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Zprávy o činnosti zastupitelstva obce jsou 

zveřejňovány bez korektury.

V Ostravě 26. 1. 2015
Vážený pane starosto, vážení pracovníci Obecního úřadu Otnice,
musím Vám kapku opožděně popřát do nového roku 2015 vše nej nej, hlavně zdraví, 

mnoho úspěchů ve Vaší práci, která je vidět v každém čísle Otnického zpravodaje. Díky 
vám ho pravidelně dostávám, za což Vám mnohokrát srdečně děkuji.

Když zpravodaj otevřu, v tu ránu nevím, bydlím 57 roků v Ostravě? Po přečtení se hned 
chlubím sousedům a kamarádům, co se „u nás“ všechno ve vesnici děje. To vše jim ko-
mentuji z toho zpravodaje: Aloiské hody, babské hody, a to vše v krojích, ostatky, svěcení 
zvonů, zábavy, fotbal, v červnu školní hry nebo výstavy.

Mnohokrát jsem ukazoval Tři kameny a vždy mám k nim pár slov. Křížky v poli, náš 
modrý křížek, cihelnu, bývalý křtiňák, drenáž v poltni. V zimě jako kluk jsem sjel ten 
kopec na lyžích vyrobených z bečky dvakrát a jednou od Smolkového k potoku.

Kdyby za mnou někdo přijel do Ostravy, tak bych mu ukázal rozbité lavičky, pospre-
jované nové stěny domů, rozbité jízdní řády na zastávkách, rozbitá skla do podchodů, 
toulání bezdomovců a chýše, ve kterých bydlí. Doufám, že se to časem nějak napraví.

Ještě jednou všem přeji pevné zdraví, horu štěstí a spokojenosti.
To vám napsal rodák z Otnic Váš

Cyril Svoboda

p o d Ě k o v Á n í
základní	 škola	 otnice	 děkuje	 spolku	 otnických	 vinařů	 zastoupeným	 pa-
nem	Miloslavem	Šenkýřem	a	panem	pavlem	kaloudou	za	štědrý	sponzor-
ský	dar,	který	škola	obdržela	na	podzim	loňského	roku.	jedná	se	o	finanční	
částku	ve	výši	8 000,-	kč.	tyto	peníze	budou	použity	na	kulturní	akce	pořá-
dané	pro	naše	školáky.	 iva	Martinásková,	zást.řed.

vlaŠtovka
drahomíra	tišerová

S úsměvem na zobáčku
přiletěla od rovníku
vlaštovička ve fráčku
bude jaro v krátkém mžiku.

Začala lepit postýlku
přímo na náš domeček,
v létě v jejím hnízdečku
bude plno dětiček.

Bude to moc velká práce
krmit malá písklata,
chytat pro ně mouchy velké 
i maličká moušata.

Až budou mít fráček z peří,
hodně silná křídélka,
odletí do teplých krajin
povede je maminka.

oBsaH

redakční	strana	 3

ohlédnutí	za	vánočním	časem	 4-5

zápisy	ze	zastupitelstva	obce	 6-9

volby	2014	 10

20	let	s otnickým	zpravodajem	 11

starostovy	starosti	 12

obecní	úřad	informuje	 13

společenská	kronika	 14-15

duchovní	okénko	 16

70	výročí	od	konce	

druhé	světové	války	 17

přírodní	kompas	

u	rybníka	pod	poltňou	 18-19

základní	a	mateřská	škola	 20-26

ostatky	 27

otnický	sad	 28-29

zahrádkáři	 30-31

Hasiči	 31

sportovní	okénko	 32-33

pozvánky		 34



	 otnický	zpravodaj	 	Číslo	59	–	duben	20154

o H l é d n u t í 	 z a 	 v Á n o Č n í M 	 Č a s e M

Štědrý večer na Milešovské
Petr Kalouda, Evžen Rafaj, Josef Gargoš 

a Jirka Jochman již tradičně na Štědrý ve-
čer po večeři vycházejí se svými dechový-
mi nástroji do ulic, aby potěšili vánočními 
písněmi a dokonali štědrovečerní atmosfé-
ru v  našich rodinách. Doprovodil je pan 
Žilka, aby trubačům nastřádal do kasičky 
malou koledu. 

Nápad sejít se na ulici vznikl někdy v pro-
sinci, vždyť Vánoce jsou o setkávání se. Zna-
mením byli právě tito čtyři štědrovečerní 
trubači. Kdo uslyšel tóny linoucí se po naší 
ulici, vyšel ven. Sešlo se nás asi dvacet. Zapá-
lili jsme prskavky, vyměnili si doušek loňské 
slivovičky. Popřáli jsme si pěkné vánoční 
svátky a poprosili trubače o koledu.

Tímto zveme všechny sousedy (od ved-
le, od naproti, shora, zdola, sousedy blíže či 
dále, z dolního konce, z horního konce uli-
ce i ty všechny, co jsou uprostřed…), přijď-
te za námi příště na Štědrý večer cinknout 
štamprlátkem a zazpívat s trubači koledu.

Zdeňka Křivánková

Setkání u vánočního stromu
Čas běží rychle a máme tady jaro. Přestože se těšíme na  sluníčko a pro-

bouzející se přírodu,  dovolte mi krátké zavzpomínání na setkání u vánoční-
ho stromu, které se konalo 13.prosince loňského roku.

Pominu-li slavnostní otevření nového prostranství ve středu obce, byla to 
první akce, která se konala na našem novém náměstíčku. Při výsadbě zele-
ně počítali projektanti i s vysazením stromu poblíž radnice, který budeme  
jednou zdobit jako strom vánoční. Jenže než nám trochu povyroste, to bude 
nějaký čas trvat, a tak se zaměstnanci obce v čele s místostarostou  Pavlem 
Muricem postarali o uříznutí vzrostlého stromu, jeho přepravu a usazení 
v prostoru nového náměstí. Poděkování patří nejen jim, ale i firmě Rostě-
nice a.s., která zapůjčila techniku potřebnou ke zvednutí a usazení stromu 
na místo. K náročným přípravám patřilo i postavení pódia pro vystupují-
cí. Manželé Rafajovi poskytli prostor ve své garáži na přípravu občerstvení,  
o které se s pomocí dalších děvčat postarala Leona Leváková.

Předvánoční setkání zahájili troubením naši Otničtí Pastýři. Úvodní slovo 
pronesl starosta Pavel Prokop. Jako první vystoupily děti z prvního stupně 
ZŠ pod vedením paní učitelky Dany Matyášové za doprovodu harmoniky. 
Následovalo vystoupení sboru pod vedením paní učitelky Kateřiny Korcové 
s vánočními písněmi, a pak zahrály děti z kroužku flétniček a děti ze ZUŠ Fr. 
France ze Slavkova u Brna. Většinu programu doprovázela na klávesy Lenka 
Kurdíková.

Paní učitelky Marie Životská a Iva Martinásková si s dětmi z druhého 
stupně připravily hudební vystoupení v moderním duchu, za doprovodu 
Zdeňka Martináska. Pak přišli na řadu oblíbení Blonďáci a po nich ženy 
z KOSu (Kulturní Otnický Spolek). Na závěr vystoupila velmi oblíbená sku-
pina místních muzikantů v čele se Staňou Smetanou, kterou jsme pro ten 
hezký podvečer nazvali S-band. 

Nové náměstíčko bylo příjemným prostředím, počasí nám přálo, písničky 
se líbily, nálada byla výborná, občerstvení skvělé, takže si troufám napsat, že 
poslední ročník Setkání u vánočního stromu byl zatím ten nejvydařenější. 
Poděkování patří těm, co se podíleli na přípravách, vystupujícím, i divákům 
kteří nás přišli podpořit.

Program se svými krátkými veršíky provázela a všem co se akce 
zúčastnili děkuje Naďa Fojtů.



	 otnický	zpravodaj	 	5

Dříve byl 26. prosinec nejčastějším 
dnem koledování. Koledníci obcházeli 
domy s přáním štěstí a  zdraví. Historické 
prameny vypovídají o tom, že svatý Štěpán 
nemá s  pokojnou atmosférou Vánoc nic 
společného. Štěpán se stal prvním křesťan-

ským mučedníkem. Stal se patronem Uher, 
první uherský král se jmenoval Štěpán. Pro 
Maďary má stejný význam jako pro nás 
svatý Václav. Dnes je tento den příležitos-
tí k procházkám a návštěvám příbuzných, 
k prohlídkám betlémů.

Svátek svatého Štěpána 
pod taktovkou rybářů

V Otnicích se stalo tradicí, že se 26. pro-
since mohou známí, přátelé i příbuzní sejít 
u  rybníka. Místní rybáři dlouho dopředu 
domlouvají vše potřebné ke  spokojenos-
ti příchozích: nákup ryb, zajištění dřeva 
k ohni, obsluhu grilu, udírny. Udírna sby-
la v provozu od ranních hodin. Veřejnost 
byla zvána od  jedné hodiny po  poledni. 
Griloval se amur. V udírně se připravovali 
pstruzi. V nabídce nechyběly kapří smaže-
né hranolky. Výborný byl tatarák z kapra 
a amura, což byla specialita od Miroslava 
Tichého a  Antonína Šebečka. Pro ty, co 
na ryby neměli chuť, byl připraven kuřecí 
či vepřový plátek. Pivo, limo, čaj, grog i sva-
řák na zahřátí byl samozřejmostí. 

Rybářská akce otnických rybářů je vy-
hlášená široko daleko, a  tak i  letos sem 
na  Štěpána zavítali i  přespolní. Přátelská 
atmosféra u  rybích pochoutek vydržela 
do pozdních večerních hodin.

Věřím, že vynaložený čas a úsilí do or-
ganizace štěpánské akce vyvážily spoko-
jené tváře většiny těch, kteří na akci přišli. 
Všem, kteří se aktivně na tomto svátečním 
dni podíleli, náleží poděkování.

Dagmar Kovaříková s přispěním
Martina Procházky
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LISTOPAD - 24. 11. 2014
4. Kontrola minulého zápisu:
Bod 21) – Chodník ul. Na Konci. Uzavřena smlouva s f. Renards na zpraco-

vání žádosti o dotaci na SFDI. Jednáme s ing. Kavříkem o zajištění výběrového 
řízení na dodavatele stavby.  

5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební:
a) E.ON ČR – Územní souhlas č. 183/2014 na akci „Otnice, kabel NN Sloup“
b) E.ON ČR – Územní souhlas č. 182/2014 na akci „Otnice, kabel NN Vyva-

dil“ c) E.ON ČR – zahájení ÚŘ na akci „Otnice, st. úpravy TS Agra“

6. MěÚ Slavkov u Brna – odbor dopravy a SH: 
Obec Otnice – Stavební povolení veř. vyhláškou na  opravu chodníků ul. 

Na Konci.

7. Materiály ZŠ Otnice:
a) Žádost Základní a Mateřské školy Otnice o navýšení příspěvku o 90 tis. 

Kč.
Příspěvek bude použit na zkvalitnění počítačové techniky pro výuku žáků. 

Zástupci školy Mgr. Martinásková a Mgr. Novák předložili ZO cenový návrh 
na vybavení počítačové sítě a učeben. Taktéž odpověděli na vznesené dotazy.  

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje navýšení finančního příspěvku pro Základní školu 

Otnice o 90 tis. Kč.      
b) Žádost ZŠ Otnice o schválení přijetí obdržených finančních darů od

- Rostěnice a.s. ve výši 3 tis. Kč.
- Sdružení vinařů Otnice ve výši 8 tis. Kč.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí finančních darů výše uvedených dárců pro Zá-

kladní a Mateřskou školu Otnice.    

8. Schválení přijatých faktur:
a) Obec Bošovice – Fa: 2014127, zásahový oblek pro SDH
b) Datel Plus – Fa: 214213, servis elektronického zabezpečení radnice
c) V. Nedoma Újezd – Fa: 1, TDI, zateplení radnice
d) V. Nedoma Újezd – Fa: 3, TDI, střed obce
e) Atelier Walter – Fa: 10/2014, autorský dozor, střed obce
f) Atelier Walter – Fa: 11/2014, autorský dozor, zateplení radnice
g) Prostavby Otnice – Fa: 201420133, úprava středu obce 
h) Prostavby Otnice – Fa: 201420154, úprava prostoru za Dělnickým domem
i) Prostavby Otnice – Fa: 201420132, zateplení radnice
j) Šilbergerová M. Hrubšice – Fa: 2014055,066,067, účetnictví obce za 7,8,9/2014
k) Lentus agilis Kobylí – Fa: 140253, závlahový systém před radnicí
l) Respono Vyškov – Fa: 2314350038, likvidace odpadů na SD
m) J. Kučera Brno – Fa: 13/2014, dřevěné hrací prvky před radnici
n) J. Sokol Bošovice – Fa: 14386, tonery do kopírek
o) EEIKA Sokolnice – Fa: 15010147, oprava veřejného osvětlení
p) OSI Brno – Fa:14100085, zajištění elektronické aukce na energie
r) Hřiště s.r.o. Brno – Fa: 1246265, hrací prvky do MŠ

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 8, zápisu. 
        
9. OBÚ – dobývací prostor Otnice:
Zastupitelé vzali na  vědomí Rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro 

území krajů Jihomoravského a Zlínského, kterým se stanovuje pro MND Ho-
donín (žadatel), dobývací prostor Otnice ev. č. 40152. Jedná se o  vrt č. 101 
Otnice.

10. JMK - audit:
Starosta informoval o zápisu z dílčího přezkumu hospodaření obce za rok 

2014, které prováděl Jihomoravský kraj. Rozebral zjištěné závady (5) a navrhl 
opatření na jejich odstranění.  Zastupitelé vzali informaci na vědomí.

11. JMK – dotace pro SDH:
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy s Jihomoravským krajem na udě-

lení dotace pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Otnice ve výši 2 800,- Kč. 
Dotace je určena na odbornou přípravu, příp. na věcné vybavení.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu č. 027843/14/OKH s Jihomoravským kra-

jem.       
    

12.  Žádost Honebního společenstva Otnice:
Zastupitelstvo projednalo žádost Honebního společenstva Otnice, zastoupe-

ného starostou E. Rafajem, o souhlas obce k umístění adresy sídla Honebního 
společenstva na adresu Obecního úřadu, tj. ul. Dědina 479. Změnu vyvolala 
platnost nového občanského zákoníku (NOZ). Na adrese obecního úřadu je již 
sídlo TJ Sokol Otnice.

Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s  umístěním adresy sídla Honebního společenstva 

Otnice, na adresu Obecního úřadu, ul. Dědina 479.  

13.  Žádost Mysliveckého sdružení Hubert Otnice:
Zastupitelstvo projednalo žádost  Mysliveckého sdružení Hubert Otnice, 

zastoupeného předsedou p. P. Borovičkou, o souhlas obce k umístění adresy 
sídla Mysliveckého sdružení Hubert Otnice na adresu Obecního úřadu, tj. ul. 
Dědina 479. Změnu vyvolala platnost nového občanského zákoníku (NOZ). 

Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s  umístěním adresy sídla Mysliveckého sdružení 

Hubert Otnice, na adresu Obecního úřadu, ul. Dědina 479.       
 

14. Respono a.s. Vyškov – ceny na r. 2015:
Zastupitelstvo vzalo na  vědomí sdělení společnosti Respono a.s. Vyškov, 

o cenách za odpad v roce 2015.  V příštím roce zůstává cena za služby pro obec 
na úrovni roku 2014, tak jako v předchozích pěti letech.

15. Otnický SAD – výpůjčka sálu DD:
Zastupitelstvo projednalo žádost o.s Otnický SAD o výpůjčku sálu Dělnické-

ho domu na 29.11.2014, za účelem pořádání akce Andělské dílny. 

Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s výpůjčkou sálu Dělnického domu na 29. 11. 2014.  

              
16. Výbor ŽP:

Žádost p. B. Svobodové Žatčany 48, o povolení vykácení 2 ks smrků před RD 
Dědina 33, Otnice.

