka Zavřela ředitelem Základní školy 
a Mateřské školy Otnice, od 1. 10. 2011, na dobu neurčitou.  

Rozhodlo o zapojení se do svozu biologicky rozložitelného odpadu 
pořízením 80 ks nádob. Svoz zajišťuje f. Respono Vyškov.          

Rozhodlo svěřit provozování kabelové televize p. Frycovi z Měnína.
Dne 25. 11. 2011 se uskutečnilo slavnostní otevření ČOV, sběrného 

dvora odpadů a nové hasičky.  
V noci na 26. 10. 2011, vlivem silného větru, došlo ke škodní udá-

losti na střeše školy. Vítr odtrhl dva plechy. (Škoda asi 20 tis. Kč).
Do Školské rady schválilo zástupce za zřizovatele, a to Josefa Nedo-

mu a Danu Sekaninovou.          

PláN AkCí oBCe otNiCe NA rok 2011 – vyhoDNoCeNí

 Rozpočet: Skutečnost
1. Dokončení kanalizace a ČOV 0.000,- Kč 0,-
(příspěvek obce v r.2013,14)
2. Sběrný dvůr odpadů 11 320 000,- Kč 12 020 349,40
(dotace celkem 10 393 081,76 Kč)
3. Přístavba MŠ + rekonstrukce 
kotelny 3 500 000,- Kč 3 797 144,-
(dotace JMK 500 000,- Kč)
4. Oprava svahu u fotbalového hřiště 561 000,- Kč 673 500,-
(0,5 mil. dotace od JMK v r.2010)
5. Rekonstrukce chodníků po ČOV 40 000,- Kč 405 581,44

Zpráva o činnosti Zo Za volební období 2010 – 2014
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(na Pančavě, u Dvořákového)  
+ ostatní (k hasičce, v Chaloupkách, 
u Hložek Sláv.)
6. Změna č.1 ÚP - dokončení 10 000,- Kč 9 000,-
(15 tis. Kč – zaplaceno 2010)
7. Oprava nájezdu na Pančavě 10 000,- Kč  náklady v chodnících 
(p. Dospíšil – p.Pacas)
8. Výměna oken na Katolickém domě  250 000,- Kč 253 521,-
9. Zateplení MŠ  4,8 mil. Kč 
neprovádělo se ( v případě přiznané dotace )
10. Vyřazení všech obecních septiků 
a propojení budov na kanalizaci.  0,-
(Provedeno, obec neobdržela vyúčtování)
11. Oprava komunikací
a) po ČOV + u p.Marečka, u parku RA,   526 696,-
b) ostatních (u kostela, školy, k Agře, u DD a KD,   
12. Oprava komunikace 
k RD p. P. Pavlovce  128 174,-
13. Oprava el. instalace na Dělnickém domě  71 375,-
14. Kniha o Otnicích   (Otnice v proměnách času) 237 499,90
15. Oprava přejezdu přes most 
v Hrubé dolině (upravily Rostěnice a.s.)  0,-
16. Hrací prvky do parku sv. J. Nepomuckého  53 665,-
17. Rekostrukce únikové terasy na ZŠ   0,- 
(provedeno sponzorsky f. Prostavby a.s. Brno 
a f. Beton Brož Otnice)
18. Oprava bytového hospodářství (nad ZS)  109 632,-
19. Oprava čerpadla vozidla SDH  CAS K 25  124 655,-  
  
Dotace přijaté:
JMK:  2 217 959,-
JMK pro ZŠ: 775 197,-
EU – peníze školám
SFŽP:  9 883 081,76
ÚP:  550 991,-
Obce na žáka:     712 357,-
Celkem:          14 139 585,76,-

Stav majetku k 31. 12. 2012: 156 103 310,22,-
Závazky k 31. 12. 2012: 3 496 225,11

Rok 2012

V  návaznosti na  zápis Krajské hygienické stanice (KHS) Vyškov 
na základní škole, bylo nutné započít s opravou elektroinstalace v bu-
dově školy, vybudovat chybějící hygienickou kabinku na dívčím WC, 
vyměnit vadné obklady umývárny u tělocvičny, opravit obložení stěn 
v tělocvičně a poškozené parketové podlahy v učebnách.

Zastupitelé vzali na vědomí rezignaci kronikářky obce Ludmily Ka-
loudové, vyslovili jí poděkování za dlouholetou aktivní a profesionální 
činnost ve funkci kronikářky obce a předali jí ocenění obce.  
  

Zastupitelstvo schválilo změnu dopravního značení ulice U Parku 
na jednosměrný příjezd ke sběrnému dvoru odpadů. 

Rozhodlo podat přihlášku do soutěže „Vesnice roku 2012“.
Schválilo:

-  Místní program obnovy vesnice.          
-  Koncepci ochrany přírody a krajiny obce Otnice.      
-  Koncepci rozvoje obce v oblasti mládeže, tělovýchovy a rodiny.

Webové stránky obce byly rozšířeny o tzv. „Virtuální prohlídku částí 
obce“. 

Ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči Brno, byl reali-
zován projekt Family Point v Otnicích. 

Zastupitelé projednali návrh „Rámcové dohody“ o upsání akcií při 
zvyšování základního kapitálu společnosti Vodovody a  kanalizace, 
Vyškov a.s. 

Spoluúčast obce na financování projektu (ČOV a kanalizace Otni-

ce) je tvořena podílem 50 % nákladů akce po odečtení podpory z Fon-
du soudržnosti a  podpory ze SFŽP ČR. Předpokládaná výše podílu 
obce cca 10 mil. Kč. (Smlouva byla podepsána v březnu 2013).

Rozhodlo o instalaci elektrické bezdrátové zabezpečovací signaliza-
ce do Základní školy Otnice. (45 750,- Kč).

Schválilo rozšíření kapacity školní družiny při Základní škole Otni-
ce z 25 na 50 žáků s účinností od 1. 2. 2013.

Zastupitelé rozhodli zřídit digitalizovaný archív starých i  nových 
fotografií obce a jejího života. 

Provedené kontroly na obci v r. 2012:
- KÚ JMK  - Audit obce  - s výhradou, nápravná opatření přijata
- VZP Vyškov – bez závad
- HZS JMK Vyškov – závady odstraněny ve spolupráci s SDH Otnice
- KÚ JMK – výkon přenesené působnosti – drobné nedostatky vyře-

šeny 
- FÚ Vyškov – kontrola na dotaci „Zateplení ZŠ Otnice“ – bez závad
- KÚ JMK – kontrola na SD + odpadové hospodářství - bez závad
- MěÚ Slavkov u Brna – na výkon matriční agendy, drobné závady 

řešeny 

PláN AkCí oBCe otNiCe NA rok 2012 - vyhoDNoCeNí 
 Rozpočet:
1. Zateplení MŠ   - neprovádělo se  4,8 mil. Kč
(v případě přiznané dotace )       
2. Rekonstrukce kotelny v ZŠ  6 mil. Kč  
(v  případě přiznání dotace ) - neprovádělo se            
3.Výstavba  dětského hřiště 0,3 mil. Kč
 (náklady 520 980,- Kč, dotace 364 686,- Kč)
4. Výstavba nového chodníku a lávky přes potok     0,25 mil. Kč
    (levá strana od Markového  až k parku sv. J. N.) 349 638,- Kč 
5. Oprava zdravotního střediska a 0,3 mil. Kč 
obecní 6-ti bytovky (schodišťové okno, odpady,) 
 Celkem 84 041,- Kč. (Schod. okno 6BJ 42 740,-)
6. Oprava zábradlí na mostu v ul. Chaloupky  0,02 mil. Kč
 ( 25 800,- Kč)
7. Komunikace k rod. domům Pavlovec , Bajer 0,05 mil. Kč 
(vypracování projektové dokumentace) nebylo provedeno 
8. Opravy v ZŠ   0,2 mil. Kč
(projekt  elektroinstalace (49800,-) 
výstavba hygienické kabinky,
oprava umývárny u tělocvičny ( 156 854,-)  Celkem:206 654,- Kč)
9. Oprava vrat na Katolickém domě 0,02 mil. Kč
(29 869,- Kč)
10.  Úprava svodnice nad RD p. Pavlovce 0,02 mil. Kč
11. Oprava budovy staré hasičky - drobné opravy
12. Vyčištění otnického potoka – Povodí Moravy  - zahájení prací
13. Koncepce rozvoje obce na úseku ŽP a mládeže, 
tělovýchovy a rodiny Schváleno ZO
14. Místní program obnovy vesnice Schváleno ZO
15. Soutěž  „Vesnice roku 2012“ Modrá stuha
16. Zahájení pozemkových úprav, 
OPÚ Vyškov –  nebylo zahájeno
17. Výsadba stromů u ČOV 5 200,- Kč
18. El. zabezpečení v ZŠ 45 750,- Kč

Dotace přijaté:
JMK:  1 326 940,- Kč
JMK pro ZŠ: 516 798 
EU-peníze školám
MMR:  364 686,- 
ÚP: 258 581,-
Obce na žáka:     793 120,-
Celkem: 3 160 125,- Kč

Stav majetku k 31. 12. 2012: 163 428 609,07  Kč
Závazky k 31. 12. 2012     3 245 721,14  Kč
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Chtěl bych vyzvednout zapojení občanů a  organizací do  soutěže 
Vesnice roku 2012, ve které jsme získali jako jediní v ČR již třikrát (r. 
2002, 2006, 2012), ocenění za společenský život „Modrá stuha“ v Jiho-
moravském kraji.

Na naše „Blonďáky“ vzpomínají členové komise dodnes.
Poděkování také patří všem občanům za péči a starostlivost o své 

domy a  jejich okolí, které velmi přispívá k  dobré reprezentaci naší 
obce. 

Rok 2013

Zastupitelstvo rozhodlo o uložení volných financí obce do tří spo-
řitelních družstev po 2,5 mil. Kč. Jednalo se o Metropolitní spořitelní 
družstvo, ANO spořitelní družstvo a Artesa spořitelní družstvo. (Úro-
kové sazby 4,1 a 3,1 p.a.).

Zastupitelstvo vydalo „Nařízení obce č. 1/2013“ tržní řád, kterým se 
zakazuje podomní prodej po obci. 

Zastupitelstvo potvrdilo Rozhodnutí,  které vydal ředitel školy o ne-
přijetí žáků do MŠ Otnice ve školním roce 2013/2014 a odmítlo po-
daná odvolání. 

Schválilo finanční výpomoc obci Putim, postižené povodněmi, 
ve výši 30 tis.Kč.  

Projednalo situaci okolo Metropolitního spořitelního družstva Pra-
ha, kde obec měla uloženo 2,5 mil Kč. (Státní zastupitelství pozastavilo 
činnost - konkurz).

Schválilo žádost ředitele ZŠ Otnice o navýšení kapacity školní ku-
chyně z 270 na 320 obědů. 

Zastupitelstvo schválilo zhodnocení volných finančních prostředků 
5 mil. Kč, formou půjčky firmě Prostavby Real, a.s., Brno, s roční úro-
kovou sazbou 5 %.             

Na základě elektronické aukce se stala dodavatelem plynu od 1. 1. 
2014 společnost Pragoplyn a.s. Praha a  dodavatelem elektřiny spo-
lečnost E.ON Energie a.s. Aukce se zúčastnila i Základní a Mateřská 
škola Otnice. 

