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oBsaH

Milá	redakční	rado	otnického	zpravodaje,	

nedá mně to, abych Vám nenapsala email, ve kterém Vám chci poděkovat za další skvě-
lé číslo Otnického zpravodaje. Tentokrát jsem si ho přečetla během jednoho dne téměř 
jedním dechem. Jsou v něm krásně napsané články o dění v naší obci. Bylo pro mě velmi 
příjemné číst, jak se lidé z naší obce zapojují do akcí, jak se rádi setkávají nejen u vánoč-
ního stromu, ale i na mnoha dalších místech, jak jsou ochotni věnovat svůj čas, nadšení 
i energii pro „obec“. Chvilkami jsem u čtení brečela, občas jsem se zasmála a mnohokrát 
jsem si řekla - to je super. 

Skládám vám poklonu, díky představení historie Otnického zpravodaje (neskutečných 
20 let - to snad není ani možné, že tolik) je vidět, jak se náš současný pravidelný čtvrtletník 
posunul o velký kus dopředu a že je teď v dobrých rukou. 

Přeji vám hodně elánu a těším se na další číslo Otnického zpravodaje

Jitka Bublová

V polovině června již měly děti ve škole 
o svých známkách jasno. Jezdily na škol-
ní výlety a za novým poznáním. Blížící se 
prázdniny se staly startovní čárou pro dva 
měsíce dobrodružství a zážitků. Tento čas 
se stal i startovní čárou pro tvůrce tohoto 
čísla zpravodaje. Pro ty teprve jejich část 
„školního roku“ začala. Telefony zvonily, 
zaplňovaly se e-mailové schránky články, 
fotografiemi, zprávami a nápady. Neuběh-
lo příliš času a jako mávnutím kouzelným 
proutkem držíte v ruce další bohaté vydání. 

„Na poprvé, jako Pája!“ vstanulo mi na 
mysli zvolání Jáji ve známém večerníčku, 
když se mu ráno podařilo při skoku z pece 
rovnou obléci do kalhot – první náhled 
zpravodaje, který jsme dostali do e-mailu, 
neměl chybu. Na několika hodinové práci 
grafika pana Cahela, kterému jako vždy 
pomáhala Dana Sekaninová, nebylo už co 
vylepšovat. Přinášíme tedy opravdu to prv-

ní, horké, několikrát neupravované vydání.
Čtvrt rok byl opět v naší obci velmi pes-

trý. Ať už se dělo cokoliv, výsledek byl zpe-
četěním kolektivní práce všech, kteří akce 
pořádali. Ať už to byla zahrádkářská výsta-
va, cimbál, program pro seniory, Aloiské 
hody, kterým se budeme věnovat příště, 
nebo akce pro děti s  Otnickým sadem. 
Díky jim jsme se dozvěděli něco nového, 
zažili pěkné chvíle se spoluobčany, s  dět-
mi. Dvouměsíční prázdniny však nebudou 
důvodem tato stmelování přerušovat. Čeká 
nás kynologický den a letní filmový festi-
val, který si určitě nenechte ujít.

Opět děkujeme za spolupráci všem, kteří 
se spolupodíleli na šedesátém vydání zpra-
vodaje. Děkujeme Jitce Bublové za její milá 
slova. Přejeme dětem slunné prázdniny a 
dospělým hezkou dovolenou.

Za redakci zpravodaje
Zdeňka Křivánková

redakční	strana	 3

zpráva	o	činnosti	zastupitelstva		 4-9

starostovy	starosti	 10

obecní	úřad	informuje	 11

70.	výročí	osvobození	 12-14

600	let	od	mučednické	

smrti	Mistra	jana	Husa,	

duchovní	okénko	 15

posezení	pro	seniory	 16

Malá	vzpomínka	 17

Mateřská	a	základní	škola	 18-26

z činnosti	zájmových	sdružení	 27-31

sportovní	okénko	 32-33

pozvánky	 34

Děti na hasičském cvičení.