 
17. OSI Brno – elektronická aukce energií:
Zastupitelé vzali na  vědomí výsledek elektronické aukce na  dodavatele el. 

energie a plynu od 1. 1. 2015, kterou zajišťoval Organizačně správní institut 
o.p.s. Brno. Dodavatelem plynu bude f. Pragoplyn Praha a  dodavatelem el. 
energie E.ON ČR Distribuce. Vysoutěžené ceny jsou cca o 10% nižší.

18. Prodej pozemků p.č. 1215/1 a 1215/2 manželům Žočkovým:
Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Žočkových o odprodej obecních 

pozemků p.č. 1215/1 o výměře 184 m2 a p.č. 1215/2 o výměře 100 m2. Pozemky 
jsou pro potřeby obce zcela zbytné.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1215/1 a  1215/2 manže-

lům Michajlu a  Dáše Žočkovým  Za  Drahy 451 Otnice, do  SJM, za  cenu  
33,- Kč/m2. 

              
19. Archiv obce – regálový systém:

Vzhledem k velkému množství různých písemných materiálů byly na OÚ 
dvě místnosti upraveny na archiv písemností. Tyto prostory je nutné vybavit 
skladovými regály. Zastupitelé projednali doporučenou nabídku f. BEG Bohe-
mia. Předpokládané náklady cca 30 tis. Kč.  

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku f. BEG Bohemia na dodávku skladových 

regálů. Montáž bude provedena vlastními zaměstnanci.   
              
20. Kino Otnice – dopis p. J. Marka:

Zastupitelé vzali na vědomí dopis vedoucího kina Otnice p. J. Marka, ve kte-
rém doporučuje pořídit novou techniku pro promítání filmů na  digitálních 
nosičích. (Předpokládané náklady 150-200 tis. Kč.) Nová technika by sloužila 
i k jinému využití.

O dalším zachování kina se uskutečnila obsáhlá diskuze. Bylo doporučeno 
předložit ZO rozbor předpokládaných nákladů na nákup digitální technologie. 

Na závěr se uskutečnilo orientační hlasování k záměru kino ponechat.

Usnesení:
Kdo ze zastupitelů je pro další zachování kina v obci.  

21. Přidělení bytu na 6 BJ:
K 31. 12. 2014 bude volný byt na obecní bytovce (6BJ), po p. Smažilovi. Za-

stupitelé z podaných žádostí o přidělení bytu vybírali nového nájemce od 1. 1. 
2015.  Bylo zdůrazněno, že bytovka byla postavena pro ubytování učitelů, kteří 
učí na Základní škole Otnice.

Usnesení:
Zastupitelstvo rozhodlo přidělit volný byt na bytovce v ulici Školní Marti-

ně Tomašíkové, bytem Lovčičky 91.    
 

22. Proplacení nevyčerpané dovolené za r. 2013:
Starosta požádal ZO o proplacení nevyčerpané dovolené z r. 2013, ve výši 10 

dnů. (K dnešnímu dni nemá vyčerpáno celkem 35 dnů dovolené).

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
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Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení nevyčerpané dovolené z  r. 2013 

starostovi ve výši 10 dnů.     
 

23.  Inventarizace majetku k 31. 12. 2014:
Starosta předložil plán inventur na r. 2014 a složení dílčích inventarizačních 

komisí. Fyzickou inventuru je nutné provést k 31. 12. 2014. Složení komisí je 
přílohou zápisu.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Plán inventur na  r. 2014 a  složení inventarizač-

ních komisí.      
 

24. Obecní vyhláška č.2/2014 – poplatek za odpady:
Zastupitelé projednali návrh Obecně závazné vyhlášky č.2/2014 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívá-
ní a odstraňování komunálních odpadů.  Poplatek za odpad se v r. 2015 nebude 
zvyšovat.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.2/2014 o místním po-

platku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů. Účinnost vyhlášky je od 1. 1. 2015.        
                 

25. Jihomoravský kraj – dodatek smlouvy:
Obec požádala Jihomoravský kraj o  změnu účelu dotace již podepsané 

smlouvy na „Herní prvky pro Otnickou školku“. Změna spočívá ve změně do-
tace z neinvestiční na investiční. Jihomoravský kraj zaslal Dodatek č. 1, Smlou-
vy č.025936/14/OKH, kde je tato změna akceptována.  

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1, ke  smlouvě o  poskytnutí do-

tace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.025936/14/OKH.  
 

26. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
-  Starosta připomněl předsedům nahlásit členy svých výborů. Doposud ob-

držel nominace jen do finančního výboru. 
-  Zastupitelé jednali, jakým způsobem bude řešen úklid sněhu z  nového 

náměstí. Tato plocha není pojízdná pro těžkou techniku.
-  Bylo doporučeno přepracovat na  webu obce virtuální prohlídku, kde 

bude již zachyceno nové náměstí.

PrOSInec - 15. 12. 2014
4. Kontrola minulého zápisu:
Bod 21) – Uvolnění bytu na 6BJ, doposud nedořešeno.  

5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební:
a) Č. Gajda 125 – Územní souhlas č.199/2014, vodovodní přípojka k RD
b) Beton Brož 484 – změna stavby před dokončením, SO 01, SO 03
c) Vegacom Praha – střed obce, kolaudace přeložky kabelů 
d) P. Gargoš 86 – zahájení stavebního řízení novostavby RD

6. Materiály ZŠ Otnice: 
Zastupitelé projednali návrh vedení ZŠ Otnice, na vyřazení neupotřebitelné-

ho majetku v celkovém objemu 236 710,80 Kč.
Majetek pořízený do  31.10.2009 215 736,60 Kč
Majetek pořízený od    1.11.2009 20 974,20 Kč
Celkem:  236 710,80 Kč

Usnesení:
Zastupitelstvo vydává souhlas s vyřazením neupotřebitelného majetku Zá-

kladní a Mateřské školy Otnice o celkovém objemu 236 710,80 Kč., dle předlo-
ženého seznamu.      
             

7. Schválení přijatých faktur:
a) J. Sokol Bošovice – Fa: 14394, oprava kopírky
b) O2 Czech Republic – Fa: 2014600734, střed obce, přeložka vedení 
c) Real Soft Brno – Fa: 770/2014, systém evidence majetku
d) Probo Nový Bor – Fa: 140102430, vybavení pro SDH Otnice
e) Atelier Walter – Fa: 12/2014, střed obce, projekt změny stavby 
f) Beg Bohemia Brno – Fa: 1470951, policové regály do archívu
g) Renards Brno – Fa: 2140484, žádost o platbu na SFŽP 

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

8. Rekonstrukce středu obce:
Zastupitelé projednali seznam všech víceprací (úkony objednané mimo 

uzavřenou smlouvu s  f. Prostavby a.s) a  seznamem méněprací (úkony 
neprovedené dle smlouvy). Seznámili se také s přehledem veškerých fak-
tur vztahujících se k  rekonstrukci středu obce. K  jednotlivým položkám  
proběhla diskuze. Objem víceprací: 505  101,- Kč. Objem méněprací: 
231 852,- Kč

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení víceprací v objemu 273 249,- Kč s DPH. 

                
9. Zateplení radnice:

Zastupitelé projednali seznam prací, které nebyly předmětem uzavřené 
smlouvy s f. Prostavby a.s., na zateplení radnice. Objem víceprací: 146 716,22 Kč.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení víceprací v  objemu 146  716,22 Kč 

s DPH.               

10. Rozpočtové opatření č.4/2014:
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového opatření č. 4/2014.
Příjmy se navyšují o 369 300,- Kč.  Výdaje o 541 700,- Kč. Deficit rozpočto-

vého opatření ve výši 172 400,- Kč bude kryt z financování.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2014.  

           
11. Knihovna – nákup knih v r. 2015:
Zastupitelstvo projednalo výši příspěvku pro knihovnu Karla Dvořáčka Vyš-

kov, na nákup nových knih pro knihovnu Otnice v roce 2015.  

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek pro KKD Vyškov na nákup nových knih 

pro knihovnu Otnice v roce 2015, ve výši 10 tis. Kč.  

12.  Rozpočtové provizorium od 1. 1. 2015:
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového provizoria, kterým se obec 

bude řídit do schválení rozpočtu v roce 2015.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium od 1. 1. 2015.                      

13.  Finanční výbor - pověření:
Obec je povinna provádět, dle zák. č. 320/2001 Sb., kontrolu svých příspěv-

kových organizací. Úkony zpravidla provádí finanční výbor. 

Usnesení:
Zastupitelstvo ukládá předsedovi Finančního výboru provádět, mimo úko-

ny stanovené zák. č. 128/2000 Sb., fyzickou kontrolu pokladny obce nejméně 
4x ročně a kontrolu hospodaření příspěvkové organizace Základní a Mateřská 
škola Otnice, dle zák. č. 320/2001 Sb.          
           

14. Termíny jednání ZO na I. pol. 2015:
Zastupitelstvo projednalo návrh termínů zasedání na I. pol. 2015.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje termíny zasedání na I. pololetí 2015.

15. Jmenování členů výborů zastupitelstva:
Zastupitelstvo projednalo návrh na  jmenování členů jednotlivých výborů. 

Seznam členů výborů je přílohou zápisu. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje členy jednotlivých výborů zastupitelstva na volební 

období 2014-2018.             
           

16. Obecní vyhláška č. 3/2014 – likvidace odpadů:
Zastupitelé projednali návrh Obecně závazné vyhlášky č.3/2014 o stanovení 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Otnice.                                   

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014 o  stanovení 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Otnice 
Vyhláška, z důvodu naléhavosti obecního zájmu, nabývá účinnosti dnem prv-
ního ledna 2015.  

               
17. Město Slavkov – smlouva, sociální služby:
Zastupitelstvo projednalo návrh „Smlouvy o příspěvku“ s městem Slavkov 

u Brna, na financování sociálních služeb v r. 2015. Slavkov bude financovat 2/3 
nákladů na sociální služby, obce v ORP Slavkov pak 1/3, dle počtu obyvatel. 

Na Otnice vychází cca 31 875,- Kč.  

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o  příspěvku s  městem Slavkov u  Brna, 

na financování sociálních služeb v r. 2015.   

18. Příspěvek dětem narozeným v r. 2014:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí že vítání občánků narozených v roce 2014 

se uskuteční dne 14. 2. 2015. Navrhuje se každému nově narozenému dítěti v r. 
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2014 s trvalým pobytem v obci Otnice, přispět částkou 2 tis. Kč. Obecní úřad 
eviduje prozatím 13 dětí.     
           

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek každému narozenému dítěti v roce 2014 

s trvalým pobytem v obci Otnice, ve výši 2 tis. Kč.   

19. Digitalizace kina:
Vedoucí kina p. Marek informoval zastupitele o předpokládaných nákladech 

na digitalizaci kina v Otnicích, ve výši cca 220 tis. Kč. V ceně není zahrnuto 
nové promítací plátno. K zachování kina a jeho digitalizaci proběhla obsáhlá 
diskuze.  

Obec bude hledat finanční zdroje k zachování kina a jeho digitalizaci. 

20. VaK Vyškov – cena vody v r. 2015:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení a.s. Vodovody a kanalizace Vyškov, 

o cenách vodného a stočného na rok 2015. 

Vodné s DPH:  43,03  Kč/m3

Stočné 41,15  Kč/m3

Celkem:8 4,18 Kč/m3 

21. Oprava chodníku ul. Na Konci:
Starosta informoval o zajištění podání žádosti o dotaci na SFDI. Vzhle-

dem k tomu, že pravomocné stavební povolení bude vydáno až 29. 12. 2014, 
bude žádost odeslána na SFDI dne 5. 1. 2015. Ing. Matyáš vypracoval pro-
jekt pro výběr dodavatele stavby, výzva bude zveřejněna počátkem roku. 
Předpokládaná realizace duben-květen 2015.

Zastupitelé se zabývali záměrem položení chráničky a  rozvodů kabelo-
vé televize do chodníku s odbočením do jednotlivých domů. Tato varianta 
umožní  odstranění nadzemního vedení TKR.  

22. Investiční záměry v r. 2015:
Zastupitelé diskutovali možné investiční záměry v roce 2015.
Hlavním úkolem bude oprava chodníku v ulici Na Konci.

23.  HDP Trading – stanovisko obce k p.č. 3446/2:
Zastupitelstvo projednalo žádost firmy HDP Trading s.r.o. Otnice, o sta-

novisko obce k parcele č. 3446/2. Pozemek je v majetku státu a nachází se 
uvnitř areálu HDP, který požádal Státní pozemkový úřad o jeho odkoupení.  
Obec o tento pozemek zájem nemá, ale vzhledem k probíhajícím pozemko-
vým úpravám bude rozhodující stanovisko Státního pozemkového úřadu.

26. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Starosta informoval o  záměru f. Beton Brož Otnice na pozemku pod 

parkovištěm zaměstnanců. Plocha bude výškově upravena a osázena zelení.

29. 12. 2014
   
4. Kontrola minulého zápisu:
Bod 18) – Příspěvek dětem narozeným v r. 2014. Obecní úřad eviduje cel-

kem 13 narozených dětí. Vítání občánků se uskuteční 14. 2. 2015.  
 
5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební:
a) T. Zehnal 472 – Souhlas č.109/2014, novostavba RD
b) Manželé Běhalovi 489 – závěrečná kontrolní prohlídka, opěrná zeď + 

oplocení
c) E.ON Distribuce – závěrečná kontrolní prohlídka, kabel NN Fiala
d) O2 Czech Republic – Kolaudační souhlas č. 120/2014, přeložka kabelů
 
6. Materiály ZŠ Otnice: 
Zastupitelé projednali žádost Základní a Mateřské školy Otnice o  souhlas 

s přijetím finančních darů od:
Prima stavebniny Brno 3 000,- Kč
Beton Brož Otnice 15 000,- Kč

Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s  přijetím finančních darů pro Základní a  Ma-

teřskou školu Otnice, od výše uvedených dárců.     
         

7. Schválení přijatých faktur:
a) DEA Modřice – Fa:21400570, MŠ – vyhodnocení energetického auditora
b) Aditis Brno – Fa:201402747, GP středu obce 
c) REEX Brno – Fa:214126, tisk zpravodaje č. 58
d) Petr L. Olomouc – Fa:2014043, pronájem promítacího zařízení

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 7, zápisu. 
 
8. Žádost MS Hubert Otnice:
Zastupitelé projednali žádost Mysliveckého sdružení Hubert Otnice o vý-

půjčku sálu Dělnického domu na den 17. 1. 2015, za účelem konání akce „Mys-
livecký ples“ a poskytnutí finančního příspěvku 8 tis. Kč., na hudbu.  

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku sálu DD pro MS Hubert Otnice 

na den 17. 1. 2015 a finanční příspěvek 8 000,- Kč.   
  

9. Investiční záměry v r. 2015:
Zastupitelé diskutovali o plánu akcí a investičních záměrů v roce 2015.
 
10. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
Starosta poděkoval zastupitelům za spolupráci v r. 2014 a do nového roku 

2015 popřál vše nejlepší a pevné zdraví.  
 

LeDen - 12. 1. 2015
5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební:
a) Obec Otnice – střed obce, změna stavby před dokončením
b) Beton Brož 484 – Rozhodnutí č.227/2014, změna stavby, 3. část
c) E.ON Distribuce – Kolaudační souhlas č.2/2015, kabel NN Fiala
d) P. Gargoš 86 – Rozhodnutí č.1/2015, územní souhlas novostavba RD 

6. Materiály ZŠ Otnice: 
Zastupitelé vzali na vědomí „Inspekční zprávu“  České školní inspekce z pro-

vedené kontroly na Základní a Mateřské škole Otnice, ve dnech 21.-23. října.
Inspekční zpráva hodnotí činnost školy dobře.

7. Schválení přijatých faktur:
a) Renards Brno – Fa:2140603, zpracování žádosti o dotaci na SFDI

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury dle bodu č. 7, zápisu.        