PláN AkCí oBCe otNiCe NA rok 2013 - vyhoDNoCeNí 
 Rozpočet:
1. Zateplení MŠ   (Celkové náklady 3 675 136,-) 5,5 mil. Kč
(Dotace 1 860 498,90 Kč)     
2. Rekonstrukce kotelny v ZŠ 6,7 mil. Kč  
(Celkové náklady 5 701 500,- Kč)
(Dotace 3 559 696,75 Kč) 
3. Silniční retardér na ul. Severní 0,1 mil. Kč
(Celkem  21 486,- Kč)
4. Dělnický dům – výměna oken a kotelny 1,4 mil. Kč                     
(Celkové náklady 1 866 997,- Kč)
(Dotace 600 tis. Kč)    
5. Katolický dům – rekonstrukce topení 0,3 mil. Kč 
(Celkové náklady 317 680,- Kč) 
6. Knihovna – nový výpůjční systém 0,02 mil. Kč
(Celkem  10 135,- Kč) 
7. Projektová dokumentace místní komunikace  0,08 mil. Kč 
(vypracování projekt. dokumentace k RD Bajer J., Pavlovec F. ) - ne-
provedeno,(pozemky)
8. Oprava podlahy sálu v ZŠ  0,04 mil. Kč
(zdrsnění podlahy sálu) – cca 21 tis. Kč  (hradila ZŚ)
9. Prováděcí dokumentace středu obce 0,13 mil. Kč
(Projekt 120 tis. + výběr. řízení 53 tis. Kč)
10. Odvod vody z komunikace u stav. Prima  0,08 mil. Kč
(Celkem 98 776,- Kč)
11. Vyčištění otnického potoka 
– Povodí Moravy  (3.596.647,-) 0.-  Kč
12. Zahájení pozemkových úprav – 
Okresní pozemkový úřad Vyškov nebyly zahájeny
13. Rozšíření  propojovacích cest 
na hřbitově (2 ks)  Celkem 14 111,-  Kč

14. Výměna svítidel v MŠ (I. oddělení)  
+  navýšení kapacity na 56 dětí  70 + 50 tis.Kč
15. Rozšíření kapacity kuchyně v ZŠ Celkem   200 tis.  Kč
16. Příspěvek na softwer k PC na ZŠ Celkem 83 tis.  Kč
17. Rozvod vody ve sklepení KD  Celkem 18 864,- Kč
18. Okno velux v obec. bytě 
manž. Svobodových nad ZS – nebylo provedeno
19. Chodníky okolo budovy MŠ Celkem 614 283,- Kč
20. Vybavení studia na digitalizaci 
starých fotografií  Celkem  43 000,- Kč    

Dotace přijaté:
JMK:   891 700,- Kč
MMR:   600 000,- Kč
ÚP:  713 815,- Kč
SFŽP 5 534 636,50  Kč 
Celkem:  7 740 151,50 Kč

Stav majetku k 31. 12. 2013: 174 952 986,91  Kč
Závazky k 31. 12. 2013 2 064 415,03  Kč

Rok 2014

Na poslední rok volebního období zastupitelé naplánovali dlouho 
odkládanou akci, podloženou finanční analýzou, na celkovou úpravu 
středu obce. Bylo to poslední místo, navíc okolo radnice, které obec 
hyzdilo, obzvláště v deštivém počasí.  

Vzhledem k tomu, že obec byla připravena i na přidělenou dotaci 
od SFŽP na zateplení budovy radnice, mohla být i tato akce zahájena.

Zastupitelstvo schválilo „Smlouvu o příspěvku“ s městem Slavkov 
u Brna, na financování sociálních služeb v r. 2014. Slavkov bude finan-
covat 2/3 nákladů na sociální služby, obce v ORP Slavkov pak 1/3, dle 
počtu obyvatel. Na Otnice vychází ročně cca 31 590,- Kč.  

Vzalo na vědomí uspořádání Lidových misií v Otnicích a rozhodlo 
o umístění misijního kříže.

Vzalo na  vědomí sdělení Státního pozemkového úřadu Vyškov 
o zahájení Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Otnice.

Schválilo podání přihlášky do Svazu měst a obcí ČR.
Projednalo návrh trasy VTL plynovodu MND Hodonín od vrtu Ot-

nice 101.
Schválilo nabídku SÚS Vyškov na bezúplatný převod objektů pře-

stupního terminálu IDS do majetku obce.
Vzalo na vědomí termín konání komunálních voleb a to 10.-11. říj-

na 2014.

PláN AkCí oBCe otNiCe NA rok 2014 
 Rozpočet:
1. Rekonstrukce středu obce 11   mil. Kč  
2. Zateplení budovy radnice 3,3 mil. Kč
3. Hrací prvky do parku sv. J. Nepomuckého  150   tis. Kč
( prvky do zahrady MŠ – dotace JMK  200 tis. Kč)
4. Aparatura na ozvučení sálu DD 40    tis. Kč.  
37 301,- Kč
 5. Projekt opravy chodníků + žádost o dotaci  60  tis.  Kč
6.  MŠ – oprava střešního svodu vody 40 tis. Kč
 (Provedeno  cca 3 tis. Kč)
7.  Výměna okna Velux v bytě nad ZS 25 tis. Kč
(Byt manž. Svobodových) 
8.  Oprava podlahy + obklady v moštárně na DD 70 tis.  Kč 
 67 732,- Kč
9.  Studie řešení prostoru podél cesty k f. JASS 50 tis.  Kč
( 32 300,- Kč)

10. Zahájení pozemkových úprav 
– Okresní pozemkový úřad Vyškov  0,-    Kč
11. Rozšíření propojovacích cest na hřbitově 
(zaměstnanci obce) - ano 30 tis. Kč
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12. Zpevnění prostoru za DD – 
recykláž  - zatím neprovedeno 30 tis. Kč
13. Výměna svítidel a el. vedení chodby na ZŠ (přísp.)  60 tis. Kč 
14. Odvodnění polní cesty u rybníka v Poltni   (5 082,- Kč)   20 tis. Kč 
15. Infokanál do digitální části TKR - zatím neprovedeno  
 20 tis. Kč

Dotace přijaté k 31. 8. 2014:
JMK:  400 000,- Kč
ÚP:  477 624,- Kč
SFŽP (dle smlouvy) 2 058 066,- Kč
Celkem:  2 935 690,- Kč

Stav majetku k 31. 8. 2014: 182 757 112,22  Kč
Závazky (úvěr) k 31. 8. 2014  1 088 754,12  Kč

CElkOvé shRNuTí vOlEBNíhO OBdOBí:

Obec poskytuje každému nově narozenému dítěti příspěvek  
2 tis. Kč.

Nakupuje knihy do knihovny v hodnotě 10 tis. Kč/rok.
Spolupráce obce se Základní a Mateřskou školou, Farností a všemi 

organizacemi i zájmovými sdruženími, je velmi dobrá.
Vždy k 31. prosince každého roku provádějí zastupitelé inventari-

zaci majetku.
Schvalují hospodaření ZŠ a její odpisový plán.
Obec, mimo jiné aktivity, pořádá vánoční koncert.
Po celé volební období obec vykupovala pozemky v rozvojových lo-

kalitách a přijímala pozemky od dárců.
Veškerou údržbu obec zajišťuje pracovníky na  veřejně prospěšné 

práce (VPP), tato místa jsou Úřadem práce dotovaná, čímž dochází 
k nemalým finančním úsporám a tyto je možné dále investovat.

Zápisy z jednání Zastupitelstva jsou zveřejněna na úřední desce, we-
bových stránkách obce a v Otnickém zpravodaji.  

Zastupitelé několikrát stáli před nelehkým rozhodnutím, jehož do-
pad měl pro rozvoj obce nadčasový horizont. Svými rozhodnutími 
mění zastupitelstvo tvář obce  a občané mohou posoudit dopady těch-
to rozhodnutí jak v průběhu, tak po jejich dokončení.

Tato zpráva je souhrnem hlavních činností zastupitelstva obce 
za uplynulé volební období. Zastupitelé se na jednání schází pravidel-
ně, každé třetí pondělí, účast všech členů je vysoká. Jednání probíhají 
věcně, bez politických, nebo osobních antipatií. Výkon funkce zastu-
pitele je nejen časově náročná, ale nese i osobní zodpovědnost za roz-
hodování o investicích a majetku obce.    

Patří jim za to moje poděkování.

Samostatnou kapitolu bych věnoval financování. Troufám si říci, že 
financování bylo silnou stránkou tohoto zastupitelstva.

Celkové shrnutí dotací a výše investic
Celková výše obdržených dotací 
za volební období 2010 – 2014, činila:   31 676 414,- Kč

Cizí investice do obce (2011-2014):
Povodí Moravy – čištění potoka  3 596 647,- Kč
Vak Vyškov  - kanalizace a ČOV (celkem s DPH)  90 145 000,- Kč                                                                 
Celkem:  93 741 647,-  Kč

Celková výše investic z rozpočtu obce (2011-2014): 47 422 329,-  Kč
z cizích zdrojů:  93 741 647,-  Kč
Souhrnem v obci proinvestováno 2011-2014: 141 163 976,-  Kč

K 31.8.2014 má obec na účtech finance ve výši:  9 189 671,94,-  Kč
Celková výše úvěru  k 31. 8.  činí: 1 088 754,-  Kč

Hospodaření obce 
 Příjmy Výdaje
Rok 2010 16 173 789,- 11 571 278,-
 2011 27 031 826,- 28 260 622,-
 2012 16 899 150,- 11 011 351,-
 2013 26 017 783,- 28 205 921,-
 8/2014 13 692 270,- 10 492 274,-

Příjmy z úroků, z volných zdrojů od bank 
a spořitelních družstev a f. Prostavby:
Rok 2011:  51 761,-
 2012:  42 616,-
 2013:  196 348,- 
 (Spořitelní družstva + Půjčka Prostavby Real)  
 2014:  209 351,- 
 (Spořitelní družstvo + Půjčka Prostavby Real)  

Tady bych chtěl poděkovat  předsedovi finančního výboru ing. Bublo-
vi, že se ze všech sil snažil naplňovat obecní pokladnu. 

Ad C)  Další záměry obce:
Záměry obce jsou odvislé od aktivity zastupitelstva, občanů, orga-

nizací, ale hlavně od finančních možností. Nelze pominout, že obec 
musí splatit Vodovodům a kanalizacím Vyškov svůj podíl ve výši 10 
mil. Kč do konce roku 2016 na vybudování kanalizace a ČOV.

Předložené náměty proto berte prosím jako náměty pro zamyšlení, 
co dál:   

-  Komunikace a veřejné osvětlení k RD Pavlovce Františka, p. Bajera, 
Ing. Zehnala

-  Komunikace propojení ul. Milešovská a ul. Pod Vodárnou
-  Prostor mezi hřbitovem a f. JASS - navazuje na střed obce + nová 

komunikace
-  Co s prostory na Katolickém domě, jaké využití? (Nyní skladiště)
-  Opravit chodníky v ulici Na Konci, Milešovská, Boženy Němcové
-  Dokončit pozemkové úpravy
-  Oprava obecní bytovky v ulici Školní, výměna oken, zateplení
-  Zdravotní středisko – oprava fasády
-  Pokračovat ve výměně elektroinstalace na základní škole
-  Vybudování dalšího rybníku, dle územního plánu
-  Bydlení (penzion) pro seniory 
-  Pokračovat v budování sportovního areálu dle studie
-  Realizovat navržená opatření k  ochraně krajiny z  pozemkových 

úprav (KPÚ)
-  Vybudovat cyklostezky navržených z pozemkových úprav
-  Opravit komunikaci v ulici naproti dělnického domu k „Tulovému“
-  Výsadba zeleně v obci + zalesnění lokalit vzešlých z KPÚ
-  Dokončit rekultivaci skládky v cihelně
-  Úpravy prostoru naproti ul. Květná (parkoviště, klidová zóna, dět-

ské hřiště)
 
 Jistě se najdou i další náměty pro rozvoj naší obce.

Na závěr mé zprávy bych chtěl poděkovat zaměstnancům obecního 
úřadu za dobrý pracovní kolektiv.  Všem občanům za spolupráci při 
prosazování záměrů rozvoje obce a toleranci, když vše nebylo podle 
jejich představ.  

Všem členům zastupitelstva za projevenou důvěru a podporu po ce-
lou dobu volebního období, za korektní a slušné vystupování při všech 
jednáních.  Bylo mi ctí stát v čele tak odborně fundovanému a vyváže-
nému zastupitelstvu a společně pracovat pro naši krásnou obec.            

2. října 2014
Pavel  Prokop, starosta
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••	starostovy	starosti	••
Vážení spoluobčané,

končí volební období 2010 – 2014  
a ve dnech 10.–11. října půjdeme zvo-
lit nové zastupitele obce. Vzhledem 
k  naplánování investičních akcí (re-
konstrukce středu obce a  zateplení 
radnice) se dalo předpokládat, že závěr 
mandátu bude rušný. V  důsledku  dal-
ších komplikací je problémů až nad 
hlavu. První nastal náhlým a  dlouho-
dobým onemocněním Věry Kaloudo-
vé, která na  konci srpna sdělila, že ze 
zdravotních důvodů už do  zaměst-
nání nenastoupí. Starostu nahradíte 
celkem rychle, stačí zvolit jiného, ale 
nahradit kvalitní matrikářku a  účet-
ní v  jedné osobě, to je obrovský pro-
blém. Obec přestala účtovat a  hledala 
náhradu na  matriku. Okruh lidí, kteří 
mají zkoušky pro výkon matrikářky, je 
velmi omezený a  většinou mají svoje 
zaměstnání a nechtějí si přidávat další 
starosti. Po usilovném hledání, jednání 
a  přemlouvání se podařilo přesvědčit 
paní Skokanovou ze Slavkova u Brna. 