	 otnický	zpravodaj	 	Číslo	60	–	červen	20154

16. 2. 2015

4. Kontrola minulého zápisu:
Bod 20) Tiskárna na fotografie byla zakoupena. 

5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební:
a) Obec Otnice – Rozhodnutí č. 21/2015 o změně stavby před dokončením. 
b) E.ON Distribuce – Záv. kontr. prohlídka akce „Otnice, kabel NN Sloup“
c) Manželé Bajerovi 49 – Závěrečná kontrolní prohlídka novostavby RD 

6. Schválení přijatých faktur:
a) Respono Vyškov – Fa: 2315350001, likvidace odpadů na sběrném dvoře
b) J. Sokol Bošovice – Fa: 15058, dodání a instalace tiskárny na fotografie

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

7. Materiály ZŠ:
a) Změna výše vyřazeného majetku:
Základní škola požádala o změnu výše vyřazeného majetku následně.
Majetek pořízený k 31. 10. 2009  původně: 215 736,60 Kč 
  nově: 213 430,70 Kč
Majetek pořízený od 1. 11. 2009    původně: 20 974,20 Kč 
 nově: 24 939,60 Kč
Celkem        původně: 236 710,80 Kč
 nově: 238 370,30 Kč

Usnesení:
Zastupitelstvo revokuje svoje usnesení č. 6, ze dne 15.12.2014 a  schvaluje 
vyřazení majetku z evidence, jak je uvedeno nově. b) Zastupitelé 
projednali Výroční zprávu o hospodaření školy za rok 2014.

8. KPÚ Otnice:
V obci probíhají Komplexní pozemkové úpravy. Dne 11. února se uskutečnilo 
jednání vlastníků pozemků v  trati Vinohrady (Baby), bylo rozhodnuto, že 
pozemkové úpravy budou provedeny i  v  této lokalitě.  Jednání vlastníků 
pozemků k celému řešenému území je svoláno na 4.3.2015, na Dělnický dům. 
    
9. Pomník RA - doplnění:
Zastupitelé projednali návrh p.  Šafránka (kameník) na  uspořádání a  vzhled 
mramorových desek se jmény padlých vojáků Rudé armády (RA). Vznesené 
připomínky k návrhu budou konzultovány s kameníkem.

10. Policie ČR Slavkov – zpráva za rok 2014:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí „Zprávu o bezpečnostní situaci v obci Otnice 
za rok 2014“, kterou obdrželo od OO Policie ČR Slavkov u Brna. V průběhu 
roku 2014 bylo v obci spácháno 11 trestných činů a 34 přestupků.
 
11. Chodník ul. Na Konci:
Zastupitelé projednali návrh pořadí firem na opravu chodníku ul. Na Konci, 
jak jej doporučila hodnotící komise. Nabídku podalo osm firem.

Pořadí na prvních třech místech:
1. Přemysl Veselý s.r.o. Brno
 cena: 597 193,- Kč + DPH
2. Dopravní stavby Brno    
 cena: 750 314,- Kč
3. 1. jihomoravská stavební Brno   
 cena: 760 182,- Kč

 Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pořadí firem v soutěži dle návrhu výběrové komise. 
       
12. Valná hromada VaK + Respono – delegování zástupců:
Na  Valnou hromadu společnosti Respono Vyškov a  Vodovody a  kanalizace 
Vyškov, je nutné stanovit zástupce za obec. 
Usnesení:
Zastupitelstvo deleguje:
a) Na VH Respono Vyškov místostarostu Pavla Murice. Kandidáta do Dozorčí 
rady Respono, starostu obce Pavla Prokopa
b) Na VH VaK Vyškov deleguje starostu obce Pavla Prokopa a místostarostu 

Pavla Murice.     
13. JMK – žádost o dotaci:
Starosta předložil žádost o  dotaci na  Jihomoravský kraj, kterou vypracovala 
Bc. Kolaříková Veronika. Jedná se o dotaci na pořízení zařízení na digitalizaci 
kina.  

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o  dotaci na  Jihomoravský 
kraj, na digitalizaci obecního kina.          
 