8. Oprava pomníků v obci:
Obec si v  letošním roce připomene 70. výročí osvobození. Zastupitelé 

rozhodli instalovat k pomníku padlých vojínů Rudé armády dvě mramorové 
desky, na kterých budou jména padlých. Z počtu 19 padlých se podařilo zjis-
tit jména 16 vojáků. Kamenictví Šafránek vypracovalo nabídku na zhotovení 
a  montáž mramorových desek a  také na  nutné opravy stávajícího pomníku. 
Celkové náklady cca 60 tis. Kč. 

Vzhledem ke stavu pomníku padlých z I. sv. války, bude nutné zajistit i jeho 
opravu. Obec požádá o zpracování nabídky kamenictví Šafránek. 

Usnesení:
a) ZO schvaluje nabídku Kamenictví Šafránek Slavkov u Brna, na opravu 

a doplnění pomníku padlých vojáků RA
b) Schvaluje opravu pomníku (oprava čitelnosti písmen) pomníku padlých 

u vodárny (Červená zahrádka)
c) Schvaluje opravu pomníku padlých z I. sv. války.

9. Chodník ul. Na Konci – výběrová komise:
K vyhodnocení nabídek na opravu chodníku ul. Na Konci jmenoval starosta 

členy zastupitelstva do hodnotící komise takto:
1. Pavel Muric náhradník: ing. Marian Špunar
2. Petr Havelka náhradník: Mgr. Pšenáková Ludmila
3.  Miroslav Kalouda náhradník: Pavel Prokop
  
10. Hody – hostování lunaparků:
Tradiční Aloiské hody se uskuteční ve dnech 20.-21. 6. 2015. Starosta před-

ložil dvě žádosti o hostování lunaparků na hody. K přijetí byla doporučena žá-
dost p. Flaksové Brno.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje žádost p.  Flaksové Brno, na  zajištění lu-

naparků při konání otnických hodů.    
 

11. Knihovna – nový PC:
Zastupitelé vzali na vědomí roční výkaz o činnosti knihovny za rok 2014.
Knihovní fond: 10 310 knih
Čtenářů celkem: 117
Z toho dětí:  22
Počet návštěvníků: 1 187
Počet výpůjček: 4 948

Vzhledem ke stavu a stáří počítače bude nutné zakoupit do knihovny nový PC.
Předpokládané náklady 21 tis. Kč.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku f. Netic a souhlasí s výměnou PC v knihov-

ně za nový.       
        

12. Záměr prodeje pozemku p.č. 287/2:
ZO projednalo žádost o odprodej pozemku p.č. 287/2 o výměře 1 m2, dle 

oddělovacího GP.  Prodejem dojde k zarovnání uliční čáry. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 287/2 o výměře 1 m2.
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13. Přijetí pozemků od manželů Bláhových, darem:
Zastupitelé projednali nabídku manž. Bláhových, Otnice  ul. U parku 179, 

na darování pozemků č.1260/2 o výměře 114 m2, p.č. 1260/3 o výměře 88 m2 
a p.č. 1260/4 o výměře 67 m2. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí pozemků p.č. 1260/2 o výměře 114 m2, p.č. 

1260/3 o  výměře 88 m2 a  p.č. 1260/4 o  výměře 67 m2 darem, od  Vladimí-
ra a Jaroslavy Bláhových Otnice, U parku 179.   
       

14. Rozpočtové opatření č. 5/2014:
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového opatření č. 5/2014.
Příjmy se navyšují o 3 601 900,- Kč.  Výdaje o 972 500,- Kč. Rozdíl ve výši 

2 629 400,- Kč., bude použit ve financování.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.5/2014. 

 
15. Investiční záměry v r. 2015:
Zastupitelé diskutovali o plánu akcí a investičních záměrů v roce 2015.

16. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
-  Pan Havelka opět upozornil na  možnost zásahu vedení NN větvemi 

z vrby u transformátoru ul. Za Drahy. Místostarosta situaci nahlásil na E.
ON, který však sdělil, že prořez větví provede až při vzniklé havárii. Bylo 
rozhodnuto oslovit specialisty a odřezání rizikových větví zajistit sami.

-  Starosta navrhl nákup tiskárny na barevné fotografie. Do příštího zasedá-
ní zajistí ekonomický rozbor nákladovosti na 1 ks foto. 

-  V obci se uskutečnila Tříkrálová sbírka, kterou obětavě zajistilo pár obča-
nů s dětmi ve třech skupinkách. Příští rok by se do organizace této sbírky 
měl zapojit i obecní úřad a škola.  

-  Zastupitelé obdrželi od  kronikářky obce, v  elektronické podobě, návrh 
zápisu do kroniky za rok 2013. K zápisu nebyly vzneseny připomínky.

 
ÚnOr - 2. 2. 2015

   
4. Kontrola minulého zápisu:
Bod 8) Náklady na  opravu pomníku padlých v  I. sv. válce, budou cca  

60 tis. Kč.
Bod 16) Prořezání větví vrby u transformátoru v ul. Za Drahy provede 

ing. Kraus      

5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební:
a) Manželé Matouškovi 8 – Rozhodnutí č.3/2015, dodatečné povolení hosp. stav.
b) E.ON Distribuce – ÚR č.11/2015, stavba „Otnice, st. Úprava TS Agra“ 

6. JMK – odbor ŽP: 
Rozhodnutí o prodloužení výjimky ze základních podmínek ochrany sovy 

pálené a sýčka obecného.

7. Schválení přijatých faktur:
a) Červinka Praha – Fa: 1500015, kontrola a oprava hasicích přístrojů
b) J. Sokol Bošovice – Fa: 15004, oprava a údržba kopírovacího stroje
c) Ing. Sedláček Brno – Fa: 2015011, GIS, upgrade + licence
d) Respono Vyškov - Fa: 2314350045, likvidace odpadů na SD Otnice
e) Respono Vyškov - Fa: 314110388, odpady za IV.Q.2014
f) Netic Brno - Fa: 150100010, servis PC
g) DAS Praha - Fa: složenka, pojištění obce

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury dle bodu č. 7, zápisu.          

8. KPÚ Otnice – trať Vinohrady:
V obci probíhají Komplexní pozemkové úpravy. Vzhledem ke komplikacím 

ve  vlastnických a  uživatelských vztazích v  trati Vinohrady (Baby), bylo roz-
hodnuto svolat jednání vlastníků pozemků na  11. 2. 2015, kde se rozhodne 
o dalším pokračování. 

    
9. Tříkrálová sbírka:
Při Tříkrálové sbírce, 10. ledna 2015, bylo v obci vybráno celkem 37 248,- Kč.
Rok: 2015 37 248,- Kč
Rok: 2014 36 243,- Kč 
Rok: 2013 31 353,- Kč
Rok: 2012 35 572,- Kč 
Rok: 2011 30 419,- Kč
Rok: 2010 28 214,- Kč 

10. MěÚ Slavkov – veřejnoprávní smlouva SPOD:
Zastupitelstvo projednalo návrh „Veřejnoprávní smlouvy“ s městem Slavkov 

u Brna, na výkon sociálně-právní ochrany dětí v r. 2015. Roční náklady 2 tis. Kč.  

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu sociálně-právní 

ochrany dětí v r. 2015, s městem Slavkov u Brna.  

           
11. Chodník ul. Na Konci:
Ve výběrovém řízení na dodavatele stavby „Oprava chodníku ul. Na Konci“ 

bylo podáno osm nabídek. Jednání hodnotící komise se uskuteční 5. 2. 2015.

12. Otnický SAD – výpůjčka sálu DD:
Zastupitelstvo projednalo žádost Občanského sdružení Otnický SAD a TJ 

Sokol Otnice o výpůjčku sálu Dělnického domu na 7. 2. 2015, za účelem konání 
dětského maškarního plesu a tradičních ostatků. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku sálu Dělnického domu na  7. 2. 2015, 

výše uvedeným žadatelům.     
 

13. Radnice – žaluzie + sítě:
Starosta předložil nabídku firmy Pramos Šitbořice, na  dodání a  montáž 

okenních žaluzií a ochranných sítí proti hmyzu na budovu radnice. Náklady 
cca 22 tis. Kč. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje dodání a instalaci žaluzií a ochranných sítí na budo-

vu radnice, dle nabídky f. Pramos Šitbořice.  
                  
14. Inventarizace majetku:
Starosta informoval o provedených inventarizacích majetku k 31. 12. 2014. 
K vyřazení je navržen majetek o objemu 592 258,15 Kč.

15. Materiály ZŠ:
Zastupitelé projednali:
a) Hospodářský výsledek Základní a Mateřské školy Otnice za rok 2014, kte-

rý činí 1 237,29 Kč. Rozhodlo tento přebytek ponechat Základní škole. 
b) Návrh odpisového plánu školy na  rok 2015. Celková výše odpisů činí 

113 880,- Kč.
c) Požadavek školy na provedení nezbytných oprav a nákup investičního vy-

bavení v celkovém objemu cca 400 tis. Kč. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje:
a) Výsledek hospodaření Základní a Mateřské školy Otnice za rok 2014 a za-

členění přebytku hospodaření ve výši 1 237,29 Kč, do rezervního fondu školy. 
b) Odpisový plán na rok 2015.    

 
16. Plán akcí na r. 2015:
Zastupitelé diskutovali o plánu akcí a investičních záměrů v roce 2015.

17. Rozpočet na r. 2015:
Zastupitelé projednávali návrh rozpočtu na  rok 2015, včetně zabezpečení 

financování požadavků Základní školy. Rozpočet je navržen jako přebytkový. 

18. Žádost f. Prostavby Real Brno:
Zastupitelstvo projednalo žádost firmy Prostavby Real, a.s. Brno, o narovnání 

právního stavu ve věci nesouladu ve vlastnictví pozemků a části inženýrských sítí 
v ulici Pod Vodárnou II. Pozemky vlastní obec, ale komunikaci, rozhlas a veřejné 
osvětlení f. Prostavby Real. Účetní hodnota inž. sítí činí 1 976 832,- Kč.

Usnesení:
Obec bude postupovat v  souladu s  uzavřenou Plánovací smlou-

vou a dle finančních možností obce.    
 

19. Analýza dotazníkového šetření:
V roce 2014 se uskutečnilo dotazníkové šetření „Jak se žije v Otnicích“, kte-

ré zajišťovali pracovníci  Meziobecní spolupráce. Zastupitelé byli seznámeni 
s  výsledky šetření. Z  celkového počtu občanů starších patnácti let (1  260), 
odpovědělo na dotazník 277 obyvatel (21,98 %). Výsledky budou zveřejněny 
na webových stránkách obce Otnice. Zastupitelé projednávali možná opatření 
na úseku likvidace odpadů, provozu na pozemních komunikacích, parkovacích 
ploch, dětských hřišť. 

20. Nákup tiskárny na fotografie:
Zastupitelé projednali záměr zakoupení tiskárny Epson L800, na tisk foto-

grafií.
Předpokládaná cena cca 8 tis. Kč + fotografické papíry.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nákup tiskárny Epson L800, na tisk fotografií. 

             
21. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:

-  Pietní akt k osvobození obce se uskuteční 23. 4. 2015 v 18,00 hod.
-  Zastupitelé se seznámili s dopisem od p. Cyrila Svobody, otnického rodáka
-  Jednání ZO dne 23. 3. 2015 se překládá na den 26. 3. 2015
-  Mgr. Pšenáková navrhla uskutečnit pro občany přednášku o poskytování 

první pomoci
-  ZO vzalo na vědomí dopis Spolku Lungta Praha o připojení se k meziná-

rodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Obec vlajku vyvěšovat nebude.
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Kdo nepřišel 10. nebo 11. října minulého roku k volbám, nejenže nesplnil svou ob-
čanskou povinnost, ale hlavně (!) se tím připravil o možnost vidět nejmladší volební 
komisi v České republice.

Velkou radost z nás měl nejen pan starosta, v  jehož kanceláři to při předvolební 
informační schůzce vypadalo jako na zasedání Klubu mládeže, ale i voliči, jejichž úžas 
při vstupu do volební místnosti byl nejen vidět, ale i slyšet. Věty typu „ta komise nám 
letos omládla…“ či „mládí vpřed!“ nám zněly v uších ještě týden po volbách. Zeza-
čátku jsme si zaznamenávali počet poznámek o věku volební komise formou čárek 
na papír. Když však tento papír začal dostávat podobu účtenky zdatného alkoholika 
v hospodě, počítání jsme vzdali. Můžeme však zcela jistě konstatovat, že věkový prů-
měr komise zaujal mezi voliči každého prvního a nahlas toto zaujetí vyjádřil každý 
třetí! V koutku duše doufáme, že se nám podařilo zvýšit volební účast alespoň o pár 
procent tím, že se výjimečnost komise roznesla mezi sousedy a také na Facebooku, 
a i antivolebně zaujatí občané tak byli pohlceni touhou se na ten unikát přijít podívat 
na vlastní oči.

Tvrdili nám, že být členem volební komise je nuda a že ten volební víkend prostě 
nějak přežijeme. Ha, a my jsme si ho dokonce užili! Obecní úřad se otřásal smíchem, 
zkoušeli jsme se navzájem na pondělní zkoušky ve škole, přečetli jsme několik knížek 
bez průkazky čtenáře (to jsme asi neměli říkat), vyzkoušeli si, jaké to je být zavřený 
ve volební urně, a co víc, na oběd jsme měli vynikající jídla od paní Markové. Před 
12. hodinou polední vznikaly mezi členy volební komise jediné konflikty – o to, kdo 
půjde na oběd první. Jenže kdo by se nerval, když měl být ten geniální bramborový 
salát s řízkem… Samozřejmě když jsme měli zákazníky, jak jsme říkali voličům, cho-
vali jsme se až na drobné výjimky seriozně a důstojně, jak se na volební komisi sluší 
a patří, stejně tak jako při sčítání hlasovacích lístků. Naši práci jsme brali zodpovědně, 
na což také dohlížel pan Hudeček, který je v oblasti voleb už profesionálem. Jak jsme 
se styděli, když nejmenovaný volič nechal u nás na stole občanský průkaz, a pan Hu-
deček ho bez váhání vzal a jal se voliče hledat po vesnici. A my mladí seděli a hleděli. 
V příštích volbách své mladické chyby napravíme, systém odškrtávání voličů vypilu-
jeme a úsměvy na tvářích opět naladíme. Tak přísaháme! Žel bohu, věkový průměr 
naší volební komise bude už 22 let…

Volby v Otnicích se mohou pyšnit ještě jedním nejmladším. Nejmladší účastník 
voleb přichycen přímo v akci! ➤

Za volební komisi 2014 Nikola Valiánová

Volební komise s věkovým průměrem 21 let 
se stala republikovým unikátem
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Letošní rok je plný kulatin. 760 
let od  první písemné zmínky o  obci, 
70 let od osvobození naší obce Rudou 
armádou a v květnu to bude 20 let, kdy 
jste poprvé listovali Otnickým zpravo-
dajem.

Z hiStoRie 
otnického 
ZpRAvodAje

1995 během prvního roku vyšla 
hned čtyři čísla. Redakční rada ve slo-
žení Michajl Žoček, Jarmila Vojáčková, 
Aranka Horáková, František Mezulá-
ník, Pavel Prokop a  Jiří Martinásek se 
s nadšením a elánem vrhli do práce.

1996 hned v dalším roce jako by jim 
došla energie a vyšlo pouze jedno číslo.

1997 vznikla nová redakční rada. 
Zůstali Aranka Horáková, Jarmila Vo-
jáčková a Pavel Prokop. Novou posilou 
se staly Ludmila Kaloudová a  Ludmi-
la Vojáčková. V  tomto roce vyšla dvě 
čísla, druhé prosincové však nebylo 
distribuováno do  každé domácnosti, 
ale bylo ke  koupi za  3 Kč na  obecním 
úřadě a u paní Matouškové.