Chtěl bych jí i  touto formou velmi 
poděkovat, že se dokázala obětovat, 
a  na  místo odpočinku zastávat funkci 
matrikářky v  Otnicích. Obec neúčto-
vala od  května do  září a  stav již byl 
neudržitelný. Po  krátkém hledání se 
podařilo dohodnout s  agenturou, kte-
rá byla ochotna zpracovat účetnictví 
za  chybějící měsíce a  zaučit paní Jed-
ličkovou, která se současně připravova-
la na zkoušky z matriční agendy a také 
zacvičovala novou pracovnici na  OÚ 
Janu Štěpánkovou. Souběžně na  obci 
probíhá kontrola Finančního úřadu 
na obdrženou dotaci „Sběrný dvůr od-
padů“ ve  výši 10 mil. Kč, a  ti se snaží 
svoji práci dělat co nejlépe, to znamená 
najít nějaké pochybení v celém procesu 
realizace akce. Kontrola doposud ne-
skončila. Na kontrolu je také nahlášen 
Úřad práce Brno, na dotace, které jsme 
obdrželi na  veřejně prospěšné práce. 
Do  toho všeho začala výměna oken 
a zateplení radnice, kdy jsme na týden 
museli přerušit provoz. Také neustá-
le deštivé počasí a  nečekané překážky 

v podobě starých inženýrských sítí při 
probíhající rekonstrukci středu obce. 

Výběr veřejného osvětlení, typ a bar-
va dlažeb, velikost a tvar vodního prv-
ku, či struktura a barva fasády radnice, 
již byla procházka růžovým sadem. 
Avšak jedna věc je projekt a  druhá 
pak vlastní realizace. Jinak to vypadá 
na  papíře a  jinak ve  skutečnosti. Ne-
zbývá než doufat, že nový střed obce 
i  zateplená radnice se občanům bude 
líbit.

Chtěl bych se omluvit všem místním, 
ale i  dojíždějícím občanům za  vznik-
lé komplikace při budování nového 
středu obce a zateplení radnice i za tr-
pělivost a toleranci.

Poděkovat také za  podporu a  důvě-
ru po  celé volební období. Přeji nám 
všem šťastnou ruku při volbě nového 
zastupitelstva, aby bylo pracovité a děl-
né, umělo spolu dobře komunikovat 
a mělo vizi. Dobré zastupitelstvo je zá-
kladem pro další rozvoj obce.  

             
 Pavel Prokop, starosta
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Obecní úř ad infOrmuje

Diakonie Broumov ve  spolupráci 
s  obcí Otnice pořádá dne 1. 11. 2014 
v  dělnickém domě od  9:00-11:00hod 
sbírku použitého ošacení.

obec upozorňuje občany na zákaz 
parkování vozidel na chodnících. 

Parkováním na chodníku se řidič 
dopouští porušení silničního zákona. 
Chodec nebo maminka s kočárkem a 
dítětem pak musí auto obejít a vstoupí 
tak do vozovky. 

Případů stále přibývá. Pokud se si-
tuace nezmění, bude obec nucena pře-
stupky zdokumentovat a poslat na od-
bor dopravy ve Slavkově u Brna.

v rajhradě u Brna se začátkem říj-
na tohoto roku otevře nový domov 
pro seniory Akátový dům. Jedná se 
o nový a krásný domov pro seniory, 
který poskytuje kvalitní bydlení se 
sociální péčí. o výhodách a přínosech 
Akátového domu pro seniory jsme si 
povídali s paní Mgr. večeřovou z ve-
dení Akátového domu:  

Na začátek otázka, která mě osobně 
zajímá  –  proč „Akátový dům“?

Ve vnitřním parku se nachází nád-
herný vzrostlý akát a senioři se tak mo-
hou těšit na to, že jim strom v  letních 
dnech poskytne příjemný stín. 

Proč by měli senioři, popř. jejich ro-

diny, uvažovat o bydlení v  Akátovém 
domě?

Akátový dům se vyznačuje výbornou 
dostupností veškeré občanské vybave-
nosti, a proto si senioři mohou nakou-
pit, zajít na poštu či do lékárny a vyřídit 
spoustu věcí sami, bez pomoci druhých 
a bez pocitu, že jsou na někom závislí. 

Tzn., že je určený převážně pro aktiv-
ní a samostatné seniory?

Ne, v Akátovém domě jsou k dispo-
zici pečovatelky a hospodyně, jejichž 
služby senioři mohou, ale nemusí vy-
užívat. V  okamžiku, kdy se zdravotní 

stav seniora zhorší, nastupují hospody-
ně a pečovatelky, které jsou připraveny 
se vším pomoci.  

Je Akátový dům něčím výjimečný?
Naši klienti oceňují především sku-

tečnost, že čerpají a platí pouze tako-
vé sociální služby, o které mají zájem 
a které skutečně potřebují. Ubytování 
s  poskytováním základní péče v  sa-
mostatném pokoji stojí  7.750,- Kč za 
měsíc. 

A nakonec, co byste popřála Akátové-
mu domu a jeho obyvatelům.

Přeji všem obyvatelům Akátového 
domu, aby se jim jejich nové bydlení 
líbilo a aby si podzim života užívali pl-
nými doušky. Akátovému domu přeji, 
aby byl místem, kde jsou spokojení jak 
jeho obyvatelé, tak zaměstnanci, kteří 
se o obyvatele starají.

Akátový Dům, Městečko 52, rajhrad; 
tel.: 776 479 455 ; e-mail: info@sen-
bydleni.cz www.senbydleni.cz

jak	se	co	nejlépe	postarat	o	seniory?

oZnáMení o době a místu konání voleb 
do parlamentu české republiky 
a Zastupitelstev obcí

Starosta obce Otnice, ve smyslu § 14c zá-
kona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamen-
tu České republiky a o změně a doplnění ně-
kterých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 15 písmeno g) zákona  
č. 491/2001 Sb., o volbách do Zastupitelstev 
obcí a o změně a doplnění některých dalších 
zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

OZNAMUJE:
1.Volby do Zastupitelstva obce a Sená-

tu ČR se uskuteční
dne 10. října 2014 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 11. října 2014 
od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2.Místem konání voleb je:
budova obecního úřadu otnice, 
ul. dědina č. 479

3.Voliči bude umožněno hlasování 
poté, kdy prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky (platný ob-
čanský průkaz nebo cestovní m pasem 
České republiky). Neprokáže-li uvedené 
skutečnosti stanovenými doklady, nebu-
de mu hlasování umožněno.

4.Každému voliči budou dodány 3 dny 
přede dnem voleb hlasovací lístky. V den 
voleb volič může obdržet hlasovací lístky 
i ve volební místnosti.

Jak hlasovat ve volbách 
do Zastupitelstev obcí

Hlasovat lze jedním z  následujících 
způsobů:

– Označit křížkem ve  čtverečku v  zá-
hlaví sloupce před názvem volební stra-
ny pouze jednu volební stranu. Tím je 
dán hlas kandidátům této volební stra-
ny v pořadí dle hlasovacího lístku v po-
čtu, kolik činí počet členů zastupitelstva 
obce, který má být v obci volen. Pokud 
by byla označena tímto způsobem více 
než jedna volební strana, byl by takový 
hlas neplatný.

– Označit v  rámečcích před jmény 
kandidátů křížkem toho kandidáta, pro 
kterého hlasuje, a to z kterékoliv volební 
strany, nejvýše však tolik kandidátů, ko-
lik členů zastupitelstva obce má být zvo-
leno (11). Pokud by bylo označeno tímto 
způsobem více kandidátů, než je stano-
vený počet, byl by takový hlas neplatný.

– Kromě toho lze oba způsoby, popsa-
né v  předchozích bodech, kombinovat, 
a to tak, že lze označit křížkem jednu vo-
lební stranu a dále v rámečku před jmé-
nem kandidáta další kandidáty, pro které 
hlasuje, a to v libovolných samostatných 
sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostat-
ní volební strany. V tomto případě je dán 
hlas jednotlivě označeným kandidátům. 
Z  označené volební strany je dán hlas 
podle pořadí na hlasovacím lístku pouze 

tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu 
volených členů zastupitelstva obce (11).

hlas je neplatný jestliže
– volič neoznačil na  hlasovacím lístku 

ani volební stranu, ani žádného kandidáta
– volič označil na hlasovacím lístku kříž-

kem v  rámečku před jménem kandidáta 
více kandidátů, než kolik členů zastupitel-
stva má být voleno, a to bez ohledu na to, 
zda v počtu označených je odvolaný kan-
didát (k označení kandidátů volební stra-
ny, kterou volič zároveň označil křížkem 
ve čtverečku před názvem volební strany, 
se však přitom nepřihlíží – do počtu jed-
notlivě označených se nezapočítávají).

Zdroj Slavkovský zpravodaj
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Milovníci piva se sešli o  prvním 
červnovém víkendu na  hřišti, aby se 
osvěžili ve  slunném počasí vychlaze-
ným půllitrem. Na výběr měli hned ze 
16 druhů! konaly se tu totiž již druhé 
otnické Pivní slavnosti.

A začaly pěkně zostra. Všechny piva-
ře dostala páteční večer do varu pořád-
ná nálož rocku. Otnicemi se rozléhaly 
písničky hned tří kapel. Koncertní šňů-

ru začala skupina Vztahy, následována 
skvělými La Bande, a třešničkou na zá-
věr byli Kelwini. Teplá, téměř letní noc, 
skvělá muzika a pivo tekoucí proudem 
zaručily, že parket byl plný výborně se 
bavících lidí. Rock a pivo prostě ladí.

Stejně jako vloni, i  letos byla pivní 
degustace spojena se sobotním  vaře-
ním a  následnou ochutnávkou gulášů. 
Týmy amatérských kuchařů a kuchařek 

Chmelový nektar máme rádi
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se sešly již v  ranních hodinách, neboť 
příprava tohoto pokrmu v  množství 
hodném pro regiment si žádá nemálo 
času. Dopoledne už to na hřišti vonělo 
cibulkou, dušeným masem a paprikou. 
Ve  12 hodin pak mohli přijít všich-
ni, kdo chtěli díla gulášových mistrů 
ochutnat. 

Nejvíce si návštěvníci pochutnali 
na gulášku od Pavla Kaloudy a Tomáše 
Dobrovolného. Druhým místem potě-
šili Tomáše Sadílka a Zdeňka Latteber-
ga a  bronzovou medaili diváci udělili 
týmu ve  složení Jaroslav Hložek, Jiří 
Urban a Libor Dřínovský.

Odborná porota rozhodla jinak 
a  zlatem ocenila Pavla Bočka. Druhé 
místo na bedně obsadili vítězové divác-
kého hlasování Pavel Kalouda a Tomáš 
Dobrovolný. Bronzovými mistry gulá-
šů se stali v hlasování odborné poroty 
Dominika Hložková a Tomáš Slavíček.

Aby toho soutěžení v  sobotu nebylo 
málo, připravili organizátoři i  závod 
o nejrychlejšího pijáka. A zúčastnili se 

ho i  zahraniční soutěžící! Bohužel In-
dové potřebují ještě rychlost pití piva 
vypilovat, protože je hravě porazil Ja-
roslav Hložek, ve kterém půllitr chme-
lového moku zmizel nejrychleji.

Slunečné nedělní odpoledne pak 
patřilo našim nejmenším pod taktov-
kou Otnického Sadu. Děti se mohly 
kreativně vyřádit při křídovém malo-
vání, pokochat se modely aut a letadel 
a  nejen ony, ale i  jejich rodiče, zůstali 
v  úžasu z  cyklokuriozit, které k  nám 
přivezl Martin Zehnal z  Hrušek. Jeho 
neuvěřitelná kola, která mohli Otničtí 
vidět, jsou dokonce zapsána v  České 
knize rekordů.