14. Žádost p. Kollárové:
Zastupitelé projednali žádost p.  Kollárové Dědina 177, o  povolení zřízení 
parkovacího místa před RD 177, na pozemku p.č. 287. 

Usnesení:
Zastupitelstvo vydává souhlas ke zpevnění plochy před RD 177, zatravňovacími 
dlaždicemi.     
15. Pronájem nebytových prostor - záměr:
Zastupitelé projednali záměr pronájmu nebytových prostor na  budově 
mateřské školy. Současně bude nutné vyměnit 2 ks venkovních dveří, které jsou 
v havarijním stavu.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v  mateřské 
školce.
       
16. Výměna oken na 6BJ:
V plánu investic na r. 2015 je záměr výměny oken na obecní bytovce ul. Školní, 
za  plastová. Bylo doporučeno s  realizací posečkat a  zjistit dotační možnosti 
na výměnu oken a zateplení bytového domu.

17. Plán akcí na r. 2015:
Zastupitelé diskutovali o  plánu akcí a  investičních záměrů v  roce 2015. 
Na základě zjištění stavu budovy zdravotního střediska byla částka na opravu 
navýšena na 700 tis. Kč. Tato výše je pouze odhad. 

18. Rozpočet na r. 2015:
Zastupitelé projednávali návrh rozpočtu na  rok 2015, včetně zabezpečení 
financování požadavků Základní školy. Rozpočet je navržen jako přebytkový. 

19. Škodní událost na sloupu VO:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že dne 8.2.2015 došlo na ul. Pančava při havárii 
osobního vozidla k  poškození sloupu veřejného osvětlení. Celá událost je 
řešena přes příslušnou pojišťovnu.

20. Žádost p. Beneše, Křenovice:
Zastupitelé projednali žádost p. M. Beneše  Křenovice, o souhlas obce k uložení 
kanalizační přípojky k rod. domu č.p. 117, do obecního pozemku p.č. 729 v k.ú. 
Otnice. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje položení kanalizační přípojky pro RD 117, do obecního 
pozemku p.č. 729.     
21. Žádost TJ Sokol o finanční příspěvek:
Zastupitelstvo projednalo žádost TJ Sokol Otnice o finanční příspěvek ve výši 
12 tis. Kč., na úhradu kapely při konání ostatkové zábavy dne 7.2.2015.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek 12 000,- Kč., pro TJ Sokol Otnice. 
             10-0-0
22. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Vrba v  ul. Za  Drahy byla prořezána, riziko pádu větví na  el. vedení bylo 
odstraněno.

2. 3. 2015 

4. Kontrola minulého zápisu:
Bod 9) Pomník RA – výroba mramorových desek + nápisy byla zadána.
Bod 19) Škodní událost – poškození sloupu VO na  Pančavě, řešeno 
s pojišťovnou. 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
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5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební:
a) Manželé Kurešovi Šlapanice – Závěrečná kontrolní prohlídka zahradní chaty 

6. Schválení přijatých faktur:
a) Renards Brno – Fa:1150009, dotační management na zateplení MŠ - ZVA
b) Steska, Kavřík Brno – Fa:20150040, výběrové řízení – chodník ul. Na Konci
c) Energy Benefit Brno – Fa:25340072, dotační management kotelna ZŠ - ZVA
d) Gordic Blansko – Fa:2015500319, upgrade účetních programů na r. 2015
e) Povolný V.- Moutnice – výd. dokl. Oprava kotle topení u MUDr. Víšková
f) A. Šebeček Otnice – Fa:1/2015, výměna bojleru v obecním bytě na ZŠ

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

7. Materiály ZŠ:
V  návaznosti na  výroční zprávu o  hospodaření Základní a  Mateřské školy 
Otnice za rok 2014, projednalo ZO i stav účtů na jednotlivých fondech školy. 