1998 se stal občasník opět bezplatný 
a dostal se do každé domácnosti. Byla 
vydána tři vydařená čísla.

1999 vyšlo jen jedno číslo, snad se 
opakuje situace již z předešlých let, kdy 
redakci dochází inspirace.

2000 bylo vydáno také pouze jedno 
číslo a  redaktorkou se stává Jaroslava 
Bláhová, která se i  další dva roky vě-
nuje práci na  časopise spolu se všemi 
přispívajícími.

2001-2002- vychází Otnický zpravo-
daj dvakrát ročně.

2003-2005 za  zpravodaj zodpovídá 
Výbor pro mládež a tělovýchovu a ob-
časník je vydáván 2x ročně.

2006 Otnický zpravodaj se stává 
čtvrtletníkem. V  redakční radě za-
čala spolupráce Dagmar Kovaříkové 
a Dany Sekaninové. Vzniká nová titul-
ní strana zpravodaje se srovnávacími 
fotografiemi a  spoustu nových rubrik. 
Některé měly krátké trvání a  některé 
nás provázejí zpravodajem až do dnes. 
Např: Úvodní slovo, Starostovy staros-
ti, Obecní úřad informuje, Duchovní 
okénko, Zprávy z  činnosti zastupi-

telstva obce, Z  činnosti zájmových 
sdružení, zprávy z  mateřské a  základ-
ní školy, Sportovní okénko, Pozvánky 
a  informace o  kulturních a  společen-
ských akcích.

2009 do týmu redakční rady přibyla 
Zdeňka Křivánková.

2010 náš čtvrtletník se může pyšnit 
barevnou obálkou! Fotografie na  ba-
revných stránkách zpravodaje mno-
hem lépe vyniknou.

Všechna dosud vydaná čísla jsou 
k  nahlédnutí v  místní knihovně 
a na webu obce Otnice.

Nedávný výzkum o tom, jak se nám 
žije v  naší obci, ukázal, že většina re-
spondentů čerpá informace o  dění 
v obci i na radnici, ve škole a ve spol-
cích ze zpravodaje. Starší lidé, kteří tře-
ba nemohou daleko od domu, protože 
jim zdraví nepřeje, ale přesto se cítí být 
součástí všeho dění, jsou nejvděčněj-
šími čtenáři. Není to zásluhou pouze 
naší, ale hlavně těch, jejichž jména tkví 
pod jednotlivými články. Hlavně těm 
všem patří velký dík. Autoři článků 
a fotografií jsou ti, kteří z jednotlivých 
střípků skládají mozaiku celého zpra-
vodaje. 

Co popřát Otnickému zpravoda-
ji do  dalších let? Elán a  energii pro 
všechny autory článků, redakční radě, 
obecnímu úřadu, neméně však vám – 
našim věrným čtenářům.

Redakční rada

20 let s otnickým zpravodajem
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••	starostovy	starosti	••
Vážení spoluobčané,
je konec zimy, v  ovzduší je cítit nové 

jaro, které připomíná i zpěv ptactva. Zima 
byla opět mírná, ale i tak nás čeká úklid 
všech travnatých ploch a  nepořádku 
v ulicích. Když se ohlédnu zpět za uply-
nulým rokem 2014, jsem přesvědčen, že 
byl nejtěžší za celou dobu ve funkci sta-
rosty obce. Jen připomenu velmi nároč-
nou rekonstrukci středu obce, s ní spo-
jené komplikace (spodní voda, změny 
za pochodu, přeložka vodovodního řadu 
– nebyl v projektu, velikost, tvar a barva 
dlažeb, atd.), celý srpen a  polovina září 
deštivé počasí, pohyb osob - staveniš-
tě nebylo možné uzavřít.  Když k  tomu 
přidáte výměnu oken a  zateplení budo-
vy radnice, vše za provozu, k tomu obec 
z  důvodu onemocnění paní Kaloudové 
přestala účtovat a provádět výkony ma-
triční agendy. Bylo nutné zajistit náhrad-
ní matrikářku a účetní. Aby toho nebylo 
málo, tak se ohlásili pracovníci Finanční-
ho úřadu na kontrolu dotací, které jsme 
obdrželi na sběrný dvůr odpadů (10 mil. 
Kč) a na zaměstnance přes veřejně pro-
spěšné práce (VPP). Navíc přišla kontro-
la z Úřadu práce v Brně, na ty samé dota-

ce na VPP. Dnes je vše za námi, vše dobře 
dopadlo a jen vzpomeneme při prohlíd-
ce fotografií, že přibylo šedivých vlasů.                                                                                                       
Zastupitelé zahájili svoji činnost v novém 
volebním období 2014-2018. Kam obec 
bude směrovat své investice, ještě není 
rozhodnuto. Víme však, že nás trápí neu-
těšený stav chodníků v některých ulicích. 
Nejhorší je v ulici Na Konci. Jeho oprava 
se uskuteční v  měsících duben-květen. 
Výběrové řízení vyhrála f. Přemysl Vese-
lý s.r.o. Brno.  Vzhledem k silnému pro-
vozu na komunikaci i pohybu občanů lze 
očekávat náročnost této opravy a nebez-
pečí kolizí.  Věřím, že celá akce proběhne 
bez komplikací a co nejrychleji.

Letos si připomínáme 20. výročí vydá-
ní prvního čísla Otnického zpravodaje, 
který vyšel v květnu 1995.  Byl obsaho-
vě velice chudý, ale byl první a nevěděli 
jsme, jak jej dělat. Chtěli jsme jen ob-
čanům sdělovat informace z  obecního 
úřadu a tím je vtáhnout do dění v obci. 
Víte, jaké složení měla první redakční 
rada? Michal Žoček, Jarmila Vojáčková, 
Aranka Horáková, František Mezulá-
ník, Jiří Martinásek a Pavel Prokop. Pří-
spěvky byly pouze informace z úřadu. Je 

dobře, že se podařilo Zpravodaj udržet. 
Poděkování patří všem, kteří se na  jeho 
vydávání dlouhodobě podílejí. Hlavními 
tahouny jsou Dana Sekaninová, Dagmar 
Kovaříková a Zdeňka Křivánková. Pro-
tože vím, co vše taková činnost obnáší, 
o to více si jejich práce vážím. Dnes nám 
přijde Zpravodaj do  domovních schrá-
nek, je v něm spousta údajů a zajímavos-
tí. Vždyť někteří občané, nebýt Zpravo-
daje, by nevěděli, co se vše v  obci děje. 
A není toho málo. 

V  dubnu si připomeneme 70. výročí 
osvobození obce od  fašismu. Je to vý-
znamná událost v  našich novodobých 
dějinách, na  kterou bychom neměli 
zapomínat. Svoboda nebyla zadarmo. 
V Otnicích položilo na její oltář své živo-
ty 19 vojáků Rudé armády. Ve spoluprá-
ci se Soňou Holečkovou, členkou klubu 
vojensko-historické společnosti z  blíz-
kých  Němčiček, se podařilo dohledat 
jména 16 padlých. Snad se někdy dozví-
me i zbývající tři. Prošli kraj světa, mladí 
i starší, zde v Otnicích našli svůj poslední 
odpočinek. Jen kousek od  konce války.  
Děkujeme.

 Pavel Prokop, starosta

otnice Sice SlAví už 760 let, ale i  přes svůj věk vypadají nejen díky omlazující kúře 
náměstí čím dál lépe a jdou s dobou. A tak se není čemu divit, že naši obec najdeme také 
na Facebooku. co se hraje v kině, co se děje o víkendu, jaké akce čekají na děti i dospělé nebo 
fotky z akcí již proběhlých - to vše najdete na profilu oBec otnice. A protože otnice slaví,  
nemohou chybět dárky. Staňte se 175., 180., 185., 190., 195. nebo 200. fanouškem 
stránky a můžete se těšit na dárkový předmět od obce otnice. výherci budou kontaktováni 
pomocí facebookové zprávy.

VArOVání ObčAnům
Už delší dobu se objevuje nový trik nabízených služeb, který spočívá v tom, že volají na mobilní telefony zástupci 

blíže nezjištěné energetické společnosti a chtějí nahlížet do  faktur od energií ohledně vyplacených slev. Pokud si 
domluví s někým tímto způsobem schůzku, respektive se k Vám objednají, nevztahuje se na tyto prodejce „Tržní 
řád“. Jedná se opět o firmy, které nakupují energie od velkých dodavatelů (ČEZ, E-ON, RWE) a pokud se jim podaří 
uzavřít s někým smlouvu, tyto energie prodávají dál (samozřejmě za vyšší ceny). Vypovědět takovou smlouvu může 
trvat měsíce a často hrozí i sankce. Doporučení: 

 - nikoho nepouštět za práh domu
 - neukazovat faktury
 - nepodepisovat smlouvu ihned
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ObEcNí úř Ad INfORmUjE

Obecní úřad upozorňuje na  zákaz 
spalování škodlivého materiálu podle 
zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 
Sb. Z důvodu ochrany životní prostře-
dí spalujte v  kamnech pouze paliva 
k tomu určená, škodlivý materiál mů-
žete odevzdat ve  sběrném dvoře. Dě-
kujeme za pochopení a za čisté ovzduší 
v naší obci.

Ve  středu 8. dubna 2015 proběhne 
od 7:00 hod po obci sběr papíru. Na-
chystejte prosím svázaný papír před 
rodinné domy a zaměstnanci obce ho 
odvezou. Výtěžek bude věnován dětem 
do základní a mateřské školy.

Zpráva o bezpečnostní situaci 
v obci otnice za rok 2014

Celkový nápad Obvodního oddělení 
Policie ČR Slavkov u Brna za rok 2014 
činil 261 trestných činů a 287 přestupků.

V katastru obce Otnice bylo spácháno 
11 trestných činů a 34 přestupků. Jednalo 
se o tyto trestné činy:

3 majetková trestná činnost

2 řízení vozidla pod vlivem návy-
kové látky

2
maření výkonu úředního rozhodnutí 
(řízení vozidla přesto, že byla soudem 
uložena sankce zákaz řízení)

1 řízení vozidla pod vlivem alkoholu
1 porušování domovní svobody
1 dopravní nehoda s úmrtím
1 ohrožování výchovy dítěte

přestupky:
5 přestupků proti občanskému soužití
3 přestupky proti majetku
1 držení návykové látky

21 přestupek v dopravě
4 alkohol v dopravě
V porovnání s rokem 2013, kdy v katast-

rálním území obce Otnice došlo ke spáchá-
ní 11 trestných činů a 29 přestupků, nedo-
šlo k nárůstu trestných činů, ale k mírnému 
zvýšení počtu přestupků. Celkově tedy 
mírně vzrostl nápad v obci Otnice.

Celková bezpečnostní situace v  obci 
Otnice je ze strany Policie ČR hodnoce-
na jako dobrá. V roce 2015 bude snahou 
policistů nápad trestných činů a přestupků 
snížit. Zejména se bude jednat o zvýšenou 
preventivní činnost, tedy častější kontrolu 
obce v denních i nočních hodinách.

Spolupráce mezi OÚ Otnice a OO PČR 
Slavkov u Brna je dobrá, což se projevuje 
na celkové bezpečnostní situaci v obci. 

npor. Bc. Karel Lebeda

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje 
sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně 
potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
 Více na  www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJe SbírKU POUŽITÉHO OŠAcení
• Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
• Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
• Obuv – veškerou nepoškozenou
• Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚcI, KTerÉ VZíT nemůŽeme:
• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, 
 koberce – z ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
• znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
dne: 11. 4. 2015
čas: 9:00 – 11:00 hod.
místo: Dělnický dům
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel.: 224 316 800, 224 317 203

Nějaký gauner nám opět ukradl v pro-
sinci kus měděného svodu na zdravotním 
středisku.

celkem  Průměrný věk Dat. nar. nejstarší Dat. nar. nejmladší

Osoby 1517 39,76 31. 8. 1921 6. 1. 2015

Muži 760 38,97 1. 1. 1929 6. 1. 2015

Ženy 757 40,56 31. 8. 1921 6. 11. 2014

Děti do 15 let 253 7,00 2. 4. 2000 6. 1. 2015

Děti do 18 let 289 8,14 16. 3. 1997 6. 1. 2015

Starší 60 let 366 68,95 31. 8. 1921 25. 2. 1955

Možní voliči 1216 47,30 31. 8. 1921 2. 2. 1997

Statistika obyvatel
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S P O L e č e n S K á  K r O n I K A

Občánci narození v roce 2014
Kvasničková  Silvie
Sloup Teodor
Svoboda  Viktor
Luňáčková  Noemi
Michalkiewicz  Samuel
Matyášová  Anna
Wunschová  Patricie
Zehnal  Marek
Smetana  Kryštof
Mazal  Zdeněk
Babejová  Vanesa
Jambor  Tobiáš
Merhautová  Magdaléna
Konečná  Izabela

Sňatky
22. 8. 2014:
Walzberger Michal a Hrabovská Eliška

17. 10. 2014:
RNDr. Martinásek Zdeněk 
a Mgr. Benušová Iva
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Jubilanti I. pololetí roku 2015 

Mazalová Františka 80 roků
Buchta František 80 roků
Audová Antonie 81 roků
Novák Josef 81 roků
Kovářová Františka 81 roků
Šimandlová Josefa 81 roků 
Neuman Josef 81 roků 
Kosíková Věra   82 roků 
Svobodová Ludmila    82 roků 
Matoušková Marie    83 roků 
Rafajová Božena    83 roků 
Žišková Božena     83 roků 
Matyáš Jiří     83 roků 

V roce 2014 nás opustili:

Anna Kosíková 87 roků
Marie Smetanová  85 roků
Štěpánka Pešková   84 roků
Anna Bočková      84 roků
Pavel Matula     64 roků
Anna Navrátilová  86 roků
Pavel Ziemniok     44 roků
Marie Oujezdská  79 roků
Marie Dřínovská  89 roků
Václav Žůrek   72 roků
Oldřich Hlaváč  68 roků
Dáša Hrubá   81 roků

Marková Anna   84 roků 
Pitta Emil      84 roků 
Zalaba Stanislav  84 roků 
Florianová Emilie   86 roků 
Vojáčková Antonie 86 roků  
Ondrůjová Vlasta   86 roků 
Šimandl Josef   86 roků 
Matulová Marie 88 roků 
Menoušková Anna  88 roků 
Mezuláníková Františka 90 roků 
Šťovíčková Libuše 93 roků 
Kosíková Emilie 93 roků 

Kovářová Františka

Buchta František
PO NěČí SMRTI

Tomas Tranströmer

Jednou přišel šok
a zanechal po sobě dlouhý, bledý, blyštivý chvost komety.
Ten nás přechovává. Kvůli němu je obraz v televizi 
mlhavý.
Usazuje se jako studené kapky na drátech vysokého 
napětí.

Ještě pořád se dá na lyžích klouzat za zimního slunce
mezi keři, na kterých visí zbytky loňského listí.
Podobají se stránkám vytržených ze starých telefonních 
seznamů –
jména účastníků pohlcená chladem.

Ještě pořád ten krásný pocit, jak nám bije srdce.
Ale stín se zdá často skutečnější než tělo.
Samuraj vypadá bezvýznamně
vedle své zbroje z černých dračích šupin.
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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.

ObYčeJnÝ ZáŽITeK
Navštívil jsem s kolegou, knězem, jeho 

příbuznou v  DPS – Domě s  pečovatel-
skou službou. Měli jsme v  ten den více 
záležitostí, ale došlo i  na  toto setkání. 
Myslím, že si ho budeme dlouho pama-
tovat.

Viděli jsme se po  delší době. Hned 
u vchodu jsme zažili lidský přístup, když 
paní vedoucí laskavě vzala to, že přichá-
zíme v době chřipkové epidemie.

Babička, snad ji tak mohu pojmenovat, 
nás přijala – asi tak, jako bychom se vi-
děli například před měsícem. Možná jste 
to také zažili, že ten člověk je tu pro Vás 
a Vy pro něho. 