A  který chmelový nektar tedy v  Ot-
nicích chutná nejvíce? Suverénně 
nejčastěji se v  půllitrech návštěvníků 
objevoval starobrněnský Drak, extra 
chmelený dvanáctistupňový ležák. Tak 
třeba si jej brzy budeme moci dopřát 
u Marků.

Nikola Valiánová
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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.

Na farní zahradě se 15. června usku-
tečnil farní den, kterého se účastnili 
nejen lidé z Otnic, ale také z okolních 
vesnic. Programem nás provázela skvě-
lá cimbálová muzika Primáš z Bolera-
dic, která vykouzlila mezi účastníky 
přátelskou a  zábavnou atmosféru. Po-
vzbudivé duchovní slovo měl pro far-

níky připravené salesián Radek Gott-
wald, který za  námi přijel z  Brna-Ža-
bovřesk z  Místní komunity salesiánů. 
Pro děti byla připravena soutěžní sta-
noviště, kde si mohly vyzkoušet střelbu 
z  laserových pistolí, slalom s  míčem, 
přenášení vody na  lžíci a mnohé další 
zábavné úkoly a  hry.  Každé z  dětí si 

za splnění všech aktivit odneslo malou 
pozornost.

 Krásně strávené odpoledne jsme za-
končili společných táborákem a opéká-
ním buřtů. Následně jsme se pak vyda-
li posilněni jak tělesně, tak i duchovně 
zpět do svých domovů.

Moc děkujeme všem, kteří se účast-
nili farního dne. Také těm, kdo aktiv-
ně pomohli s  jeho přípravou. Biskup-
ství brněnskému děkujeme za finanční 
podporu farního dne a  také celoroč-
ních aktivit na  faře. Děkujeme také 
za  bezplatné půjčení laviček a  stolů. 
 Adéla Navrátilová

Farní den

Milí přátelé, 

je hodně událostí, skutečností, které 
nás nenechávají klidnými. V našem nej-
bližším okolí, ale i ve světě…

A  tak se dost těžko někdy člověk těší 
na nový den, na to, co je před námi. Pro-
to je dobře, že nám někteří dovedou dát 
potěšení, povzbuzení. Jen tak.

Jedno takové právě nacházím v  útlé 
knížce Květiny pro naši duši. Nese název 
Kalhoty.

Účetní Pizzi se vrátil domů spokojený. 
V  elegantní tašce z  červeného kartonu 
se žlutou kokardou si nesl svůj poslední 
nákup: nádherné kalhoty. Běžel do  po-
koje, aby si je zkusil a třeba už si je vzal 
s rodinou k večeři. Oblékl si je a začal se 
obdivovat v zrcadle. Ale problém, který 
prodavač v  obchodě dovedně zakryl, se 
projevil teď. Kalhoty byly příliš dlou-
hé, takže o  ně účetní zakopával. „Ma-
ličkost“, pomyslel si účetní Pizzi. Mám 
v  domácnosti tři šikovné ženy, které 

umějí výběrně šít: manželku, dceru 
a tchýni. Dám je jedné z nich a ve chvil-
ce mi je zkrátí“. 

Pečlivě se změřil a  pak sešel dolů 
s  kalhotami v  ruce. V  kuchyni našel 
manželku. „Miláčku, musíš mi zkrátit 
tyhle kalhoty přesně o  sedm centimet-
rů…“ Manželka se na něj suše podívala. 
„Dneska nemám čas. A  vůbec, nejsem 
tvoje služka!“ Účetní neztratil odvahu. 
V  obýváku před televizí seděla tchýně. 
„Prosím tě, můžeš mi zkrátit tyhle kal-
hoty přesně o  sedm centimetrů?“ „Teď 
určitě ne! Nechci přijít o  opakování 
svého oblíbeného filmu Ztraceni. A pak 
mám setkání „třetího věku““. Účetní se 
podíval po  dceři. Našel ji, jak předstí-
rá, že se učí, a  zatím telefonuje svému 
chlapci. I  ji požádal. „Ani náhodou!“ 
odpověděla dcera. „Za  tři dny mám 
hrozně důležitou zkoušku!“

Chudák účetní složil kalhoty a  ne-
chal je na  židli. Další den šel pracovat 
do  banky ve  starých kalhotách. Man-

želka si pomyslela: „Chudák, byla jsem 
na něj zlá,“ a vzala kalhoty a zkrátila je.

O několik hodin později viděla tchýně 
kalhoty na židli a pomyslela si: „Musím 
se o  to postarat. Ještě že mě tu mají…“ 
A pro jistotu zkrátila kalhoty o dobrých 
deset centimetrů.

Po  chvíli se domů vrátila dcera, také 
našla na  židli kalhoty a  pomyslela si: 
„Chudák táta, nikdo o něj nedbá. Zkrá-
tím mu ty kalhoty. Kolik říkal? Sedm 
centimetrů, nebo sedmnáct? Tak dáme 
patnáct…“

Ustřihla kalhoty a pečlivě je obroubila
Když si účetní celý spokojený zkusil 

nové kalhoty, zjistil, že mu nesahají ani 
ke kolenům.

Rád přeji nám všem pozornost a  lás-
ku. Každý to nějak potřebujeme. I do ta-
kového dne nebo dnů, kdy možná neví-
me, na co se těšit, a nebo jak dál.

P. Pavel Buchta, farář
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Rok se s rokem sešel a je tu opět léto 
a s ním i Aloiské hody. Přípravy na ně 
začaly již začátkem května, kdy jsme se 
poprvé sešli na dělňáku a začali zkou-
šet. Hlavní pár byl letos dlouho velkou 
záhadou. Nikomu se moc nechtělo vzít 
na sebe tu velkou zodpovědnost a vést 
to divoké stádo rozjařených, mladých 
(a krásných) stárků, čímž se úkoly a 
povinnosti hlavního páru rozdělily 
mezi více lidí. Byli jsme dobrý tým, 
nicméně nám chyběla typická vůdčí 
osobnost, která by nás vedla na stře-
dečních a sobotních setkáních, což 
vedlo k tomu, jak to tak v posledních 
letech bývá, že to na zkouškách trochu 
drhlo! Ale čas neúprosně běžel, hody 
se blížily, a tak když nám začínalo téct 
do bot, možná ani neví sami jak, se na 

konec velení, díky svým zkušenostem a 
nátuře, ujali Radek Švábenský s Míšou 
Hofrovou.

A už je to tu, týden do hodů a vše vr-
cholí. Po dobré zkušenosti z minulého 
roku jsme se opět vydali pro vínko do 
malebných čejkovických sklepů a za-
bloudili pro máju do nedalekých lesů 
za Lovčičky. Děvčata nazdobily, kluci 
postavili a mája se vesele smála na celé 
široké okolí.

I přes všechnu doboru náladu se pře-
ce jen objevila předhodová nervozita 
a v předvečer hodů způsobila bouři 
emocí. Jak to tak ale bývá, po bouřce 
se pročistí vzduch a vyjasní obloha, a 
tak jsme i my s čistou hlavou sedli pod 
máju, zanotovali veselé písničky a těšili 
se na hodování. V sobotu večer veselou 

a povedenou zábavu ostartovalo deset 
krásně sladěných párů, kteří o půlnoci 
opět všechny překvapily svými doko-
nalými tanečními kreacemi a pohybo-
vými dovednostmi. Prostě jsme všem 
ukázali hvězdy.

Neděle začala již tradičně v kostele, 
kde jsme dostali požehnání od pana fa-
ráře a s hodovým právem od starosty 
už kluci mohli roztáčet děvčata v kro-
jích. S ideálním počasím jsme se pro-
tančili až k večerní zábavě. Naše hodo-
vé radovánky jsme zakončili „Cestou“ 
na vynášení v doprovodu pár desítek 
přítomných, kterým patří dík, za to že 
přišli, podpořili nás a tím nám ukázali, 
že to má smysl snažit se a zachovávat 
tradice.

Jiří Jochman, Karolína Menoušková

aloiské hody 2014
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m a T e ř S K Á  a   Z Á K L a d n í  Š K O L a

V polovině června žáci naší základní školy měli možnost navštívit východní pobře-
ží Španělska. Ubytováni byli ve městě Estartit nedaleko hlavního centra Katalánska, 
Barcelony. Byli ubytováni v pěkném hotelu s bazénem a o občerstvení se starali naši 
řidiči, Pavel Vokál a Zbyněk Daňhel, kterým bych chtěl tímto moc poděkovat. Odsud 
jsme vyráželi za poznáním krásných míst. K nejvíce zajímavým místům určitě patřila 
opakovaná návštěva Barcelony. Žáci měli možnost na vlastní oči vidět největší ev-
ropský fotbalový stadion Nou Camp pro 96 tisíc diváků, vědecko-technické muzeum 
Cosmocaixa s ukázkou deštného pralesa, botanickou zahradu Parc Guell s tropickou 
vegetací, impozantní chrám Sagrada Familia, přístav Port Vell s obrovským podmoř-
ským akváriem, olympijský stadion v Barceloně, kde se konaly roku 1992 olympijské 
hry a mnoho dalších zajímavostí. Za zmínku stojí také místní úžasné tržiště a  jed-
notlivé domy architekta Gaudího s názvem Casa Mila a casa Batló. Velmi pěkná byla 
také projížďka lodí po přístavu Estartit. Počasí nám přálo, ve volných dnech se žáci 
vykoupali v moři či v bazénu a domnívám se, že se nám podařilo velmi pěkně sladit 
zájezd poznávací a pobytový. I přes dlouhou cestu, takřka 1 900 km, se domnívám, že 
si žáci ten závěr školního roku pěkně užili a budou mít na co vzpomínat. Tímto děkuji 
i svým kolegům, Janu Novákovi a Daně Skalákové, kteří zájezd připravili a spolu se 
mnou žákům tyto zážitky umožnili.

Hynek Zavřel, řed. školy

poznávací	zájezd	žáků	zŠ	otnice	do	Španělska
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1. září se na sále ZŠ Otnice konalo 
slavnostní zahájení školního roku. Naše 
nové prvňáčky přišli pozdravit starosta 
obce Otnice Pavel Prokop a  starost-
ka obce Lovčičky Jaroslava Hrozko-
vá. Žáky do 1. tříd přišli doprovodit 
i rodiče, kteří si udělali fotografie dle 
svého uvážení, aby měli na tento den 
pěknou vzpomínku. Celkem nastou-
pilo do 1.tříd neuvěřitelných 38 dětí, 
které jsou ve dvou třídách, tedy 1.A a 
1.B. Paní učitelky Životská a Martinko-
vá přivedly naše prvňáčky na sál, kde 
obdrželi na památku pamětní listy, ky-
tičku a slabikáře. Tolik nových prvňáč-
ků naše škola již dlouho nepamatuje a 
musím říci, že ani jeden žák neplakal, 
což je výborné. Děti ze školky pravi-
delně ke konci školního roku přijedou 

na návštěvu, aby se nebály a na nové 
prostředí si zvykly. Kulturní pásmo za-
jistila paní učitlka Floriánová s žáky 6. 
třídy. Také děkuji žákyním 7.A třídy ze 
třídy pana učitele Kleise, které mi velmi 
pomohly se zápisem i přivítáním dětí 
během rána 1. září. Od nového školního 
roku nastoupilo do dvou prvních tříd 23 
chlapců a 15 dívek, 24 dětí z  Otnic, 11 
dětí z Lovčiček, 1 žák ze Šaratic a 2 žáci 
z  Bošovic. Po vyučování mají možnost 
děti I. stupně chodit do školní družiny, 
která se od října rozroste o další, tedy již 
třetí oddělení. 

A co nového tento školní rok žáky čeká? 
Plavání pro žáky 2. a 3.tř. ve vyškovském 
Aquaparku, Zátopkova štafeta, spolupráce 
se ISŠ Sokolnice na projektových dnech 
pro žáky 8. a 9. tříd, lyžařský výcvikový 

kurz pro žáky 7. a 8. tříd, kulturní pásmo 
na sále o hudebních nástrojích, zahranič-
ní zájezd do Anglie pro žáky 8. a 9. třídy, 
dopravní výchova na dopravním hřišti pro 
žáky 4. tříd  ve Vyškově, Veletrh SŠ v Brně 
pro vycházející žáky a mnoho nových 
zájmových útvarů, které připravujeme. 
Například výuka angličtiny přímo s lek-
torkou, taneční kroužek společnosti Ryt-
mik pro naše nejmenší, bude pokračovat 
atletika a mnoho dalších zájmových útva-
rů vedených našimi učiteli či učiteli ZUŠ, 
jejichž přehled najdete ve vestibulu školy 
či v blízké době na připravovaných nových 
webových stránkách. 