Usnesení:
Zastupitelstvo rozhodlo o  navrácení částky 100 tis. Kč, z  investičního fondu 
školy, do rozpočtu obce.    
8. KPÚ Otnice:
V  obci probíhají Komplexní pozemkové úpravy. Dne 4.3.2015 v  16,00 se 
na  Dělnickém domě  uskuteční úvodní jednání.  Bude provedena volba 
zástupců. 
    
9. Pramos – nabídka dveří na MŠ:
Zastupitelé projednali nabídku f. Pramos Šitbořice, na  dodání a  montáž 
2 ks venkovních plastových dveří, do  technické části mateřské školy Otnice. 
Náklady celkem 43 317,- Kč.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku f. Pramos Šitbořice na dodání a montáž 2 ks 
venkovních plastových dveří do MŠ.  
10. Family Point – licenční smlouva:
Zastupitelstvo projednalo návrh licenční smlouvy k užívání ochranné známky 
FAMILY POINT místo pro rodinu. Užívání ochranné známky je zpoplatněno 
jednorázově, částkou 960,- Kč. Obec tuto známku užívá pro provoz základního 
místa v budově radnice.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Licenční smlouvu na  užívání ochranné známky 
FAMILY POINT místo pro rodinu, s Centrem pro rodinu a sociální péči Brno 
Josefská 516/1.       
                    

11. RWE GasNet – smlouva, Pod Vodárnou:
Zastupitelé projednali návrh Smlouvy o  zřízení věcného břemene s  f. RWE 
GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem. Jedná se o  uložení STL potrubí do  obecních 
pozemků p.č. 994/2 a 994/3 stavby: „KS Prostavby Real Otnice Pod Vodárnou 
– STL63 + 14 příp, číslo stavby: 66299“. Služebnost je oceněna částkou 2 tis. Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, 
s.r.o. Ústí nad Labem, na  akci: „KS Prostavby Real-Otnice-PodVodárnou-
STL63+14příp, číslo stavby:66299.“   
  
12. Přemysl Veselý s.r.o. – smlouva, chodník ul. Na Konci:
Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy o  dílo č. 15003 s  firmou Přemysl 
Veselý stavební a  inženýrská činnost Brno, vítězem výběrového řízení 
na opravu chodníku ul. Na Konci.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo s f. Přemysl Veselý s.r.o. Brno, na opravu 
chodníku ul. Na Konci.    
13. Změna termínu zasedání ZO:
Starosta, z důvodu čerpání dovolené, navrhl přeložit schválený termín zasedání 
ZO z 13.4.2015, na nový termín 7.4.2015.  

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje změnu termínu zasedání z 13. dubna na nový termín 
7. dubna 2015.        

26. 3. 2015

4. Kontrola minulého zápisu:
Bod 9) Dveře 2 ks od f. Pramos na budovu MŠ byly objednány.
Bod 10) Licenční smlouva na Family Point byla podepsána.
Bod 12) Smlouva s f. Přemysl Veselý Brno na opravu chodníku ul. Na Konci, 
byla podepsána.

5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební:
a) E.ON Distribuce – záv. kontr. prohlídka „Otnice – kabel NN Vyvadil“
b) E.ON Distribuce – Kolaudační souhlas č.13/2015, „Kabel NN Sloup“
c) M. Beneš Křenovice – souhlas s odstraněním stavby dvorní části RD 117
d) Farnost Otnice 50 – zahájení stavebního řízení, oprava krovu fary 

6. MěÚ Slavkov u Brna – odbor dopravy a SH:
- Přemysl Veselý s.r.o. Brno – Rozhodnutí, kterým se povoluje zvláštní užívání 
silnice k provedení opravy chodníku ul. Na Konci.

7. Schválení přijatých faktur:
a) Teplo T Tišnov – Fa:130101553, vícepráce, úprava kotelny na ZŠ
b) Respono Vyškov – Fa:2315350005, likvidace odpadů na SD
c) EEIKA Sokolnice – Fa:15010295, oprava veřejného osvětlení
d) J. Cahel Újezd u Brna – Fa:5/2015, grafické práce na zpravodaji č. 58

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

8. Inventarizace majetku k 31.12.2014:
Starosta informoval o  provedených inventurách majetku obce k  31.12.2014. 
Celkový stav majetku je 187 585 384,45 Kč. 
Navrženo je vyřadit majetek v hodnotě 592 258,15 Kč.
 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu o inventarizaci a stavu majetku k 31.12.2014. 
     