Kdyby nebyla cesta domů několik ho-
din, tak by člověk skoro nemyslel tolik 
na  čas. A  možná něco; co nezapomenu 
– nedávno pochovala syna.

Díky za někoho, kdo se nám nějak do-

stane do cesty a je obohacením, posilou – 
a cítíme, že sám by si podporu vrchovatě 
zasloužil.

A ještě dovolte přidat, jak něco v tomto 
smyslu nacházím ve sbírce

Úsměvy pro duši:
TŘI SLOVA
Jedna žena, ještě mladá, propadla 

hluboké depresi. Přestala vycházet z do-
mova; vstávat z postele jí začalo působit 
utrpení a vyčerpávalo ji, jídlo bylo pro ni 
trestem.

Denní světlo se jí zdálo nesnesitelné. 
Okna zůstávala zavřená a žaluzie stažené.

V hlavě jí kroužily nejčernější myšlen-
ky, které se často dovolávaly smrti jako 
určitého způsobu vysvobození.

Manžel, který ji něžně miloval a zahr-

noval ji láskou a  pozornostmi, byl stále 
více znepokojený a sklíčený.

Přesvědčil ji, aby se nechala prohléd-
nout nejváženějšími neurology a psychi-
atry, známými doma i v zahraničí. Řada 
profesorů předepisovala léky, terapeutic-
ká sezení, cestování, dovolenou.

Vyzkoušeli všechno – bez jakéhokoliv 
úspěchu.

Žena se stále víc utápěla ve svém bezú-
těšném světě a nevycházela z trudnomy-
slnosti.

A přece ji manžel uzdravil.
Svou prostou a nezištnou láskou a tře-

mi slovíčky.
Jednou ráno se k  ní sklonil, pohlédl 

na ni a se slzami v očích jí řekl:
„Máš ještě mě.“
Přeji nám pěkné jaro i Velikonoce.

 P. Pavel Buchta, farář

 V  letošní Tříkrálové sbírce se v  celé 
České republice vybralo skoro 90 mil. 
Kč. V  naší obci se ukázalo, že nejsme 
žádní škrti a vybralo se 37.248,- Kč. Je to 
krásné a dokázali jsme, že cítíme s těmi 
potřebnými.

Horší už je to s uspořádáním této sbír-
ky. Je mi smutno z toho, když slyším, jak 
ve vedlejších a menších obcích se i malé 

děti těší a  hlásí se chodit za  Tři krále. 
V celé republice jsou jich tisíce a v naší 
obci se nenajde děvče, až na jednu, nebo 
chlapce, kteří by byli ochotni se obětovat 
a  jít po  této koledě. Někteří lidé by jim 
ochotně přidali i osobní dárečky.

 Je to v  těch otnických dětech, nebo 
v jejich rodičích? Je to asi v dědinské po-
vaze. Je mi líto, když slyším názory, jako 

Tříkrálové zamyšlení
že církev dostala miliardy, tak ať to platí. 
Je to sbírka pro potřebné, kteří se dosta-
li do  svízelné situace, a  nikdo z  nás ne-
může v dnešní době tvrdit, že jemu se to 
nemůže stát.  Tito potřební možná, nebo 
většina, ani do kostela nechodí a s církví 
nemají nic společného. Ale jsou v situa-
cích, kdy potřebují pomoc. Tuto sbírku 
kontroluje obecní úřad a dá se dohledat 
každá koruna, kam přijde. Proto bych 
chtěl věřit, že jednou i u nás se děti pře-
stanou možná stydět, nebo bát a zapojí se 
do této akce.

Svět se mění a lidé v něm. Když vzpo-
menu, a  dnes už mohu říct, na  staré 
časy, lidé se uměli bavit. Vzpomínám, 
co to bylo u nás plesů, za zimní sezónu 
se nacvičily i tři divadelní hry, ostatky, 
hody, krásné dožínky, na které jsme se 
těšili. Také ty zábavy na bývalém sokol-
ském hřišti, vinobraní, Martinské hody, 
Kateřinská, Silvestry s  programem. 
A  nikdo to nedotoval. Dnes ženy mají 
problém uspořádat Babské hody, které 
samy založily a staly se krásnou tradicí. 
Obec už dostala Modré stuhy za kultur-
ní vyžití, ale kdyby obecní úřad nepod-
poroval finančně tyto akce, které se tu 
konají, tak si myslím, že by jich tu moc 
nebylo. 

Nastává otázka, jací my to vlastně jsme?
Josef Mezuláník

zelený	čtvrtek	 2. dubna - 18.30
velký	pátek	 3. dubna - 18.30
Bílá	sobota	 4. dubna - 20.00

B o h o s l u ž b y  v  o t n i c í c h  b ě h e m  v e l i k o n o č n í c h  s v á t k ů :
slavnost	zmrtvýchvstání	páně	 5. dubna - 9.30
velikonoční	pondělí	 6. dubna - 9.30
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Pro naši obec doba krutá i šťastná zá-
roveň. Šťastná proto, že konec války byl 
v dohledu. Krutá proto, že vlastně i v po-
sledních dnech války umírali lidé. Za naši 
obec zemřelo 19 vojáků RA a po náletech 
4 občané naší obce mezi nimi teprve 16-
ti letá Mařenka Krausová. Německých 
vojáků padlo u nás 18.

Psát o  tom, jak konec války probíhal 
právě u nás, by zabralo celý obsah Zpra-
vodaje. Každý se o tomto dění může do-
číst ze záznamů kronikáře Františka Ra-
faje. O osobních zážitcích může mnohý 
z nás, co jsme tu dobu prožili, psát roz-
dílně.

Než se skutečná fronta přiblížila jako 
předvoj nastupující armády, přišli k nám 
vojáci na vozech tažených koňmi. Usadili 
se za Dvorky a na Pančavě. Při jednom 
bombardování popadali i  koně. Obča-
né je pomáhali zakopávat v hliníku. Ale 
hned poté v  noci ti, kteří je zakopali, 
koně vykopali a snědli.

V  noci z  23. na  24. dubna jsme 
ve  sklepě slyšeli střelbu a  blízko koneč-
ně i ruskou řeč. Tanky Sovětů přijížděly 
po  Frédkách, protože most na  Pančavě 
byl vyhozen. Například když se ještě bo-
jovalo o Brno a my, co jsme sotva opus-
tili sklepy, vítali jsme vojáky, kterých se 
u nás v kuchyni sešlo na tucty. Vyprávěli 
převážně o svých rodinách kdesi daleko 
na Rusi. A světe, div se, my jim i rozumě-
li. Maminka pro ně smažila lívance a oni 

nám na  oplátku přinesli hrnec boršče. 
Zpívali jsme „Volho, máti rodná“. Milé to 
byly chvíle spojené se strachem, co bude 
zítra, zda to nejsou jejich dny poslední. 
Mezi nimi i patnáctiletý chlapec na náš 
dotaz, co dělá v armádě, odpověděl: „Ce-
lou rodinu mi vystříleli nepřátelé, proto 
já je poženu až do Berlína.“

Dnes se bohužel rojí takoví generálové 
po boji, kteří hrdinství vojáků RA zleh-
čují. Vyhledávají všemožné omluvy pro 
zrůdné chování těch, kteří tuto hroznou 
válku způsobili. Našli se i  mezi němec-
kými vojáky takoví, kteří dokázali říct 
„co svět bude existovat, tuto hanbu z nás 
nikdo nesmaže“. Bohužel mnozí naši ob-
čané v době, kdy vojáci denně dávali svůj 
život v  sázku, nebyli ochotni ani v  ma-
ličkostech pomáhat. Dokázali oplakávat 
i ztracený hrnec.

Hrdinství vojáků shromáždil do  útlé 
knížky Gregorij Baklanov s názvem „Na-
vždy jim bude devatenáct“.

S. Ščipačev ve  sbírce básní říká vše 
o  neštěstí této války, cituji část jedné 
z nich:

Mám pod nohama celou zem
a žiju, zpívám dnes,
leč v duchu navždy jedno jsme,
s padlými v boji kdes.
Můj vrstevník tu našel klid
a nekrýt ho dnes zem,
zda moh bych já kdy potěšit
svou matku návratem?

Vím co jim dlužím, jak je ctít
a nejen verše mé
i život můj dnes hoden být
jich smrti hrdinné.

Jejich smrt byla vykoupením i pro nás. 
Jen na nás je, abychom lásku, o které stále 
mluvíme, dokazovali v činech.

Záznam o  těchto událostech najdete 
v  Otnické kronice. Výpis z kroniky zpra-
covala Zdeňka Křivánková v  Otnickém 
zpravodaji číslo 55. A  krátký záznam 
o  válce je i  v  knize Na  dobré hodince 
v Otnicích na str. 56, 57 a 100, 101. Vše 
je možno zapůjčit v místní knihovně.

Pomníčky našich občanů najdeme 
na našem hřbitově. Urny s popelem ru-
doarmějců, kteří padli u  nás, najdeme 
na Ústředním hřbitově v Brně pod č. 161 
a 162.

Památník na dočasně pochované padlé 
rudoarmějce najdeme u vodojemu. 

Pomník padlým rudoarmějcům byl 
slavnostně odhalen 9. května 1968.

Ludmila Kaloudová

uplynulo 70 dlouhých let 
od konce druhé světové války

Při letošní vzpomínkové akci 
budou u památníku 

rudé armády odhaleny 
dvě nové desky se šestnácti jmény 

padlých vojáků rudé armády, 
které se povedlo dohledat. 

Pietní akt se uskuteční 
23. dubna 2015 

v 18 hodin
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Sluníčko vystrkuje první paprsky a láká 
nás k  procházkám. Kam se vydat? Roz-
hodně k  rybníku Pod Poltňou. Jen tady 
totiž můžete potkat na jednom místě vod-
níka, který dostal jméno Čochtan, ducha 
svatého Huberta, a když budete pěkně po-
tichu, třeba klidně i volavky. Zanedlouho 
tu přibudou i stylové lavice, a tak se bude-
te moci posadit a relaxovat za zvuků vlnek 
běhajících po hladině. O výrobu a insta-
laci posezení se postará Miroslav Tichý, 
stejně tak jako o krásnou tabuli s mapou a 
naučným seznamem ryb, která břeh ryb-
níka zdobí už od minulého roku.

Jak vlastně vznikl nápad informační 
tabuli vyrobit?

Chodívám Pod Poltňu rybařit. Seděl 
jsem na břehu s  výhledem směrem na 
Lovčičky a na této straně rybníka bylo 
hrozně prázdno.  Říkal jsem si, že by bylo 
vhodné prostor nějak využít. Člověk má 
u chytání ryb hodně času pozorovat pří-
rodu, plánovat a vymýšlet. Tak vznikla 
i prvotní myšlenka zasázet na volném 
prostranství stromy. Rybařím od dětství, 
a taky když jsem v  rybářském svazu, je 
dobré být aktivní a něco udělat. A až tady 
nebudu, něco po mně zůstane. Moje děti 
a vnoučata budou vědět, že ty stromy 
jsem sázel já.

Stromy navíc nejsou vysázeny jen tak 
ledabyle, ale v kruzích. má to svůj dů-
vod?

Nechtěl jsem tam stromy jen tak „na-
házet“. Inspiroval jsem se u prastaré 
mayské civilizace. Jsou vysázeny v  kru-
hu o průměru 10 metrů v přesných roz-
tečích mezi sebou a každý strom v  této 
kružnici směřuje na jednu světovou stra-
nu. Při sázení jsme se snažili o přesnost 

na centimetry. Stromy mají mezi sebou 
dostatek místa, aby jejich větve do bu-
doucna nesrůstaly k sobě.

Použili jste i nějaké indicie, podle 
kterých poznáme, kde je jaká světová 
strana?

Sever a jih ukazují lípy. Východ a západ 
duby. Pro přesné určení světových stran 
jsme použili kompas, který byl původně 
součástí čtyřmotorového bombardéru 
z 1. světové války. Tomuto letadlu se říka-
lo ✔Ilja Muromec. Kompas mi zapůjčil 
Zdeněk Martinásek. Pavel Muric tvrdil, 
že zařízení nefunguje. On ho taky položil 
na kovový kýbl…! S  plastovým kýblem 
už to šlapalo. Pomocí pětimetrového 
provázku se udělala kružnice a určil se 
přesný azimut. Stromy byly zakoupeny 
v Milešovicích ve školce u pana Mirosla-
va Petláka. Chtěl jsem, aby byly „místní“, 
proto i odrůdy byly vybrány záměrně. 
Národní strom lípa srdčitá (Tilia corda-
ta) a dub zimní (Quercus patraea), lidově 
drnák.

To je dotažené do posledního detailu. 
Stejně jako informační tabule, která je 
vzhledově naprosto dokonalá. čerpal 
jste někde inspiraci?

Fotím si různé cedulky a tabule na do-
volených, třeba na Pustevnách, v jižních 
Čechách, vo Veľkej Rači na Slovensku… 
Dokonalost ruší jedna závada, které jsem 
si vědom. Mapa je mírně pootočená, 
takže neukazuje přesný směr Lovčiček a 
ostatních okolních vesnic, jak bylo plá-
nováno. Po nalepení mapy na dřevěnou 
desku a jejím umístění do krajiny se uká-
zalo, že při zadávání podkladů újezdské 
tiskárně nebyl vzat v potaz azimut. Chy-
bami se však člověk učí.

Kolik lidí se na výrobě tabule podí-
lelo?

Já se synem Lukášem, s  tesařskými 
pracemi nám pomohl Jirka Klement. 
Dřevo na výrobu, krásnou borovici, kte-
rou jsem následně odkůroval jako máju, 
a také ručně štípané šindele na stříšku ta-
bule zabezpečil Roman Spáčil. Plechová 
korouhvička ve tvaru candáta, která je na 
střeše tabule, se vypálila laserem. K tomu 
jsou potřebná data, podle kterých laser 
plech vypálí, a ta obstaral Lukáš. Se zabe-
tonováním nosných prvků pro tabuli ve-
lice pomohl Michal Hlaváč alias Macon, 
předseda rybářského svazu v  Otnicích. 
Tisk mapy zajistila zmíněná tiskárna - 
Kangaroo Group z  Újezda u Brna, a o 
naučný seznam ryb a mapu samotnou se 
postaral Roman Veselý.

nutno podotknout, že seznam ryb je 
opravdu vydařený.

Velice. Není to jen nějaký takzvaně ob-
šlehnutý komerční plakát, který lze kou-
pit třeba od Českého rybářského svazu. 
Roman si s tím dal velkou práci, protože 
sestavil originální seskupení sladkovod-
ních ryb a živočichů, kteří se vyskytují 
v  našich vodách. Takovou skladbu na 
jiné tabuli od ČRS neuvidíte! Čerpal ze 
staré knihy Ryby našich vod od Stanisla-

va Vodinského, která obsahuje nádherné 
ilustrace Květoslava Híska, který se spe-
cializoval právě na obrázky o přírodě. 
Ilustrace ze zmíněné knihy Roman pou-
žil a upravil tak, aby velikosti ryb odpo-
vídaly, tedy aby třeba sumec nebyl menší 

přírodní kompas u rybníka pod poltňou
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nebyl menší než kapr. Na tabuli je tak 
k vidění třeba i hrouzek obecný nebo rak 
potoční, kterého si rodiče mohou pamato-
vat z našich potůčků. Podle mého názoru 
k tvorbě plakátu přistupoval Roman s vel-
kým citem a využil své dlouholeté rybářské 
zkušenosti. A za to mu patří velký dík.

na kolik vyšel materiál?
Na dva litry slivovice přesně.

A kolik času zabralo plánování a vý-
roba? Jaké kroky jsou vůbec nezbytné 
k tomu, aby taková tabule mohla být do 
krajiny umístěna?