Všem dětem přeji za celý učitelský 
sbor úspěšný start do nového školního 
roku a mnoho zážitků i kamarádů.

 Hynek Zavřel, ředitel ZŠ Otnice

slavnostní	zahájení	školního	roku	2014/15	
a	novinky	ze	zŠ	otnice
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Myslete si, co chcete, ale škola není jen nudná a stále stejná. Zeptáte-li se kohokoliv v našem věku na školu, odpoví 
vám, že školu nemá rád, nechce se mu do ní chodit, ba dokonce ji třeba i nesnáší. Pokud však přeskočíte až k otázce 
na nejoblíbenější předmět, určitě vám neřekne, že ho nezná. k vytvoření této knihy nás inspiroval nápad paní uči-
telky kovaříkové, který jsme pak společně s ní uskutečnili. Použili jsme čistě přírodní materiály, které jsme ve škole 
našli jako již nepotřebné: naše výkresy, písemné testy a listy z dávno odepsaných učebnic, které před vyhozením 
zachránila paní učitelka. každý žák, autor textu, si sám dotvořil výtvarné pozadí strany tak, aby ladilo s jeho slovy. 
kniha je tak 100% recyklát a my jsme na naše ekologické, literárně výtvarné dílko právem pyšní.  

 Kolektiv žáků ZŠ a MŠ Otnice

Školo, na slovíčko
 Ekocentrum Brno letos pořádalo 

10.ročník výtvarně literární soutěže pro 
děti a mládež Moje Veličenstvo kniha. 
Cílem soutěže je vlastními silami vytvo-
řit originální knihu. Porota vždy posu-
zuje úroveň výtvarné a literární složky, 

zpracování vazby a desek, zapojení pří-
rodních a recyklovaných materiálů, ori-
ginalitu a celkový dojem. Kolektiv žáků 
současné 9.třídy se do soutěže směle za-
pojil. Knihu tvořily literární práce z ho-
din slohu, v nichž líčili svůj vztah k nej-

oblíbenějšímu předmětu ve škole. Kniha 
sice nezískala titul Veličenstvo kniha, ale 
byla oceněna zvláštní cenou poroty za 
osobité pojetí. Ukázkami nahlédněte do 
otnické knihy, kterou žáci nazvali Školo, 
na slovíčko. Dagmar Kovaříková

ÓDA NA ČEŠTINU
Čeština je můj nejoblíbenější předmět. 

Díky ní zvládám pravopis, všechna měk-
ká a tvrdá „i“. Začíst se do učebnice je 
jako běhat lesem a poznávat nové věci. 
Studuji češtinu již osm let a stále se mám 
co učit. Provází mne nejen ve škole, ale 
i v mém volném čase. Když vidím svůj 
opravený diktát, nebo slyším paní učitel-
ku, jak vysvětluje nové učivo gramatiky, 
je to úžasný pocit. Kdykoli čtu knížku či 
časopis, proudí do mne desítky nových in-
formací, vědomostí a slovíček. Nebýt naší 
skvělé paní učitelky, neuměl bych dosud 
napsat správně ani jedinou větu. Češtino, 
tobě vděčím za všechno!

 Martin Doležal

INFORMATIKA
Tak a už je tu opět přestávka a po ní 

přichází naše informatika. Ten před-
mět, který někteří z nás nenávidí, a jiní 
zase milují. 
Mám rád všechny předměty, každý 
v sobě skrývá něco nádherného, ale 
informatika má své nenapodobitelné 
osobní kouzlo. 
Odpoledne s tímto předmětem je klidné 
a příjemné. V učebně, naplněné dětmi, 
je neuvěřitelné ticho. Velké množství 
žáků zde spolu soupeří o to, kdo bude 
u jakého počítače sedět. Když se poté 
zaposloucháme do klapotu tlačítek klá-
vesnice, můžeme slyšet praskoty staré 
podlahy, která se pod našima nohama 
lehce podlamuje. 
Má informatičko, hodiny s tebou jsou 
nezapomenutelné.  Jakmile nám zvonek 
šlape na paty a uchyluje se ke konci 
hodiny, mé loučení s tebou je pro mne 
nejhorší věc, kterou v tento den musím 
učinit. Už teď se nemohu dočkat, až 
začne další hodina.

 Pavel Ziemniok
 

MOJE MILá ANGLIČTINO,
 když jsem se s tebou poprvé setkala, 

bylo mi teprve pět let. Setkávaly jsme 
se spolu každý týden v mateřské školce. 
Poznávala jsem tě pomaloučku, krůček 
po krůčku, slovíčko od slovíčka. Začínaly 
jsme těmi nejjednoduššími jako jsou po-
zdravy, zvířátka, barvy a čísla.

Pak jsi mě bohužel na dlouhé dva roky 
opustila. Strašně ráda jsem tě znovu uví-
tala ve třetí třídě základní školy a hned 
jsem se znovu zamilovala jako před lety. 
Díky tomu, jak jsi zvučná a malebná, mě 
bavíš a na každý den s tebou se těším. 
Vůbec mi nepřijdeš složitá a už jsme se 
spolu po šesti letech doslova skamarádily. 
Na každou další hodinu ve škole s tebou 
se těším, že se zase něco nového naučím.

V deváté třídě se chystám se školou do 
Anglie, abych tě ještě lépe poznala a mlu-
vila co nejvíc a nejplynuleji. Možná že 
časem, kdybych se přestěhovala do Velké 
Británie nebo jiného anglicky mluvícího 
státu, bych se s tebou setkávala denně.

Zatím mi to musí stačit v televizních 
rozhovorech, článcích, filmech a hlavně 
v písničkách, které ráda poslouchám.

 Nikola Matyášová

MůJ OBLíBENý ZEMěPISE, 
ještě že tě mám. Můj pohled na svět 

skrze tebe je mnohem zajímavější. Přiná-
šíš mi radost a díky tobě vím, co zname-
ná ,,škola hrou“. Mapy zeměpisné na mne 
vystupují ze stránek atlasu, a tak já po 
nich přejíždím prstem a vnímám různé 
země, jak jim tluče srdce, srdce života. 

Díky tobě mohu určit zeměpisné sou-
řadnice, třeba naší vesnice. Světové strany 
nejsou pro nás žádnou neznámou, ovlá-
dáme je, jako když bičem mrská.

Doufám, že budeš mít hodně pilných 
žáků jako včelek na květině a bude je to 
s tebou bavit, tak jako mě.

 Ludmila Škodová

TěLOCVIK
Ach tělocviku, jsi můj nejoblíbenější před-

mět. Nemusím sedět v lavicích, nemusím 
přemýšlet.

Mám ráda pohyb, a proto i tebe. Nejsem 
v něm nejlepší, ale i tak tě mám ráda.

Když se mé nožičky při běhu dotýkají 
trávníčku, jsem šťastná. Když se zabořím 
do písku na doskočišti, nebo doskočím na 
žíněnky a překonám se, jsem šťastná. Pro 
ten pocit sportuji.

Ta hodina cvičení tělocvičně. Na ni se 
těším celé dny jako malé dítě.

Mám ráda, lidi kolem sebe a jejich pocit 
štěstí a právě v tělocviku je hodně možností, 
jak být šťastným: pocit soutěžení, vítězství a 
je tu někdy dokonce i sranda.

Tělocvik je předmět jako každý jiný. Také 
se známkuje, ale cení se i snaha. Tělocviku, 
díky, že jsi. Petra Jelínková

MOJE MILá VýTVAREČKO,
velice rád chodím do tvojí učebny a 

těším se na tebe. Jakmile vejdu do velké, 
prostorné třídy, cítím vůni vodových 
barev a tuše. Máme zde také vystaveno 
mnoho krásných výkresů. Jsou to nejlepší 
práce namalované dětmi naší školy. Ně-
kteří žáci jsou na kreslení velice šikovní. 
Když se jim obrázek povede, jsou veselí 
jako malé děti, které si hrají na písečku. 
V tobě, výtvarko, si odpočinu od přemýš-
lení a učení, očička mě září jako dvě slu-
níčka. Těším se, až paní učitelka vejde do 
své učebny a přinese opět veselé nápady. 
Přestože se mi obrázek někdy nepovede, 
mám z něj i přesto velkou radost. Práci 
s barvami si občas zpestříme kreslením 
tuší, nebo nalepováním různých obrázků. 
Rád kreslím vzdálené krajiny, protože 
křídla fantazie mě na chvíli odnesou da-
leko od nudné šedi ostatních vyučovacích 
hodin. Vždy mě velmi mrzí, že tě musím 
zase na týden opustit.   

 David Beran
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Tradičně jsme se zúčastnili výtvarné a literární soutěže Voda 
štětcem a básní, kterou vyhlašuje Povodí Moravy, a.s.  Tentokráte 
děti tvořily a psaly na téma „Království vody“. V letošním roce se 
soutěže zúčastnilo 103 škol. Ze 139 literárních děl získala Cenu 
redakční rady Zuzana hofrová. Za oceněnou povídku Voda se 
šetří dostala malířské a školní potřeby. Žáci, jejichž díla jsme do 
soutěže zaslali, obdrželi drobné upomínkové předměty. Další vý-
tvarnou soutěž pořádaly vyškovské Vodovody a kanalizace, a.s. ve 
spolupráci s prostějovskou firmou Melzer, spol.s r.o. Soutěž byla 
vypsána u příležitosti Světového dne vody a byla pouze pro žáky 
1. stupně základních škol na Vyškovsku. Z celkového počtu 250 
prací jednotlivců i kolektivů odborná porota vybrala vždy pět nej-
lepších z každého ročníku. Z naší školy byli oceněni eva Siman-
dlová a Matěj vala. Po slavnostním vyhlášení výsledků se vítězové 
zúčastnili exkurze na Opatovické přehradě a zhlédly úpravnu vody 
ve Lhotě. Odnášeli si nejen dojmy z exkurze, ale i hodnotné ceny: 
stolní hry, knihy a malířské potřeby.  Dagmar Kovaříková

Voda v životě školáků

AŽ MI BUDE 20!
     Dětství nějak rychle odešlo. Bylo to úžasné. Žádné starosti, jen bezstarostný život bez překážek. Hned bych se do těch dob 

vrátila. Ti prckové ve školce ani neví, jaké mají štěstí. Jen mě trochu mrzí chování některých jedinců, kteří by si zasloužili pár 
facek. My jsme takoví nebyli.

     Můj věk mě trochu děsí. Je to jen číslo, ale všechno to nějak rychle utíká. Ty bezstarostné časy už jsou pryč a je tu život plný 
nejistoty, problémů, nástrah a falešných lidí. Jak poznat, komu mám věřit? Kdo mě nezradí a zachová všechna má tajemství? 
Znám jenom pár takových lidí, jich si vážím a položila bych za ně život. Jsou to moji přátelé.

    Teď ještě nemůžu bez povolení rodičů skoro nic, ale to se změní. Ten čas jednou nastane. Splním si všechna svá přání. Jak 
jsem tu už psala, chtěla bych se vrátit do dětství a v tom mi nejvíce pomůže být mezi dětmi. Vystuduji předškolní a mimoškolní 
pedagogiku a stanu se učitelkou ve školce. Dalším mým snem je cestovat do Ameriky, Anglie, Austrálie, Číny, ale také do Afriky, 
kde bych chtěla pomáhat lidem. To všechno stihnu o prázdninách, když budu mít volno. A teď to poslední a nejdůležitější: Chci 
porodit dvě úžasná malá stvoření, která mi budou říkat: ,,Mami“. Najít hodného, starostlivého kluka a začít konečně žít na 
plno. Být šťastná a obklopená lidmi, které mám ráda.

   Ať už mi je 20! Petra Jelínková

vyškovské sdružení Piafa letos sla-
vilo 20 let od svého založení. ke kule-
tému výročí vyhlásilo výtvarnou a lite-
rární soutěž na téma Až mi bude 20.