Plánování nějak neproběhlo. Byl to 
spontánní nápad a začali jsme na něm 
hned pracovat. Výroba jako taková pak 
trvala zhruba dva měsíce. Prvním kro-
kem je samozřejmě konzultace na obec-
ním úřadě, ale tam byli z nápadu jen nad-

šeni a tabuli odsouhlasili. Nezbytné bylo 
také záměr ohlásit na schůzi rybářského 
svazu. I svaz umístění tabule k  rybníku 
jednoznačně podpořil.

můžeme se těšit i na další věci, kromě 
plánovaného posezení?

Na dvou lavicích z dubových „kuláčů“ 
už pracuji. Do budoucna bych chtěl k ta-
buli přidat ještě sloupek s informačními 
cedulkami, takový rozcestník pro turisty, 
a držák na kola pro cyklisty. Věřím, že 
věci budou lidem dlouho sloužit, aniž by 
je někdo úmyslně ničil nebo poškodil. 
Příroda kolem rybníka je nedoceněná, 
proto je jedině dobře, že se díky infor-
mačním tabulím, které tam přibyly, lidé 
dozvědí, jaké rozmanité druhy živočichů 
v  těch místech žijí. Když rybařím přes 
noc, často vídám třeba srnce, který tam 
nad ránem vodí laně, aby se napily, nebo 
volavky či labuť.

Slyšel jste na dílko u rybníka nějaké 
ohlasy lidí?

Snad se to lidem líbí. Kladné ohlasy 
jsou zejména od maminek s  dětmi, že 
jim mohou ukázat, jaké ryby u nás v ryb-
níce žijí. A rybník Pod Poltňou je díky 
vodníkovi Čochtanovi, svatému Huber-
tovi a informačním tabulím příjemným 
cílem procházky po Otnicích.

Nikola Valiánová

✔ Zajímavost nejen pro kluky: Ilja Muromec byl ruský, nejprve civilní dopravní, později těžký bombardovací letoun nasazený do 
bojů za 1. světové války. Pojmenování dostal podle hrdiny ruských bájí bohatýra Ilji Muromce, který až do třiceti let nebyl schopen 
chůze, ale pak se jako mávnutím kouzelného proutku náhle uzdravil a jako bonus získal nadpřirozené schopnosti. Poté se jal chránit 
Kyjevskou Rus a knížete Vladimíra před nájezdy Tatarů. Nejzajímavějším na letadle bylo to, že trup téměř nevyčníval před křídla, 
takže těžiště letadla se nacházelo až za křídly. Pokud bylo třeba, mohl po spodních křídlech za letu chodit k motorům mechanik a 
provádět případné drobné opravy. V prosinci roku 1914 ruský car schválil vytvoření takzvané Eskadry vzdušných korábů. V barvách 
Eskadry vyletěli Muromci poprvé v únoru 1915, tedy před 100 lety! Nosili až 500 kg bomb a byli vyzbrojeni kulomety, někdy měli na 
spodní straně trupu za křídlem i střeliště – takzvané vraní hnízdo. Za dobu války vzlétli k 400 bojových úkolů, shodili 65 tun bomb, 
sestřelili 12 nepřátelských stíhacích letounů a přišli pouze o jeden vlastní! A z jednoho takového Muromce pochází kompas, který 
pomohl určit světové strany při výsadbě stromů u rybníka Pod Poltňou!
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KARNEVAL V mŠ
Každoročně pořádáme pro děti 

v naší mateřské škole karneval. Při vý-
běru letošního motta karnevalu jsme 
příliš neváhaly a  zvolily jsme téma: 
„Zima“. Když nám zima nedopřála 
o  Vánocích ani po  nich žádnou sně-
hovou nadílku, chtěly jsme si vytvořit 
tuto iluzi alespoň ve školce.

Venku to sice připomínalo jaro, ale 
co na tom.

Na  přípravě masek se každoročně 
podílejí rodiče nebo šikovné babičky 
či tety. Letos jsme je však požádaly o po-
moc i s výzdobou tříd a ložnice, ve kte-
ré se karneval uskutečnil. I  přes velkou  
vytíženost zaměstnaných rodičů nás 
v den D čekalo milé překvapení.

Ve třídě se nám sešla nejenom spous-
ta sněhových vloček, skřítků, ledových 
králů, královen, sněhuláků a mrazíků, ale 
i  nádherná zimní výzdoba, občerstvení 
pro hladové účastníky karnevalu a  do-
konce i CD s oblíbenými písničkami dětí. 
Rodiče zapojili svoji fantazii a  výsledný 
dojem byl na jedničku. Vlastně to nebyl 
dojem. Byla to skutečnost a  děti i  my 
jsme si karneval náležitě užily. Ještě při 
odpoledním odpočinku se dětem občas 
objevil úsměv na rtech. Asi měly krásné 
karnevalové sny.

Chtěly bychom poděkovat všem ro-
dičům, že si našli chvilku času a  po-
mohli nám připravit pro děti neobyčej-
ný školkový den.

Velké poděkování patří také paní 
Zimě, která dětem připravila kouzelné 
probuzení do zasněžené krajiny.

 Kolektiv učitelek MŠ Otnice 

Z Á p i S  d o  M A t e Ř S k é  Š k o l Y  v   o t n i c í c h

ve	středu	22. 4. 2015 od 10:00 hodin	proběhne	v Mateřské	škole	otnice	
zápis dětí do mateřské školy	na	následující	školní rok 2015/2016.
Žádáme	rodiče,	aby	si	s sebou	přinesli	rodný list dítěte,	občanský průkaz 
a kartičku zdravotní pojišťovny.
zápis	mohou	rodiče	s dětmi	využít	i	jako	den otevřených dveří v MŠ otnice.
																																																																																			

Ředitelství	zŠ	a	MŠ	otnice
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p o d Ě k o v Á n í
vedení	základní	školy	otnice	děkuje	rodině	khorových		z lovčiček	za	obstarání	papírů	pro	děti	na	kopíro-
vání	a	malování.	dále	paní	Goišové	za	pořízení	stavebnic	do	školní	družiny.
velké	poděkování	také	náleží	manželům	Žbánkovým	z místní	cukrárny	za	sponzorský	dar	v podobě	tří	
krásných	dortů	pro	vítěze	pěvecké	soutěže	otnická	superstar.

Vedení ZŠ Otnice 
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Když jsme návštěvu VIDA centra pro 
naše osmáky objednávaly, ještě nebylo 
otevřené, ale fascinovalo nás jeho heslo: 

Objevujte dotykem. Zapomeňte 
na muzeum. U nás se exponátů dotýkat 
prostě musíte. Ale pozor: možná pak 
nevyjdete z údivu. 

To by bylo něco pro naše žáky! Po kon-
zultaci s  dětmi jsme z  bohaté nabídky 
vybraly programy:  ROBOT a Mladý de-
tektiv. 

Chlapci, kteří se přihlásili do  pro-

gramu ROBOT, vyráběli pomocí pájek, 
drátků, kartáčku na  zuby a  dalších po-
můcek robotickou vážku. Obdivovala 
jsem jejich šikovné ruce a ještě více pak 
výsledky jejich snažení. A  představte si, 
že všechny vážky fungovaly.

Z  ostatních se pak stali detektivové, 
kteří pátrali po  vrahovi mladé vycho-
vatelky. V  průběhu pátrací akce se se-
známili s takovými vědními obory, jako 
je daktyloskopie, trasologie, ale také 
porovnávání DNA, vedení výslechu či 

Návštěva vědeckého 
zábavného centra VIdA v brně

Konec 1. pololetí školního roku letos 
připadl na  29. ledna. Bývá to obvykle 
den téměř jako každý jiný. Děti se učí 
a v poslední vyučovací hodině dostanou 
vysvědčení. 

Letos se nám podařilo tuhle zvyklost 
narušit. Žáci a  žákyně II. stupně naší 
školy mohli na  parketu školního sálu 
sledovat ukázky standardních a latinsko- 

amerických tanců v podání členů Taneč-
ní klubu Orel Telnice: Andrey Řezníčko-
vé a Vojtěcha Kabrhela a Gabriely Spěšné 
a Tomáše Salaje. 

Oba páry předvedly maximální nasa-
zení při jednotlivých ukázkách, podaly 
žákům informace o jednotlivých tancích, 
provedly děti společenskou etiketou 
a na závěr se mohli naši mladší žáci nau-

čit řecký tanec Zorbu a starší jihoameric-
ký tanec cha-cha.

Věříme, že ještě dlouho se před oči-
ma našich žáků míhali krásně oblečené 
a upravené tanečnice a galantní a nobles-
ní tanečníci. Sami byli důkazem o  tom, 
že tanec je nanejvýš kultivovaný, ale i fy-
zicky maximálně náročný sport.

Drahomíra Floriánová

Netradiční zakončení I. pololetí školního roku 2014 – 2015

zkoumání psychologie osobnosti. Na zá-
kladě logického postupu se téměř všem 
detektivním skupinám podařilo vraha 
vypátrat.

Po více než hodině se děti doslova roz-
běhly po celém vědeckém parku. Oprav-
du si mohly vyzkoušet všechno, co bylo 
vystaveno. K dispozici měly pomocníky 
z řad zaměstnanců, kteří jim vždy ochot-
ně poradili, jak jednotlivé úkoly vyřešit 
a vyzkoušet.

Na závěr jsme se ještě podívali na ve-
lice zajímavou Science show o působení 
mrazu a  žáru na  různé předměty nebo 
na různé chemické reakce.

Byli jsme první školou, která vědecké 
zábavné centrum VIDA navštívila a pod-
le nadšení našich osmáků určitě ne po-
slední.

Ludmila Vojáčková 
a Drahomíra Floriánová
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Ve čtvrtek 22. ledna 2015 proběhl v od-
poledních hodinách zápis dětí do 1.třídy 
naší základní školy. K zápisu se tentokrát 
dostavilo celkem 23 dětí, z  toho 16 dětí 
z Otnic a 7 dětí z Lovčiček. Chlapců bylo 
9 a děvčat celkem 14. U tří dětí zvažuje-
me odklad povinné školní docházky. Vel-
ká většina dětí byla velmi šikovná a ten-
tokrát musím pochválit jak paní učitelky 
v mateřských školkách, tak i rodiče. Děti 
se u zápisu vůbec nebály a ukázaly, co se 
již naučily. Poznávaly barvy, tvary, pěkně 
držely tužku, namalovaly postavu, či si 
dokázaly zavázat tkaničku.

Někteří již ovládají čísla a  písmenka, 
ale to zdaleka není třeba, to se budou 
teprve u nás ve škole učit. Největší potíže 
dětem dělala výslovnost. Tady chci troš-
ku apelovat i  na  rodiče, protože jediná 
cesta vede přes každodenní procvičová-
ní a výsledky se často projeví až za velmi 
dlouhou dobu, např. i za  několik let. Je 
však třeba vytrvat a nevzdávat to.

Děti z MŠ Otnice i MŠ Lovčičky mají 
tu výhodu, že prostředí naší školy zna-

jí: nedávno navštívily na  sále naší školy 
sférické kino s  promítáním přírodo-
vědného filmu. Také jsme provedli děti 
z  Lovčiček po  naší škole, ukázali jsme 
jim všechna místa, která je zajímaly. Nej-
více je zaujala interaktivní tabule, učebna 
informatiky, jídelna, tělocvična, učebny  
1. a 2. tř. i rozlehlý sportovní areál. Děti 
a rodiče od vchodu do tříd doprovodili 
jejich budoucí spolužáci, tentokrát to 
byly žákyně 7.A a 7.B třídy, které bych 
chtěl tímto velmi pochválit. Pokud děti 
chvilku na zápis musely čekat, pohrály 
si s nimi naše žákyně v barevných po-
hádkových šatech. Každému z  rodičů 
byla dána možnost si nechat mailem 
poslat fotografie ze zápisu, kterou vel-
ká většina rodičů využila. Ke  zkrácení 
čekání přispěly i fotografie ze školních 
akcí, které si mohli rodiče v  průběhu 
zápisu prohlednout.

S největší pravděpodobností dne 13. 4. 
přijde do  naší školy pracovnice Oblast-
ní pedagogicko-psychologické poradny 
ve  Vyškově, aby zjistila u  tří dětí, zda 
do  školy nastoupí, či budou mít odklad 

povinné školní docházky. Rodiče tak ne-
musí zdlouhavě cestovat do  Vyškova, je 
pro ně určitě příjemnější přivést své dítě 
k nám do školy na pedagogicko-psycho-
logické vyšetření. Pro odklad docházky 
je právě třeba doporučující stanovisko 
z poradny a kladné stanovisko obvodní-
ho dětského lékaře.

V  průběhu druhé poloviny června se 
v naší škole také uskuteční informativní 
schůzka pro rodiče budoucích prvňáč-
ků. O  přesném termínu této schůzky 
a  dalších podrobnostech budou rodiče 
dětí včas informováni. Věřím, že rodiče 
i děti budou mít na toto pro nás příjem-
ně strávené odpoledne milou vzpomínku 
doplněnou o hezké zážitky a fotografie ze 
zápisu.

Na přípravě a organizaci zápisu se po-
dílely a mé poděkování patří i učitelkám: 
Daně Matyášové, Lence Vojáčkové, Mar-
tině Martinkové, Kateřině Korcové a Ma-
rii Životské.

Hynek Zavřel, řed. ZŠ a MŠ Otnice

Budoucí	prvňáčci	nastupují
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16.2.2015. Na tento den jsme si ne-
mohli naplánovat nic lepšího, než si 
vyrazit zabruslit s hokejisty Komety 
Brno. S nadšením děti ze 7. A a 7. B. 
očekávaly, koho potkají na ledě v hale 
Rondo. Ale ještě předtím jsme nasadili 
brusle a hodinu kroužili s trenéry do-
rostenců.

Někteří také získali zlatý poklad - 
podpis Petra Mrázka, Viléma Buriana 
a Radima Zohorny. Podívali jsme se 
do kabin hostů a prošli si jejich stras-
tiplnou cestu lemovanou nápisem 
„WELCOME TO HELL“. Největším 
lákadlem, kromě „A“ týmu na ledě, 
byla prohlídka kabiny domácích. Moh-
li jsme si sáhnout na hokejky jednot-
livých hráčů, vidět zblízka výzbroj a 

výstroj, projít si relaxační i taktické zá-
zemí. Také jsme prohodili několik slov 
s masérkou extraligových hokejistů. Na 

naši otázku, proč si zvolila právě toto 
povolání, nám prozradila: „Masírování 
mě baví. Dostat se až sem ale znamená 
udělat masérskou školu a mít trochu 
(možná více) štěstí“. 

Mírným zklamáním nakonec bylo, že 
kompletní hokejový tým dostal v den 
naší návštěvy volno a trénink se nekonal. 
Situaci zachránilo několik rekonvales-
centů, kteří přece jen přišli, stejně jako 
my, provětrat své brusle. Přibylo tedy pár 
společných fotek, nějaký ten puk na pa-
mátku a nadšení z celého dne.

Děkujeme týmu HC Kometa Brno, že 
dal dětem možnost touto formou nahléd-
nout do zákulisí extraligového hokeje.

Luboš Kleis a Ivana Čermáková

bruslení 
v dambořicích

Ledová plocha dambořického kluziště 
ožila 13. února.  Žáci 9. třídy odjeli po 
velké přestávce se sportovní výbavou a 
s velkým nadšením bruslit.  Nejprve pa-
třil bílý ovál jen jim. Časem se přidaly i 
děti z místní školy.  Dotaz jejich učitele: 
“Kam jezdíte z Otnic bruslit, že vaši žáci 
tak dobře bruslí?“ mi vykouzlil úsměv na 
tváři. A skutečně: deváťákům bruslení 
slušelo tak, jako by jezdili bruslit odjakži-
va. Záviděli jsme na malou chvíli dětem 
z Dambořic, že v rámci tělesné výchovy 
docházejí bruslit pravidelně každý týden. 
Krásný slunečný den led rozzářil. Doba 
bruslení se zkracovala. Sluníčko šimra-
lo svými paprsky rychlo i krasobruslaře, 
kteří si poslední společné bruslení ná-
ramně užívali. Dvě hodiny na čerstvém 
vzduchu nám všem zpříjemnily den. Na-
vzdory chřipkové epidemii a pověrám 
k pátku třináctého.