Výborné téma pro mé žáky na hodinu 
slohu. Názory „náctiletých“ na budouc-
nost mne velmi mile překvapily. Ve slo-
hových pracech se objevily krásné vize 

např. ohledně dalšího vzdělávání, vysně-
ného zaměstnání i myšlenky a představy 
o jejich rodinném životě. Vybrat texty, 
které naši školu budou reprezentovat 
nebylo snadné. Nakonec jsem osm nej-
zdařilejších do Vyškova odeslala. Čekali 
jsme napjatě téměř do konce školního 
roku na výsledky. Tušili jsme, že konku-
rence s vyškovskými školami bude veliká. 

O to větší radost jsme měli, když se hned 
dva žáci z Otnic objevili na výsledkové 
listině nejlepší pětice. Zaslouženě za své 
literární počiny získali ocenění Vojtěch 
Daňhel a Petra Jelínková. Pro mě osobně 
byla největší odměnou úroveň slohových 
prací našich žáků a příjemné nahlédnutí 
do duší mých svěřenců. 

 Dagmar Kovaříková

až mi bude 20
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Dařilo se nám, ale fotbal je fotbal. 
Jen tak málo nás dělilo od  postupu 
do okresního kola v minikopané, kte-
ré jsme odehráli 24.9.2014 na  krás-
ném novém hřišti v Bučovicích.

To málo, co nám vždycky chybí 
k  vítězství je, že tradičně prohrává-
me první zápasy. I  letos se nám ne-
podařilo vyhrát hned úvodní zápas 
s  pozdějším vítězem ze Slavkova u 
Brna. První utkání skončilo 0:1 v náš 

neprospěch. Další jsme však s přehle-
dem, díky dobrému výkonu, vyhrá-
li. Na  hřišti hráli kluci zodpovědně 
a bojovně a nepustili soupeře do vel-
kých šancí i díky famóznímu výkonu 
Radima Kováře v  brance. Zahodili 
jsme však v  každém utkání několik 
vyložených šancí, které nám hlavně 
v úvodním duelu chyběly.

Naši školu reprezentovali: ze  šes-
té třídy Petr Špunar (1 branka), 

z  osmých tříd Václav Fiala (1 bran-
ka), Radim Kovář, Jan Borovička (2 
branky), David Vozdecký, Nikolas 
Bulva (3 branky), Martin Šebesta, 
Lukáš Lorenc, Tomáš Cekl a  Jan Ra-
faj, a z deváté třídy Vojtěch Daňhel (2 
branky) a Radim Cupák.

Moc děkujeme za kvalitní fotbal a tě-
šíme se ještě na jeden podzimní fotba-
lový zážitek. Coca Cola Cup 2014 – fot-
balový turnaj škol. Luboš Kleis

Minikopaná Bučovice

s P O R T O v N í  k u k Á T k O

Výlety patří mezi žákovsky nejoblíbenější chvíle školního 
roku. Třídenní výlet žáků 8. třídy do  Telče a  okolí nabídl 
všem neobyčejné zážitky. Pro mnohé z  dětí již nekonečná 
cesta vlakem (obzvláště v kupé) byla nezapomenutelným zá-
žitkem. Ubytování v kempu řásná bylo skromné, ale účelné. 
Každá chatka byla vybavena vlastním sociálním zařízením.

Strava v  místní restauraci byla pestrá. Jen počasí nebylo 
na objednávku. Veškeré výlety (na hrad Roštejn i na zámek 

do Telče) doprovázel déšť. Sbalené plavky tak někteří využili 
alespoň při kolektivním sprchování. Zábavy a legrace jsme si 
i přes nepřízeň počasí užili spousty, mnohým se ani nechtělo 
odjíždět.

Před posledním rokem na základní škole jsme utužili ko-
lektiv a již nyní zaznívají otázky: „Kam a na jak dlouho po-
jedeme tento školní rok?“ Necháme se překvapit …

Dagmar Kovaříková

Školní	výlet	do	telče
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Tradičně jsme zahájili nový školní 
rok sportovní událostí „Zátopkovou 
štafetou“. Letos tato akce vyšla přesně 
na  den výročí narození našeho legen-
dárního běžce. Emil Zátopek, přezdí-
vaný „Hrozný“, nám opět připomněl 
onu slavnou větu: „Není důležité zvítě-
zit, ale zúčastnit se“.

A tak v  pátek 19. září vyběhly děti 
všech tříd pokořit polovinu či celé kolo 
na našem hřišti. A jelikož nešlo oprav-
du o vítězství, tak vám ani neprozradí-
me pořadí. Spíš jen malou statistiku. 
Uběhli jsme celkem 55,95 kilometrů 
za 3 hodiny a 24 minut. Což je slušný 
výkon, nemyslíte?

Atmosféru závodu vám dokreslí fo-
tografie.

Luboš Kleis a Drahomíra Floriánová

Zátopkova štafeta 2014
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Druhý prázdninový týden jsem pro děti ve věku 7-11 let upořádala vlasti-
vědně-turistický tábor s  názvem Zpátky v  čase. každý den jsme se scházeli 
od 8 do 16 hodin.

Během putování za historií Otnic a okolních obcí jsme si zvládli pohrát v Cen-
tru volného času v  Otnickém Sadu, na  hřišti a  několikrát jsme navštívili také 
tělocvičnu ZŠ. Děti si na závěr každého odpoledne zapisovaly největší dojmy a zá-
žitky.

Úryvky z deníčků dětí:
Pondělí 7.7.
Šli jsme s  paní Kaloudovou po  Otnicích. Viděli jsme Otničky, Strážku a  byli 

jsme v kostele, na hřbitově, u rybníka, u studánky a u Svatého Huberta. Bylo velké 
horko. Paní Kaloudová vypadala, že jí vedro není a to má (58) 85 roků!

Úterý 8.7.
Dnes jsme byli ráno na kostelní věži. Pak nás potkal pan farář a šli jsme na faru, 

do sklepa a taky jsme byli na farní zahradě. Po obědě jsme jeli s paní Kaloudovou 
do Milešovic, tam na nás čekal pan Standa. Dostali jsme mapy. Šli jsme k prame-
nu Hrčáku. A když jsme se vraceli, začalo pršet. Tak jsme to stihli.

Středa 9.7.
Dnes jsme šli na zastávku a jeli jsme do Bošovic. Tam na nás čekala paní Jadrná 

a šli jsme na faru, tam jsme zjistili, že z ní udělali muzeum a tam nás čekal pan 
Šimandl, ten nás provedl muzeem. Byly tam krásné věci, krásné erby, starodávné 
nářadí a krásný betlém, bylo to moc krásné. Viděli jsme tvrz. Potom jsme šli k za-
bitýmu Svobodovi a ke Třem kamenům.

Čtvrtek 10.7.
Dnes jsme byli v  Lovčičkách, šli jsme do  kostela s  panem Kratochvílem 

a na hřbitov. Byli jsme v buncku a dali jsme si zmrzlinu. Já jsem měla míchanou 
a ostatní taky a pak jsme šli zpátky, pěšky, cesta se mi líbila.

Pátek 11.7.
Dnes jsme šli do knihovny, tam na nás čekala paní Kaloudová a četla nám ně-

jaké kroniky. Potom přišla paní Tišerová a  něco nám povídala. Potom jsme šli 
na vycházku a tam jsme plnili úkoly.

Na  oběd jsme chodili do  pohostinství U  Marků, kde si děti vždy pochutnaly 
na výborném jídle od paní Markové. V pátek všichni dostali po obědě zmrzlinu 
od pana Marka. Nejen jim patří poděkování na závěr.

Děkuji Ludmile Kaloudové, Josefu Mezuláníkovi, Pavlu Buchtovi, Stanislavu 
Postbieglovi, Pavlu Čermákovi, Marii Jadrné, Jaroslavu Šimandlovi, Ivě Benušo-
vé, Jiřímu Kratochvílovi, Drahomíře Tišerové, Dagmar Stejskalové, Pavlu Muri-
covi a všem deseti dětem, s kterými jsem strávila krásný týden.

Dana Sekaninová

sadové prázdninyoBČanské	
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 %
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Byla jsem oslovena Danou Sekaninovou , abych své pamě-
ti (dnes již historické) pomohla přiblížit dětem. Ráda jsem 
pozvání přijala a 7. července jsme s deseti dětmi zahájili pá-
trání po historii naší obce. Podařilo se, byť za parného dne, 
Otnice zvládnout. Děcka hrdinně snášela úmorné horko, ba 
ani v  pozornosti neochabovala. Jen v  Poltni u  studánky se 
odpočívalo.

Druhý den naprogramované Milešovice jsem si s  tako-
vou partou bezvadných děcek nemohla nechat ujít. A opět 
nejen já, ale i  děcka sledovala výklad pana Postbiegla po-
zorně a ukázněně. Lovčičky a Bošovice jsem vynechala pro 
neodkladné záležitosti. Zato v pátek u kronik velmi rozčeřila 
hladinu pozornosti Drahomíra Tišerová se svými poklady 
vzácných střepů z  doby dávno minulé, které se svým vnu-
kem nacházela v polích. Moc paní Tišerové děkujeme. Ten-
to vzrušující den pokračoval cestou okolo Měkkéše k Ruské 
zahrádce. Dlouhou cestu do kopce na Strážku č. 2 vyplnila 
Dana hrou Hledání pokladu, ve  kterém se skrývaly otázky 
z toho, co se děti o historii dozvěděly. Výsledky neznám, ale 

věřím, že aršíky, které děti svými odpovědmi zaplnily, byly 
na jedničku s hvězdičkou u všech.

Z celého tohoto pro mne a snad i pro děti dobrodružného 
putování jsem si odnesla poznání, že budou-li naši mládež 
vychovávat lidé typu paní Dany Sekaninové, nemusíme se 
o jejich budoucnost obávat.

Mne doslova ohromilo chování dětí a to kluků Vojty Vali-
ána, Adama Sekaniny, Luboše a Jana Vikturnů, Pavla Peksy, 
Adama Procházky, děvčátek Adélky Hofrové, Zuzanky Ho-
frové, Adélky Pavlasové a Alenky Kosíkové. Až domů jsem 
si to jejich nadšení přinesla.

Fotografií s  jejich podpisy se doma těším. Velký dík pat-
ří Daně Sekaninové za vzorně připravenou akci. Vám, děti, 
přeji, abyste dokázaly všechny úkoly řešit na  výbornou, 
i když lehké nebudou. A aby Vám i příroda přála jako ten-
tokrát nám, kdy každý den ukončila deštěm pěkně nakonec.

Pac a pusu Vaše teta Kaloudová, už mi není 85 ale 58 Va-
ším přičiněním.

Bylo mi s Vámi neuvěřitelně hezky! Ludmila Kaloudová

Lehounce z kopečka
potok tu běží,
sklonil se ke mlýnu,
který už nežije.

Nehybná kolečka
se roztočí stěží,
stojí tu ve stínu
kam voda se nevlije.

Nečeká na žito
svážené z polí,
neslyší z dálky
večerní klekání.

Poklidu časů
je mi líto
slzy jak korálky,
smutné shledání.

Ty tam jsou časy
vodních mlýnů,
vzpomínky na ně
jsou velmi vzdálené.

Na skráních bílé vlasy
ze smutku a splínů,
vzpomínám vroucně
na časy minulé.

Drahomíra Tišerová

veselé	výšlapy	za	historií
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indiánské odpoledne
Při otázkách jedné mladé slečny: „Bude i letos Indiánské odpoledne? A bude se podávat 

ta vítečná vařená kukuřice? “ byla jasná odpověď ANO!
Konalo se v sobotu 16. srpna 2014 od 15:30 hod. na místním hřišti v Otnicích. Poča-

sí nám nepřálo, celý předešlý týden pršelo a v samotný den to o moc lépe nevypadalo. 
Avšak, jako „správní indiáni“, jsme se nezalekli!

U vstupu nás opět vítala nádherná indiánka a rozdávala kartičky na splnění úkolů. Úko-
ly a zábavné disciplíny byly rozmanité. Všechny uchvátila výroba lapače snů, fronta byla 
nekonečná a holky ze Sadu se zastavily až k večeru! Pletení náramků, navlékaní korálků, 
tvorba indiánských čelenek, malba na tělo, to vše tu na vás čekalo a dětské radosti tím 
nekončily. Lukostřelba, skákání v pytlích, hod na plechovky, zatloukání hřebíků a zdolání 
stezky, to všichni - naši malí Indiáni - bez problému zvládli.