 Dagmar Kovaříková

provětrali jsme brusle s kometou
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Se  žáky osmých tříd jsme navštívili 
Domov LILA, který máme téměř na 
dosah ruky hned pod naší základní 
školou. Vyběhli jsme jen nalehko a bez 
přezůvek. 

U vstupu do Domova LILA nás už 
čekala paní Mária Papcunová. Známe 
ji dobře z  besedy o náhradní rodinné 
péči, o které nám v  předmětu výcho-
va k  občanství a ke zdraví povídala. 
A protože její vyprávění a poznatky o 
výchově a vzdělávání zdravotně i men-
tálně postižených dětí nás oslovily, do-
mluvili jsme si s  ní návštěvu zařízení, 
kde se o postižené děti starají. 

Už prohlídka samotného domova 
nás zaujala. Krásně vyzdobené chodby 
obrázky z  pohádek, ložnice dětí, her-
ny, ale i pokoje, kde se učí a vzdělávají. 

Všechny pěkně a účelně zařízené tak, 
jak to děti potřebují. Nejvíc se nám lí-
bila tělocvična, vybavená trampolínou, 
různými průlezkami a žíněnkami, ale 
hlavě místem s množstvím malých ku-
liček, kam se můžete ponořit až po uši. 
Tam se hlavně našim chlapcům moc 
líbilo.

Strávili jsme v Domově Lila asi hodi-
nu. S dětmi jsme si hráli, pozorovali je, 
jak pracují a učí se. Pochopili jsme, že 
nemá smysl závidět těmto dětem krásné 
vybavení jejich zařízení. Ony ho ke své-
mu všestrannému rozvoji opravdu potře-
bují. Ale bylo by to pro tyto děti málo. To, 
co je opravdu posouvá dál a dál, je přede-
vším láska a pomoc všech jejich tet, které 
se o ně v domově vzorně starají.

Drahomíra Floriánová

návštěva v domově pro postižené děti lilA
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S p o R t o v n í  k u k Á t k o
FLOrTUrnAJ 2015 

Hned ve druhém týdnu nového roku 2015 jsme v naší škole uspořádali florbalový turnaj pro dívky navštěvující 6. – 9. 
ročník. Každá třída měla za úkol vytvořit co nejlepší tým, přihlásit ho do soutěže a vymyslet pro něj co nejpřiléhavější název. 
Fakt je, že na nějaké trénování nebyl zrovna čas. Ale kdo je šikovný, anebo se nebojí, není pro něj problém se přihlásit a hrát. 
Byla jsem ráda, že se na naší škole takováhle děvčata našla.

Turnaj se konal v pondělí 12. 1. Přihlásila se do něj družstva 6. třídy - Miňonky, 7. A, B třídy - Petardy, 8. A – Rebelky 
4ever a 8. B - Prskavky. I když ta nejstarší děvčata chyběla, na výkonech ostatních to vůbec nebylo znát. Hlavně děvčata 
z týmu Prskavek hrála ve velkém stylu a nebylo pochyb, že jsou kandidátkami na stupínek nejvyšší. Za nimi se umístil po 
boji s Petardami tým Rebelek 4ever a na posledním 4. místě skončily Miňonky. U těch bych se ráda zastavila. Nemají zatím 
s florbalem moc zkušeností. Teprve začínají. Ale bojovaly jako lvice a snažily se, byť někdy marně, co nejlépe obstát. A to 
je to, co se vždycky cení.

Drahomíra Floriánová
FLORTURNAJ 2015 – děvčata
SKUPINA - 12. 1. 2015                 

Pořadí střelkyň: 1. Kolaříková Monika - 8. B 14 branek
 2. Sadílková Sára - 7. A 5 branek
 2. Hrbáčová Adéla – 8. B 5 branek

  TUrnAJ Ve VYbíJenÉ 
V úterý 27. 1. 2015 se v tělocvičně naší školy konal turnaj ve vybíjené pro dívky 4. – 6. ročníku.
Všechna družstva se na turnaj pečlivě připravovala ať už v hodinách tělesné výchovy, anebo ve sportovních hrách. Na 

úrovni všech hráček to bylo také vidět. Neměly problémy s chytáním ani s házením míče a většina utkání měla opravdu 
vysokou úroveň.

Podle tabulky je jasné, že nakonec nejlepší družstvo se podařilo sestavit 5. B a nejlepší hráčkou samy účastnice zvolily 
Elišku Fojtíkovou z téže třídy. Drahomíra Floriánová

Turnaj ve vybíjené 2015
Děvčata 
SKUPINA - 27. 1. 2015                 

4. třída 6. třída 5. A 5. B SKORE POČET BODŮ POŘADí
4. třída 0:3 3:2 0:4 3:9 3 3.
6. třída 3:0 8:0 0:2 11:2 6 2.

5. A 2:3 0:8 0:4 2:15 0 4.
5. B 4:0 2:0 4:0 10:0 9 1.

6. 7. AB 8. A 8. B SKORE POČET BODŮ POŘADí
6. Miňonky 0:6 0:8 0:11 0:25 0 4.
7. AB Petardy 6:0 1:3 2:3 9:6 3 3.
8. A Rebelky 4ever 8:0 3:1 0:5 11:6 6 2.
8. B Prskavky 11:0 3:2 5:0 19:2 9 1.

V úterý 3. 2. 2015 se na sále naší školy konal turnaj ve florbalu pro žáky 4. a 5. třídy. Zúčastnili se ho, jak nám napovídá 
tabulka, 5. A, 5. B a chlapci ze 4. třídy se rozdělili na dvě družstva a přibrali k sobě dva třeťáky: Alberta Oplta a Ondru Foj-
tíka. Naprosto zaslouženě, podpořeni vynikajícím výkonem Martina Kováře, zvítězili chlapci ze 4. třídy B družstvo.

FLOrTUrnAJ 2015
chlapci
SKUPINA - 3. 2. 2015                 

Nejlepší střelec: Martin Kovář (4. třída B) 9 vstřelených branek  
Nejlepší brankář: Ondřej Fojtík (4. třída B)     pouze 2 obdržené branky  Drahomíra Floriánová 
 

4. třída A 4. třída B 5. A 5. B SKORE POČET BODŮ POŘADí
4. třída A 1 : 2 0 : 3 2 : 0 3:5 3 3.
4. třída B 2 : 1 6 : 1 4 : 0 10:2 9 1.

5. A 1 : 6 3 : 0 3 : 2 7:8 6 2.
5. B 0 : 4 0 : 2 2 : 3 2:9 0 4.
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Podlehli jsme kouzlu SKI, podlehli 
jsme kouzlu SNB a hlavně jsme podleh-
li kouzlu hor. A  mnohem, mnohem víc 
jsme zažili na letošním lyžařském výcvi-
ku v  areálu SKICENTRA KOHÚTKA. 
Druhý týden v  březnu jsme se vydali 
do Javorníků za jediným cílem: naučit se 
lyžovat, zdokonalit se, anebo jen upevnit 
vlastní lyžařské dovednosti. Stejně tak 
i u snowboardistů, kteří zpestřili letošní 
pobyt na horách.

Týden utekl velice rychle. Poča-
sí nás mile překvapilo a  ukázalo nám 
téměř všechny jeho tváře. První čty-
ři dny bylo jasno a  sluneční paprsky 
nám ožehly nosy do červena. Pátý den 
se objevila mlha a  závěrečný den nám 
ukázal i  mrazivá záda. Některým do-
konce zamrzlo i vázání.

Ani všechna slova světa, ani bílé 
vločky v  Javorníkách, ba ani sluneční 

paprsky nejsou schopny vypovědět, jak 
báječně jsme se na  horách měli. Lepší 
bude se nás zeptat. Budeme vyprávět. 
A chceme jet zase.

Za celý team LVK – Luboš Kleis 
společně s D. Floriánovou, 

D. Tománkovou, P. Ševčíkem 
a V. Mokrou

Školáci lyžovali v javorníkách
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…. prý budeme koukat. Takto končil 
loňský článek o Ostatcích. Jak slíbili, tak 
se vyplnilo. Od popelnice, přes dvoukol-
ku, sestavili Pat a Mat rovnou auto. Celé 
tři týdny dřiny na  tomto vozítku však 
sklidily úspěch. Celé týdny se dřeli a dře-
li se i 7. února. Jak jinak, jsou to zdatní 
fotbalisté. Proto i  celou sobotu museli 
šlapat. Pat a  Mat na  šlapátkách, ostatní 
masky pěšky. A když bylo potřeba stárky, 
stařenka, klaun, zápalky, Ozák, jeptiška, 
Skot, dřevorubec, kohout a další pomoh-
li do  kopečka autíčko vytlačit. Uvezlo 
všechno, co bylo potřeba, hlavně jídlo 
a pití, občas některého kamaráda „ostat-
níka“. Do kroku všem zahrál již tradičně 
pan Vacek se svojí harmonikou. Počasí 
přálo, sluníčko prohřívalo ostatníkům 
cestu po  otnických ulicích. Poděkování 
patří nejen maskám, které připravily pro 
občany pěknou podívanou, ale také za-
jistili nějaké ty korunky do kasičky, které 
pod tíhou mincí nesli pod paží Dušan 
Matoušek a Michal Kašpařík.

Večer již bylo masek méně než loni. 
V  žádném případě to ale neohrozilo 
zábavu, ani nadšení masek. Pohled nej-
častěji patřil třem krásným leopardím 
ženám. Bača proháněl svoje ovečky, 
svůj koncert sehrálo i  pankové duo…. 
Všechny masky byly opravdu nádherné. 
Půlnoční ceremoniál s  pochováváním 
basy zavedl návštěvníky večerní zábavy 
do tajů otnického dění.

Již můžeme basičku probudit. Veliko-
noce jsou za dveřmi a čekají nás další za-
jímavé kulturní akce.

Zdeňka Křivánková

už nechodí pěšky, ale šlapou
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Loňský maškaarní ples se sportovní 
tematikou byl organizačně velmi náročný. 
Pod symbolickými olympijskými kruhy se 
pořadatelky velmi zapotily. Letos jsme ma-
minkám přidělily zasloužené organizační 
volno. Ozvalo se totiž pražské duo Vanda 
a Standa, které přislíbilo moderování kar-
nevalu v sobotu 7. února 2015. S nadšením 
jsme jejich návrh odsouhlasily. Dělnický 
dům brzy po 14. hodině zaplnily děti v 

kostýmech. Některé přišly v přestrojení za 
oblíbenou pohádkovou postavu, jiné zase 
v  ryze fantazijním převleku. Opět to byla 
pro oči nádherná podívaná. Moderátorská 
dvojice provedla děti hudebními pohád-
kami, nechyběly tanečky a písničky pro 
všechny věkové kategorie.  Každý účastník 
si odnášel časopis Sluníčko nebo Mateří-
doušku, někteří dokonce i drobné dárky 
za správně zodpovězené všetečné otázky 

Vandy či Standy. Samozřejmě nechyběla 
tombola, která maškarní ples zakončila. 
Děkujeme všem, kteří finančně či věcnými 
dary pomohli tombolu obohatit. Poděko-
vání náleží i těm, kteří nám s přípravou a 
maškarním plesem pomáhali. 

Za pořadatelky Dagmar Kovaříková, 
Občanské sdružení Otnický SAD-spolek 

aktivních dětí

maškarní ples v režii Standy a Vandy
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Hry z intuitivní pedagogiky
Dospělí si zapomínají hrát, tvořit, být „tady a teď …“ Intuitivní hry skrze pohyb 

propojují mozkové hemisféry a člověk při nich pozná, co všechno zvládne a dokáže. 
Protáhne si tělo a vrátí se do duše dítěte. Malou ochutnávku intu her jsme si mohli 
vyzkoušet 3. března na semináři, kterým nás prováděla lektorka Michaela Holušová. 

Od  9. března se setkává pravidelně 
každé pondělí v  Sadu Kamila s  dětmi 
na „Tvoření krásných maličkostí“.  Díl-
ničky jsou inspirovány ročním obdobím, 
tradicemi či významnými dny. Je určena 
pro všechny věkové kategorie s individu-
álním přístupem. Děti zde tvoří, barví, 
natírají, stříhají, lepí a míchají. Dozví se 
i  něco nového a naučí se využívat mate-
riály, které  jsou všude kolem nás.

Dílničky jsou určeny pro všechny 
malé či velké výtvarníky, protože fanta-
zie a kreativita je třeba stále a v každém 
věku.

Každé pondělí od 15 do 17 hodin

Těší se na Vás Kamila Vašourková

Středeční výtvarně-tvořivé dílničky jsou nyní na nějaký čas pozastaveny. Jakmile tato 
setkávání opět nabudou aktuálnosti, napíši všem dosud účastnícím se umělcům. Tě-
ším se na vás opět, v brzkém čase. Michaela Holušová



	 otnický	zpravodaj	 	Číslo	59	–	duben	201530

Jsme zase o rok zkušenější a opět jsme 
na naší výroční členské schůzi zhodno-
tili naši práci za uplynulý rok. Při psaní 
hodnocení jsem vycházel ze schváleného 
usnesení z loňské výroční členské schůze, 
a dá se říci, že plán činnosti jsme splnili.

V  únoru jsme uspořádali besedu 
o  pěstování jádrovin, kterou přednášel 
Ing.  Nesrsta z  ÚKZÚZ Brno. V  březnu 
uspořádaly naše mladé členky módní 
přehlídku. Ve  spolupráci s  manželi Le-
víčkovými jsme zajistili vystoupení ka-
pely The Rockset a  travesti show Divo-
ké kočky z Ostravy. My, kteří jsme tuto 
produkci navštívili a  odcházeli v  pozd-
ních nočních hodinách, jsme byli vel-
mi spokojeni, nebojím se říci, nadšeni. 
V dubnu jsme zhlédli v divadle v Bole-
radicích představení Ale já jsem doktor 
Johan Faust, které nastudovali libičtí 
ochotníci. Veselé představení nás roze-
smálo a pobavilo, ale i poučilo a donutilo 
k zamyšlení. Velikonoční čas opět patřil 
cimbálu – velikonoční neděli nám zpří-
jemnila cimbálová muzika Sylván z Brna 
a pro ještě lepší náladu jsme ochutnávali 
vynikající vína rodinného vinařství Ro-
zařín. Jarní prodejní výstava v  loňském 
roce připadla na víkend 10. a 11. května. 
Navázali jsme na dobré zkušenosti z mi-
nulých výstav a  opět jsme zajistili vý-
borný průběh akce. Úspěšnost dokazuje 
účast návštěvníků, celkem 1650. V rámci 
výstavy byla vyhlášena soutěž pro žáky 
naší školy. Odborná porota i  samotní 
návštěvníci výstavy svými hlasy určili 
vítěze, kterým jsme rozdali ceny a  jako 
součást poděkování jsme pro ně pozvali 
žákovské divadlo z Dambořic, které v re-
žii naší členky Jarmily Luskačové sehrálo 
představení Tetky na dračce.

Rád bych také připomenul, že 28. červ-
na 1969, tedy před 45 lety, byla založena 
naše zahrádkářská organizace. K tomuto 

výročí jsme obdrželi od  Představenstva 
územní rady ČZS Vyškov blahopřání 
z  rukou předsedy Jaroslava Kolečkáře. 
Děkujeme územní radě, ale především 
děkuji nám všem za obětavou práci, ná-
pady, pomoc, ochotu, vstřícnost, energii 
a  entuziasmus, se kterým po  celých 45 
let otničtí zahrádkáři připravují zajímavé 
akce, rádi se scházejí a vyměňují si svoje 
zkušenosti a postřehy. Poděkování patří 
všem aktivním členům, čestným členům, 
i těm, kteří mezi námi být nemohou.