I letos nemohl chybět poník a při příjezdu byl obklopen nadšenými dětmi. I když začalo 
pršet, poníkovi déšť nevadil, o to déle nás těšil svou návštěvou. K pití si děti samy míchaly 
nápoje, a to ohnivou vodu, nápoj bizoní síly, vyháněč zlých duchů. Kdo by nezatoužil říci 
kouzelné zaříkadlo: „Duchu, duchu, ať jsi v prachu!“ Nechyběla vařená kukuřice, letos 
byla taková úroda, že si ji děti odnášely domů. Udily se klobásky, takže kdo nestihl opékat 
špekáčky, mohl si zakoupit klobásku v místním stánku. K poslechu nám hrály indiánské 
písně a později se zpívalo a hrálo na kytaru. Dojel k nám i dostavník, který si děti mohly 
prohlédnout. Byla postavená týpí, velké i malé, veselé a barevné. Chvíli sluníčko, chvíli 
hromy a blesky, pořádný liják, to vše nám utvářelo atmosféru indiánského dne.

Mohu jen říci: „Těším se na příště!“. Ať už prší nebo je krásně, děti jsou nadšené, a to je 
splnění všech našich přání.

Veliké díky patří všem zúčastněným: Otnickému Sadu, Daně Sekaninové, Dagmar Ko-
vaříkové, Janě Štěpánkové, které jsem moc vděčná, že odložila svoji dovolenou, aby se 
mohla zúčastnit. Ivoši Krausovi s rodinou,  Andree Pokorné, Michaele Hloužkové, Kat-
ce Životské, Sašce Kyprové. Děvčatům Markétě Levákové, Veronice Menouškové, Báře 
Vašákové, Pavlíně Menouškové, Šarlotě Fortelné a Markétě Holé. Obrovské díky Pavlu 
Muricovi, je neskutečné, co vše dělá pro obec. Mému muži Kamilu Neužilovi a mamince 
Martě Bébarové, Andree Michalkiewicz a celé její rodině, kvůli které se to vše uskutečnilo, 
protože ona měla tu prvotní myšlenku uspořádat akci pro děti! Věra Neužilová
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Již tradičně se na přelomu července a srpna koná „sranda-
mač“ pro příznivce lovecké kynologie. V přátelské atmosféře 
s odpovídající dávkou soutěživosti prověřují míru připrave-
nosti svých čtyřnohých kamarádů ke zkouškám či pro nad-
cházející loveckou sezónu myslivci z Mysliveckého sdružení 
Hubert a jejich přátelé.

Pod dohledem Sv. Huberta se v  Poltni letos klání zúčat-
nilo 13 psů se svými psovody. Na prvním místě se umístil 
český fousek Erik z  Nolkopce vedený Pavlem Zvonařem. 
Druhá skončila fena německého krátkosrstého ohaře Brixie 

z Šaratických zřídel s vůdcem Jiřím Novotným. Jako třetí se 
umístil domácí zástupce výmarský ohař dlouhosrstý Draco 
Konstanc Moravia zvaný „Sam“ vedený Pavlem Borovičkou.

Doufáme, že všichni psovodi byli s výkony svých svěřenců 
spokojeni a že stejně spokojeni byli i diváci, kteří přišli pejs-
kaře podpořit, fandit tomu svému favoritovi a rozebrat celou 
soutěž nad talířem vynikajícího zvěřinového guláše.

Jménem celého sdružení děkujeme za sponzorské dary a 
těšíme se na viděnou při dalším ročníku „srandamače“.

MS Hubert, Hana Dufková

Kynologický „srandamač“ 2014
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Už titulek této stránky nemůže zna-
menat nic jiného, než že jsme se s  ot-
nickými zahrádkáři vydali jen pár kilo-
metrů od domova.

Jednu z  největších zahrádkářských 
akcí – jarní výstavu – máme úspěšně za 
sebou. I pár jarmarků. Léto je v plném 
proudu a my se 8. srpna vydáváme na 
celodenní výlet. 

S  ranním sluníčkem míříme nejdří-
ve na státní zámek Milotice. Kromě 
prohlídky zámku jsme navštívili i 
pěkné zahradnictví na samém konci 
zámecké zahrady, pozdravili se s  pá-
vem, který se mezi námi procházel 
jak jinak než pyšně. Po výborném 
obědě jsme zamířili do nedalekých 
Čejkovic, kde jsme strávili zbytek 
dne. Neuvěřitelnou vůni bylinek jsme 
nasávali v bylinkovém ráji Sonnentor. 
V  úvodním videu jsme se seznámili 
s vizí bylinkového ráje, odkud bylin-
ky pocházejí, že jsou z  celého světa, 
poslechli jsme si výpovědi pěstitelů, 
podívali jsme se do jejich rodinných 
firem po celém světě. Prohlídli jsme 
si sklady a podívali jsme se na okraj 

velké výrobní haly. Podniková prodej-
na lákala k velkým čajovým nákupům, 
kterým opravdu nikdo neodolal. Zla-
tým hřebem dne byl jak jinak než 
vinný sklípek. Spíše než sklípek pří-
mo Templářské sklepy. Vyhlížela nás 
starší paní. Schodiště nás zavedlo do 
tajů Templářských sklepů, procháze-
li jsme chodbami, míjeli jeden sud za 
druhým, obdivovali jsme bednářské 
řemeslo. Došli jsme až  k největšímu 
sudu. Dozvěděli jsme se, že je oprav-
du plný červeného vína. Údajně se 
ten sud dá za život vypít, ovšem ni-
kdo z  nás už by to nejspíš nezvládl, 
museli bychom totiž začít už v útlém 
mládí. Toto jsme tedy prošvihli. Ne-
vadí, na konci prohlídky nás totiž če-
kala ochutnávka čtyř druhů ročníko-
vých vín přímo ve sklepě, na kterou 
jsme se velmi těšili. Paní průvodkyně, 
o které jsme se mimo jiné dozvěděli, že 
provází sklepy již 53 let, otevírala jednu 
láhev za druhou. Ochutnali jsme vý-
borný ryzlink rýnský, Merlot, Pálavu a 
další skvělá vína, o kterých jsme se do-
zvěděli opravdu hodně. Léta praxe byla 

ve výkladu paní průvodkyně opravdu 
znát. Ucha tašek se napínaly pod tíhou 
lahví těchto úžasných vín, bez kterých 
jsme se domů prostě vrátit nemohli. 
Byl by to snad hřích. Den jsme zakon-
čili ve sklepě u Templářů. Něco málo 
jsme pojedli, ochutnali jsme další vína.

S  příjemným pocitem na jazyku 
i v  žaludku jsme se vydali na cestu 
domů. A jako správní návštěvníci vin-
ného sklepa jsme si v autobuse i zvesela 
zazpívali. 

Výlet se všem opravdu velmi líbil. 
Den jsme strávili v  dobré společnosti 
nejen lidí, ale i kraje, v jehož vinné révě 
se skrývá to velké tajemství, které mu-
síte vždy ochutnat. 

I to pěkné jednou končí, zasteskli 
jsme si. Odpočinuli jsme si však a na-
brali sílu k  naší další práci. Čeká nás 
organizace dalšího ročníku ukázky 
uměleckých řemesel a ručních prací. 
Tradičně vás tedy všechny zveme do 
dělnického domu 15. listopadu 2014.

Zdeňka Křivánková

Tajemství vinné révy

Ano, hlavně čerstvou zeleninu, ale také ovoce a jiné dob-
roty můžeme koupit na  dobrém jarmarku, který se koná 
každý lichý týden, to je jednou za  14 dní, na  parkovišti 
u hřbitova od 17 do 18 hodin. Letos otničtí zahrádkáři po-
řádají jarmarky již čtvrtým rokem. Mohou zde nabídnout 
své přebytky úrody nejen zahrádkáři, ale všichni občané. 
V začátcích této akce byly i drobné potíže, ale všechno se už 
postupem času a zkušenostmi srovnalo. Někdy na domluve-
nou nabídku zboží museli zájemci čekat, protože prodejce se 
zdržel na jiné akci, ale rádi kupující počkali a svoje přání si 
uskutečnili. Nejzodpovědnější a vzorní prodejci jsou: Jarmi-
la Luskačová z Dambořic s velmi různorodým a kvalitním 
zbožím a  Květoš Brtník z  Lovčiček s  výbornou nabídkou 
zboží. I  v  době jeho dovolené zastoupili rodinní přísluš-
níci v  prodeji, aby uspokojili kupující. Manželé Žbánkovi 

z  Lovčiček nabízejí hlavně ovoce. V  případě neúčasti při-
jeli ochotně v náhradním termínu mimo jarmark a nabídli 
své zboží. Velmi pěkným zpestřením prodeje byly nabídky 
členky zahrádkářky Marušky Kropáčkové, a to višně, rybíz, 
maliny, broskve, česnek, cibule a od Havelků salátové okur-
ky a cukety.

Dobrý jarmark se „zažil“, jak se říká. Zájemci už čekají 
před 17. hodinou a také po první nabídce hroznů se jen „za-
prášilo“ a byly výborné a chutné. Rovněž meruňky a broskve 
byly brzy vyprodány.

Pořadatelé otničtí zahrádkáři děkují všem prodávajícím 
a také kupujícím, kteří oceňují snahu a ochotu prodejců. Jen 
díky ní všichni odcházejí spokojeni a těší se na další dobrý 
jarmark.

Antonie Bočková

kdo	čerstvou	a zdravou	zeleninu	chce	mít,	
musí	na dobrý	jarmark	určitě	přijít
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Vážení občané,

 chtěl bych se s vámi po-
dělit o dojmy z letošního 1. 
filmového festivalu, který 
se konal ve  dnech 23.–24. 
srpna 2014 na  hřišti v  Ot-
nicích.

Bylo to takové rychlé 
rozhodnutí. Nejen že byla 
na  tyto dny volná promí-
tací technika, ale bylo to 
hlavně proto, že jsme pů-
vodně s  Danou Sekanino-
vou chtěli uskutečnit po-
slední představení v  kině 
na  stávajícím dosluhova-
ném zařízení, kde byly na-
chystány filmy o Vinettou. 
Ale vzhledem k  tomu, že 
je v  té době nasadila Čes-
ká televize, nemohli jsme 
tyto představení uskuteč-
nit, a také kvůli dosluhující 
technice, která je nainsta-
lována v  kině. Proto jsme 
požádali Kinotechniku, 
zda má v  tomto termínu 
volnou kapacitu na  zapůj-
čení letní filmové techniky, 
což nám bylo vyhověno, ale 
pouze na tyto tři dny. Co se 
týče žánru, museli jsme vo-
lit mezi filmy pro dospělé 
a  filmy pro děti. Film pro 
děti se promítal v  sobotu, 
kdy celý den pršelo až do 
konce představení. Pršelo 
i  při stavění promítacího 
plátna. Chtěl bych touto 
cestou poděkovat všem 
návštěvníkům představení 
a zvláště místostarosto-
vi Pavlu Muricovi a  jeho 
týmu, že v tak těžkých kli-
matických podmínkách 
zvládli postavit plátno, 
i  na  konci představení vše 
složit, veškerou techniku, 
a to na výbornou.

 Jen doufám, že i v příš-
tím roce se uskuteční tento 
festival již po  celý týden 
a  uvidíte to nejlepší, co 
na filmovém trhu v té době 
bude. To vše ale vyžaduje 
několikaměsíční přípravu, 
a doufám, že už s naší digi-
tální technikou, abychom 
ji nemuseli již půjčovat.

  Josef Marek

Letní filmový festival na hřišti
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Ve středu 10. září 2014 na 15. hodinu 
byli do LILA Domova pozváni na slav-
nostní ukončení a vyhodnocení všichni 
účastníci soutěže „Komu nejdál doletí“. 

Balonky s kartičkami jsme vypouštěli 
23. dubna 2014 v 16 hodin. Celkem se 
soutěže zúčastnilo 40 heliových balon-
ků opatřených kartičkou s  identifikací 
odesílatelů a  prosbou o  zprávu, kam 
balonek doletěl. 29 balonků vypouš-
těli žáci Základní školy z  Otnic spolu 
s  dětmi z  LILA Domova. 11 balonků 
vypustili příchozí návštěvníci, kteří se 
do soutěže připojili. 

Jak to u hravých soutěží bývá, hodně 
záleží na štěstí. Některé balonky nevy-
letěly ani za Otnice, jiné se možná do-
staly daleko, ale nikdo je nenašel nebo 
je i našel, ale neozval se. Zpět se vrátilo 
7 kartiček. 