Během roku jsme pokračovali v  po-
řádání prodejních trhů Dobrý jarmark. 
Celkem bylo 10 úspěšných dnů. Největší 
zásluhu na úspěchu jarmarku mají hlav-
ní prodejci Jarmila Luskačová, Květoš 
Brtník a Miroslav Žbánek. Rádi bychom, 
aby také další naši členové nabídli svoje 
přebytky k prodeji.

Tolik oblíbený zájezd, abych tak řekl, 
za poznáním, směřoval na Státní zámek 
Milotice a do Bylinkového ráje Sonnen-
tor Čejkovice. 

Na VČS v roce 2014 jsme se dohodli, že 
opět přispějeme svými výpěstky na Ob-
lastní zahrádkářskou výstavu ve Slavko-
vě u Brna. Konala se s přípravou od 19. 

do 22. září. Naše expozice byla oceněna 
čestným uznáním. Na  tomto úspěchu 
a propagaci naší otnické organizace mají 
největší zásluhu Jaromír Kokeš, Jiřina 
Havelková, Ing.  Věra Řičicová, Jarmila 
Luskačová, Marian Borovička, Květoš 
Brtník a ostatní zahrádkáři, kteří přispěli 
svými výpěstky.

I přes velmi malou úrodu ovoce v naší 
oblasti byla 6. září zahájena sezóna moš-
tování. Celkem se lisovalo devět sobot. 
Za  práci v  moštárně děkuji především 
Janu Rafajovi, Marianu Borovičkovi, 
Mirku Kaloudovi a Michalu Krausovi.

Na podzim jsme pro naše členy uspo-
řádali návštěvu na podzimní Floru Olo-
mouc.

Ve  spolupráci s  otnickým kulturním 
spolkem bylo zajištěno vystoupení žáků 
naší školy a vystoupení ženského a muž-
ského pěveckého sboru z Kobylí. Vystou-
pení bylo doplněno zpěvy děvčat našeho 
KOSu.

Již tradiční ukázka uměleckých řeme-
sel a  ručních prací se konala v  listopadu. 
Návštěvníci si mohli nakoupit dárečky 
na  Vánoce. Celou snahu pořadatelů však 
zastínila malá účast vlastních členů. Úro-
veň pořádání celého dne je rok od roku za-
jímavější. To aspoň tvrdí „cizí“ návštěvníci.

Naší snahou je, abychom pro svoje 
členy připravili co nejvíce naučných i zá-
bavných programů, proto je mi velice 
líto, že snaha našich organizátorů není 
doceněna alespoň účastí vlastních členů. 

Velmi děkuji všem, kteří jste se podle 
svých možností podíleli na úspěších naší 
organizce. Děkuji za výbornou spoluprá-
ci a podporu od představitelů naší obce 
a pracovníkům vedení školy. 

Zároveň vítám v  našich řadách nové 
členy, kterými jsou Kalouda Jiří, Kalou-
dová Miroslava, Kalouda Petr, Hercíková 
Martina a Vašáková Zuzana.

Petr Havelka, 
předseda otnických zahrádkářů

Z výroční členské schůze
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Zajímavá, poutavá a poučná před-
náška, která se konala 29. ledna U Mar-
ků, byla velmi úspěšná. Přednášku a 
besedu s promítáním obrázků vedl pan 
učitel Jan Novák. Vyprávěl nám o po-
znatcích a zážitcích z této daleké cesty. 
Přednášky se zúčastnilo 60 posluchačů 
a všichni odcházeli velmi spokojeni 
plni touhy zažít něco podobného. Tě-
šíme se opět na další setkání s  naším 
milým cestovatelem.

Antonie Bočková

argentina	–	patagonie

SOUTĚŽe
Okrsková soutěž se v loňském roce konala 

v  naší obci. Tato soutěž se konala v  měsíci 
květnu za  účasti družstev: z  Milešovic, 
Lovčiček, Bošovic, Otnic a  jako hosté se 
zúčastnilo družstvo SDH Slavkov u  Brna. 
Do  hodnocení okrsku se započítaly jen 
časy družstev našeho okrsku. Byla to soutěž 
netradiční, to znamená i  s  příjezdem 
a zdoláním překážek.
Hodnocení okrsku:
1. Otnice - čas 1:55
2. Milešovice - čas 2:50
3. Bošovice - čas 3:19
4. Lovčičky - čas 4:14
celkové hodnocení:
1. Otnice
2. Milešovice
3. Slavkov u Brna - s časem 3:14
4. Bošovice
5. Lovčičky
Jiné soutěže jsme se nezúčastnili.

ŠKOLení
Cyklické školení – velitelé: Kalouda Miroslav, 
Pavlovec Jan, Muric Josef ml., Dřínovský Petr
Cyklické školení - strojníci – Wunsch Patrik, 
Holoubek Aleš

ZáSAHOVá JeDnOTKA
Zásahová jednotka naší obce je složena 

z našich členů. Máme vyškoleny čtyři velitele, 
dva strojníky, jedenáct nositelů dýchací 
techniky a  pět členů na  práci s  motorovou 
pilou. Tito členové musí procházet každý 
rok cyklickým školením nebo obnovením 
oprávnění.

JInÉ AKce
1. V únoru jsme se rozloučili s naší dlouho-

letou členkou, sestrou Štěpánkou Peškovou 
a v měsíci březnu též s dlouholetým členem, 
bratrem Pavlem Matulou. Čest jejich památ-
ce.

2. V  dubnu jsme organizovali sběr že-
lezného šrotu, na  kterém jsme si vydělali 
14 976 Kč.

3. V  měsíci červnu jsme pořádali dětský 
den pro mateřskou školku.

4. Účast na  oslavách 130. výročí založení 
SDH v Bošovicích

5. V  měsíci září jsme na  žádost obecního 
úřadu čistili a  proplachovali kanalizaci na     
staveništi nynějšího náměstí.

6. V prosinci jsme se rozloučili s naší dlou-
holetou a milovanou AVIí.

Během roku jsme se svědomitě starali o vý-
zbroj, výstroj a  o  svěřené prostory hasičské 
zbrojnice.

Práce S mLáDeŽí
Tato činnost se nám stále nedaří tak, 

jak bychom si jí představovali. Na  tomto 
úseku naší činnost musíme hodně zabrat. 
To se týká nás všech, nejen mládeže. Hlavně 
vedoucích.

VÝJeZDY
Jako v  roce 2013 tak i  v  roce 2014 byly dva 
výjezdy.
31. 1. 2014 - Požár střechy rodinného domu 
v Lovčičkách

Po příjezdu jednotky na místo události byla 
jednotka VZ nasazena na vytvoření jednoho 
C proudu v  DP do  vnitřní části budovy 
do podkrovních prostor RD a druhý C proud 
byl nasazen z jižní části RD pomocí dvou dílů 
nastavovacího žebříku na ochranu přilehlého 
RD.

Po  lokalizaci požáru byla jednotka 
nasazena na  vynášení nábytku a  stržení 
sádrokartonových podhledů kde prováděla 
dahašování ohnisek požáru.

Po  likvidaci požáru byla jednotka VZ 
odeslána na základnu.
27. 6. 2014 - Autodílna servisu v Šaraticích

Jednotka byla vyslána KOPIS Brno 
k  požáru dílny do  obce Šaratice, kde 
po  příjezdu byla velitelem zásahu nasazena 
na kyvadlovou dopravu vody, na doplňování 
vody do  CAS JSDH Hostěrádky-Rešov. Tři 
členové jednotky byli nasazeni na  střídání 
obsluhy útočných „C“ proudů v  dýchacích 
přístrojích.

Po lokalizaci požáru byla jednotka odeslána 
VZ na základnu.

Ani jeden výjezd nebyl v katastru obce.
Výjezdů v  loňském roce nebylo mnoho. 

Na  to, abychom byli schopní k  těmto 
zásahům vyjíždět, je zapotřebí vybavení, 
které není po finanční stránce levné. Dotace 
od  obecního úřadu a  JMK nebyly velké. 
S dotací 10 000 Kč se toho moc pořídit nedá.

ÚDrŽbA TecHnIKY A POŽárníHO 
ZAŘíZení

Na  údržbě techniky, výzbroje a  výstroje 
bylo odpracováno 79 hodin.

Na požárním zařízení, tj. hasičské zbrojnici 
a jejím vybavení, se odpracovalo 50 hodin.

SPOLUPráce S OÚ
S OÚ se snažíme spolupracovat tak, aby to 

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

SLOVO nA ZáVĚr
Všem členům, kteří se zapojili do celkové 

činnosti ve  sboru, ať to byl sběr železného 
šrotu, zásahy, odpracované hodiny při údržbě 
techniky výzbroje požárního zařízení, nebo 
při jiných akcích, srdečně děkuji.

Zvlášť děkuji členům zásahové jednotky, 
kteří se dle svých možností obětavě účastní 
všech výjezdů.

Také panu starostovi obecního úřadu 
a celému obecnímu zastupitelstvu za dobrou 
spolupráci. Poděkování patří i  manželkám 
a  družkám našich členů za  jejich trpělivost, 
ohleduplnost a v mnoha případech i podporu 
při jejich činnosti.

Všem přeji hojnost zdraví, úspěchů v práci 
i  osobním životě a  také největší pohodu 
v rodinách.

Starosta SDH Otnice 
Josef Muric

Zpráva o činnosti Sdh otnice v roce 2014
čLenSKá ZáKLADnA:
Počet členů k 1.1. 2014

Mladí
		6	–	14	let 				3	členů
15	–	18	let 				2	členové

dospělí

18	–	26	-		muži 				8	členů
													-		ženy 				2	členky

nad	26	let	-	muži 		19	členů
																	-	ženy 				2	členky

Dospělí celkem 31 členů
celkem k 1.1. 2014 36 členů

Počet členů k 31.12. 2014

Mladí
		6	–	14	let 			4	členů
15	–	18	let 			1	člen

dospělí

18	–	26	-		muži 			7	členů
													-		ženy 			2	členky

nad	26	let	-	muži 	18	členů
																	-	ženy 			1	členka

Dospělí celkem 28 členů
celkový počet k 31.12. 2014 33 členů 
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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

Míša Drabálková má za sebou podzimní 
sezonu v silovém trojboji. 11.října se zúčastni-
la soutěže mistrovství ČR družstev v silovém 
trojboji, na kterém se svým týmem Sokol Nym-
burk C dosáhla na 9. místo. Míša zde ovšem 
překonala několik let starý český rekord ve 
dřepu žen do 63 kg. Ve třetím pokusu dřepla 
160,5 kg a tím si řekla o zapsání do historických 
tabulek.

Další soutěží, kterou absolvovala na podzim, 
bylo mistrovství východních a severních Čech v 
silovém trojboji, které se konalo v Praze. Zde se 
Míša představila nově v kategorii žen do 72 kg. 

Pro otnickou závodnici to znamenalo velkou 
úlevu. Již nebylo třeba si hlídat tělesnou hmotnost 
jako doposud a na výkonu to bylo ihned znát. 
Ve dřepu zvládla hmotnost 170 kg, v brench- 
pressu rovných 100 kg a v mrtvém tahu 125 kg. 
Michaela zvítězila výkonem 395 kg a soupeřku 
na druhé pozici nechala za sebou o 90 kg. Za-
jistila si postup na únorové MČR, kde se bude 
snažit obhájit titul mistryně ČR.

Michal Sicha

michaela drabálková vytvořila nový český rekord

Míša Drabálková se zúčastnila tohoto 
šampionátu v těžší kategorii žen do 72 kg. 
Dříve jsme ji viděli startovat v kategorii 
do  63 kg. Přestup do  těžší kategorie se 
ukázal jako dobrý tah. Míša nemusela 
mít starosti s tělesnou hmotností a v ka-
tegorii do 72 kg byla nejlehčí závodnicí, 
což je při rovnosti výkonů výhoda.

Soutěž začínala disciplínou dřep, kte-
rou má Míša velice silnou. Začínala zá-
kladem 160 kg, který byl „lehký“. Ve dru-
hém pokusu zvedla 172,5 kg a ve třetím 

se rozhodla jít až na 180 kg. Tento pokus 
také zvládla, ale jeden rozhodčí pokus 
uznal jako platný, ale dva ne, takže bo-
hužel neplatný.

I tak to Míši stačilo na nejlepší výkon 
ve  dřepu a  malou zlatou medaili z  této 
disciplíny. V druhé disciplíně benchpress 
zvládla rovných 100 kg, což byla stejná 
hmotnost jako její soupeřky. Zde právě 
rozhodla nižší tělesná hmotnost a  Míša 
také brala malou zlatou za tuto disciplí-
nu.

V  mrtvém tahu se už rozhodova-
lo o  konečném umístění. Míša zvedla 
150 kg a čekala, jakou hmotnost zvedne 
největší soupeřka, zkušená Jana Smiege-
lová ze Sokola Domažlice. Ta potřebnou 
hmotnost nezvládla a  Míša se radovala 
z titulu mistryně ČR celkovým součtem 
422,5 kg.

Tímto výkonem se nominovala 
na květnové mistrovství Evropy, které se 
koná v Německu.

Michal Sicha

Mistrovství	Čr	mužů	a žen	
v benchpressu
zlín	7.	3.	2015

Míša Drabálková se týden po  svém 
vítězství na MČR v silovém trojboji zú-
častnila i  soutěže v  samostatné soutěže 
benchpressu.

I  tyto závody zastihly Míšu v  dob-
ré formě. Míša nastupovala základním 
lehkým pokusem 95 kg. Po té nastoupila 
na 102,5 kg a třetím pokusem na 105 kg 
již ztvrdila své další vítězství o 10 kg před 
druhou Petrou Steinerovou z  Baníku 
Meziboří. V absolutním pořadí žen Míša 
obsadila 2. místo.

Michal Sicha

mistrovství ČR mužů a žen v silovém trojboji
Praha 28. 2. 2015
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Spálit trošku vánočních kalorií se podařilo určitě všem cvičenkám, které se sešly 
v neděli 11. ledna v dělnickém domě. Výbor pro mládež, tělovýchovu a rodinu tam 
uspořádal dvouhodinové cvičení. 

První hodina patřila Zumbě Fitness - zábavnému tanečnímu programu s posilová-
ním s lektorkou Monikou Vogelovou. Protančily jsme se do druhé hodiny, kdy přišly 
na řadu velké míče a overbally. Body Balance je balanční cvičení, při kterém dochází 
k posilování a zpevňování postavy. Radka Preslová nám předvedla, jak se dá na vel-
kých míčích cvičit. Pro mnohé z nás to byly přímo akrobatické výkony! 

S úsměvem na tváři a dobrou náladou jsme se loučily s příslibem, že tuto akci zase 
zopakujeme. 

Dana Sekaninová

Trocha pohybu nikdy neuškodí, a hlavně pomůže
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5.	dubna	od	17	hodin

posezení u cimbálu 
v dělnickém domě

v	17	hodin	vystoupí	mužský	pěveský	sbor	z	popic	

	a	ženský	pěvecký	sbor	kos	otnice

v	18	hod	cimbálová	muzika	javorník

vstupné	60	kč,	občerstvení	zajištěno

pořádají:	otničtí	zahrádkáři

23.	dubna	v 18	hodin
pietní akt 

u pomníku Rudé armády

24.	dubna	
vítání jara 

se světluškami 
pořádá	otnický	sad

25.	dubna	
posezení pro seniory 

s kulturním programem

29.	dubna	
den otevřených dveří	

v	dětském	domově	lila

9.	–	10.	května

tradiční jarní 
prodejní výstava 

květin	
v prostorách	základní	školy

pořádají:	otničtí	zahrádkáři

10.	května

den matek 
v základní škole

ve	společenském	sále	základní	školy

5.	–	7.	června
 pivní slavnosti 
a vaření gulášů 

na hřišti

7.	června	
křídové malování

 ke dni dětí 
pořádá	otnický	sad

20.	–	21.	června	
Aloiské hody	
pořádá	tj	sokol	otnice



ostatkové veselí v otnicích
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