Zprávy o  jejich nálezu přišly texto-
vou zprávou, mailem, nálezci nám te-
lefonovali nebo poslali kartičku přímo 
poštou. Velikou radost jsme měli už 
dvě hodiny po vypuštění balonků, kdy 
nám došla první SMS z Dolních Věsto-
nic. Nadšení jsme byli z  odezvy, která 
přišla z  Rakouska. Nakonec se z  Ra-
kouska ozvali tři nálezci. Komu tedy 

nejdál doletěl? Měřili jsme vzdušnou 
čarou na www.mapy.cz  a pořadí je ta-
kové:

1. místo obsadila Sadílková Sára 
a Daniel Ferenc, jejich balonek dole-
těl 61 km do Mistelbachu

2. místo patří Samuelu trojákovi 
a  Janu Dostálovi, 58 km Maustrenk 
u Mistelbachu

3. místo Prosová Martina a  Jan 
lankocz, 41 km Schrattenberg u hra-
nic blízko valtic

4. místo Brázdová Alžběta, 25,5 km 
Dolní věstonice

5. místo Špičáková Natálie, 20,5 km 
Popice

6. místo Brázdová Šárka a tomášek 
karlík, 0 km otnice

6. místo Fortelná Šarlota a  Šarlota 
Stojková, 0 km otnice

Všichni účastníci soutěže obdrže-
li diplom, vítězové navíc čokoládu. 
Ve slavnostně vyzdobeném atriu LILA 
Domova jsme si společně pohráli a po-
chutnali na připraveném pohoštění.

Děkujeme všem, kteří se do  soutěže 
zapojili a  netradiční zábavu si s  námi 
užili.

Ludmila Pšenáková

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE „KOMU NEJDÁL DOLETÍ“



	 otnický	zpravodaj	 	27

Dne 12. září 2014 navštívila vyškovsko paní ministryně 
Mgr. Michaela Marksová s doprovodem: ing. Jan Marek, 
náměstek ministryně pro zaměstnanost Marie richtero-
vá, oddělení parlamentní a  vládní agendy,  Petr habáň, 
tiskový mluvčí,  Jan vaněk, poradce ministryně, radim 
hejduk, poradce ministryně, Jana havlíková, poradkyně 
ministryně.

Den na  Vyškovsku organizoval senátor Ing.  Ivo Bárek 
a vyvrcholením bylo otevření nové budovy ÚP ve Vyškově.

Program začínal návštěvou našeho zařízení - LILA Domo-
va pro postižené děti Otnice, p.o.

Návštěvy se zúčastnili zástupci Krajského úřadu JMK 
Ing. Jan Čupera, vedoucí odboru zdravotnictví, Mgr. Martin 
Petřík, vedoucí odboru sociálních věcí a Mgr. Martin Bar-
toš, asistent radního Mgr. Marka Šlapala.

Po příjezdu paní ministryně a jejím přivítání následovala 
prohlídka LILA Domova. 

LILA Domov je zdravotnické zařízení, přesto se paní minis-
tryně živě zajímala o  problematiku péče o  děti s  postižením, 

zejména o sociálně právní oblast. Během prohlídky paní minis-
tryně neskrývala spokojenost, zdravila se s pracovníky, líbila se 
jí komplexnost péče, široká škála metod a technik, které použí-
váme a celkově příjemná atmosféra zařízení. 

Hovořili jsme o povinnosti vzdělávání všech dětí ve škol-
ském zařízení a o výborné spolupráci s odloučeným praco-
vištěm brněnské speciální školy, která v  LILE zabezpečuje 
předškolní a školní vzdělávání dětí a logopedickou péči. 

Paní ministryni zajímal náš vztah se zřizovatelem a s obcí. 
Společně se zástupci JMK jsme potvrdili vzájemné nadstan-
dardní vztahy s obcí Otnice i se zřizovatelem.  

Přes časové omezení návštěvy zbyl prostor na  posezení 
a diskuzi o aktuálních tématech, například o záměru zruše-
ní kojeneckých ústavů a dětských domovů ve zdravotnictví, 
práci pěstounů na přechodnou dobu (tzv. profesionální pěs-
touni), dávkový systém apod. 

Návštěvu jsme ukončili zápisem paní ministryně do Kni-
hy návštěv. Potom jsme se srdečně rozloučili a popřáli si vzá-
jemně vše dobré.

 Ludmila Pšenáková

Zpráva z návštěvy ministryně práce a sociálních věcí paní Mgr. Michaely Marksové 
v lila domově pro postižené děti otnice, p.o. dne 12. září 2014
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SPORTOVNÍ OKÉNKO
Krásné slunné dopoledne přilákalo do Modřic řadu

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

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

Andrea Rosenberková, trenérka atletické přípravky

Otničtí atleti znovu na bedně

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

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

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

Foto: Andrea Rosenberková 

sPORTOvNí OkéNkO
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ČAsOvÝ ROZvRh TělOCviČNy

Bližší informace na www.tj-sokol-otnice.cz
Pro členy TJ Sokol je využívání tělocvičny zdarma.
Pro ostatní je stanovena částka 20 Kč za hodinu.

CviČENí ROdiČŮ 
s děTMi

ke správnému	vývoji	dětí	je	nut-
né	 velké	 množství	 podnětů.	 do-
statek	 příležitostí	 k  pohybovým	
aktivitám	 a  novým	 zkušenostem	
příznivě	 působí	 na  psychomoto-
rický	vývoj	dětí	a zvyšuje	také	so-
ciální	stabilitu.

děti	 těší	 společné	 činnosti	
s  maminkou,	 tatínkem	 či	 prarodi-
či	 a  postupně	 se	 začínají	 zajímat	
o  vrstevníky.	 ideální	 aktivitou	 je	
cvičení	rodičů	s dětmi.

cvičení	 můžete	 navštěvovat	
od  října	 každé	 úterý	 od  16	 hodin	
v tělocvičně	základní	školy.

těší	se	na vás	věrka	neužilová		
bližší	info	na tel.	čísle:	776 798 506	

 V závěru úspěšné sezóny, která vrcholila finále Mistrov-
ství České republiky v mažoretkovém sportu v Jaroměři ve 
dnech 30. 5.–1. 6. 2014, získala děvčata z mažoretkového 
souboru KALIMERO Vyškov – Těšany pod vedením ve-
doucí a choreografky Dagmary Kubíčkové několik cenných 
úspěchů jak v jednotlivcích, tak také ve skupinách. Děvčata 
získala také několik postupových míst na Mistrovství světa 
a XI. Mistrovství Evropy.

Tento šampionát proběhl poslední týden prázdnin v chor-
vatské Poreči za účasti mažoretek tří světadílů a čtrnácti 
zemí. Porota a diváci zhlédli celkem 683 choreografií – 429 
choreografií jednotlivců a 254 choreografií skupin.

Děvčata z KALIMERA se zde neztratila a skvělým způso-
bem reprezentovala jižní Moravu a Českou republiku. 

Děvčata přivezla bronzové medaile v individuální soutě-

žích – sóla kadetky, miniformace s pompony, další skvělá 
čtvrtá a pátá místa na světě. Ve velkých skupinách – formací 
se děvčata stala vicemistryně světa a vicemistryně Evropy 
a II. vicemistryně světa a vicemistryně Evropy. (2x druhá 
místa a 2x třetí místa – v mixech a v pomponech)

Tento úspěch byl vyvrcholením celé sezóny 2014 a moti-
vací pro další intenzivní tréninky v Těšanech a ve Vyškově.

Snad tyto úspěchy budou motivovat i další děvčata pro 
tento sport a využití volného času.

Bližší informace na stránkách souboru – www.kalimero-
os.cz.

Děkujeme děvčatům za reprezentaci a rodičům za toleran-
ci a spolupráci.

Zbyněk Suchora

světový úspěch mažoretek
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Už se stává tradicí, že poslední prázdninový víkend patří srazu přátel ,,HOřKÉ 
VODY“ na Nové ulici v Téčku.

Velké přípravy nastaly již v pátek, kdy se pekly koláče a chystaly různé dobroty.Od ran-
ních sobotních hodin se rojili sousedé. Rozkládali stoly, lavice, stánek na výčep, aby bylo 
vše nachystané.Účast byla hojná.Čepovalo se výborné pivečko i limonáda.K zakousnutí 
letos mimo tradičního guláše, kýty a špízů, byly nově i vynikající ryby pečené na roštu. 
K všeobecné pohodě hrála živá hudba.I když spadlo pár kapek, náladu nám to nezka-
zilo a těšíme se příští rok nashledanou. Ivona Vokálová

P Ř ÁT E l é  h O Ř k é  v O d y
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18. října 2014 
Český	zahrádkářský	svaz	otnice	vás	zve

	NA POsEZENí u CiMBÁlu
	17	hod.		vystoupení	dětí	zŠ	otnice		

a	zuŠ		Fr.	Franze	slavkov	u	Brna
18.00	hod.	cimbálová	muzika	z	Milotic

Během	večera	vystoupí	mužský	a	ženský	
pěvecký	sbor	z	kobylí.
občerstvení	zajištěno.

26. října 2014

dRAkiÁdA
pořádá:	otnický	sad

6. listopadu 2014

MAlÝ PRŮvOd svěTluŠEk
pořádá:	otnický	sad

15. listopadu 2014

ukÁZkA uMělECkÝCh ŘEMEsEl 
A RuČNíCh PRACí

pořádají:	otničtí	zahrádkáři

29. listopadu 2014

ANdělské TvOŘENí
pořádá:	otnický	sad

7. prosince 2014

vÁNOČNí kONCERT 
v	dělnickém	domě	

od	15	hod.,	hraje	dechová	hudba	-	
tůfaranka	ze	Šakvic

13. prosince 2014 
od	17	hod.

ZPívÁNí u vÁNOČNíhO sTROMu 
před	radnicí	

k i n o 	 o t n i c e
připravujeme:

CyRil A METOděJ
Česko	/	slovensko	/	srbsko	/	slovinsko	/	rusko	2013,	

85	minut
příběh	z	9.	století	ve	strhujících	obrazech	líčí	počátky	šíření	

křesťanství	na	velké	Moravě	a	v	našich	zemích.	Hlavními	po-
stavami 	filmu	jsou	věrozvěsti	konstantin	(později	známý	jako	
cyril)	a	jeho	bratr	Metoděj,	kteří	byli	prohlášeni	za	svaté	a	jsou	
označováni	jako	apoštolové	slovanů.	režie:	petr	nikolaev.	Hra-

jí:	roman	zach,	ondřej	novák,	josef	abrhám	a	další.

dědiCTví ANEB kuRvA sE NEŘíkÁ
Česko	2014,	106	minut

vlastička	umřela.	vesnický	kostel,	pohřební	kočár	tažený	
koňmi,	farář,	obyvatelé	olšan	a	souputníci	zvláštního	ži-

vota	Bohumila	stejskala	(Boleslav	polívka),	multimilionáře	
z vůle	Boží,	z dědictví	i.	trochu	zestárli.	Bohumil	taky	trochu	
zestárl.	přibyly	mu	majetek,	starosti,	kilogramy	a	děti.	ztra-
til	ženu	svého	života.	režie:	robert	sedláček.	Hrají:	Bolek	

polívka,	Miroslav	donutil,	ivana	chýlková,	karel	Gott,	karel	
Heřmánek,	jiří	pecha,	jitka	Čvančarová,	Milan	lasica,	anna	

polívková	a	další.	

FAiR PlAy
Česko	/	slovensko	/	německo	2014,	100	minut

osmdesátá	léta	v	Československu.	Mladičká	sprinterka	anna	
(judit	Bárdos)	se	stává	členkou	střediska	vrcholového	spor-

tu.	její	matka	(anna	Geislerová)	a	trenér	(roman	luknár)	
doufají,	že	splní	kvalifikační	limit	a	postoupí	na	olympijské	
hry.	vybočením	ze	světa	tvrdého	sportovního	drilu	je	pro	
annu	pouze	milostný	vztah	s	tomášem	(ondřej	novák).	

anně	začnou	být	bez	jejího	vědomí	podávány	anabolické	
steroidy.	její	výkonnost	stoupá,	objevují	se	ale	rovněž	první	
zdravotní	problémy.	režie:	andrea	sedláčková.	Tento sní-
mek se bude ucházet o nominaci na Oskara 2015 jako 

nejlepší cizojazyčný film.
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