9. Hospodaření obce k 31.12.2014:
Předseda finančního výboru ing. Špunar přednesl zprávu o hospodaření obce 
za rok 2014.

Příjmy: 28 364 404,61 Kč.
Výdaje: 25 876 397,62 Kč.

K přednesené zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje hospodaření obce za rok 2014.

10. Farnost Otnice – žádost o finanční příspěvek:
Zastupitelé projednali žádost Římskokatolické farnosti Otnice o  finanční 
příspěvek ve výši 100 tis. Kč, na opravu krovu farní budovy. Celkové náklady 
činí 300 tis. Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Otnice, 
ve výši 100 tis. Kč, na opravu krovů střechy farní budovy.   
          

11. Rozpočet na r. 2015:
Návrh rozpočtu na rok 2015 přednesl předseda finančního výboru ing. Špunar.   
Příjmy: 19 110 140,- Kč.     Výdaje: 15  247  640,- 
Kč.
Rozpočet je navržen jako přebytkový. 
K návrhu rozpočtu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2015.  
               

12. Plán akcí na rok 2015 + vyhodnocení za rok 2014:
Návrh plánu akcí na  rok 2015 přednesl předseda výboru rozvoje obce  
Mezuláník Pavel. K  návrhu plánu akcí nebyly vzneseny žádné dotazy ani 
doplňující návrhy. Současně provedl také vyhodnocení akcí za rok 2014.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje plán akcí na rok 2015.   
        

13. ZŠ – prověrky BOZP:
Zastupitelstvo vzalo na  vědomí Zprávu o  provedení prověrek bezpečnosti 
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za  rok 2014, na  Základní a  Mateřské škole Otnice. Zjištěné závady budou 
odstraňovány dle finančních možností zřizovatele.

14. Přijetí pozemků darem p.č. 1340/124 a 3964:
Zastupitelstvo projednalo nabídku p.  Stanislava Večeře Brno, na  darování 
pozemků p.č. 1340/124 a 3964, obci. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí darovaných pozemků p.č. 1340/124 o výměře 
9 m2 a p.č. 3964 o výměře 235 m2, od p. Stanislava Večeře,  Ječná 30, 
621 00 Brno. Obec uhradí vzniklé náklady.              
        

15. Pronájem nebytových prostor v MŠ:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Martiny Vojáčkové o pronájem nebytových 
prostor v  budově Mateřské školy Otnice. Jedná se o  dva skladové prostory 
o  celkové výměře 7,95 m2. Ke  zveřejněnému záměru nebyly vzneseny 
připomínky.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pronájem 2 místností (nebytových prostor) o celkové 
výměře 7,95 m2, paní Martině Vojáčkové, bytem Otnice, Boženy Němcové 49, 
za cenu 500,- Kč/m2/rok.             
                 

16. Oprava zdr. střediska – projektová dokumentace:
K zabezpečení oprav budovy zdravotního střediska, dle schváleného plánu akcí 
na r. 2015, bude nutné zpracovat projektovou dokumentaci. Její vypracování 
nabídl ing. arch. Walter za cenu 27 300,- Kč. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku ing. arch. Waltra na vypracování projektové 
dokumentace na opravu budovy zdravotního střediska.  
        

17. Chodník ul. Na Konci – zajištění TDI:
K  zajištění dohledu na  rekonstrukci chodníku ul. Na  Konci, projednalo ZO 
nabídku p.  L. Nedomy z  Újezdu u  Brna, na  zajištění technického dozoru 
investora.  Nabídková cena 7 tis. Kč.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku  L. Nedomy Újezd u Brna, na zajištění TDI. 
                        
          
18. SDH Otnice – souhlas s místem registrace:
Zastupitelstvo projednalo žádost  Sboru dobrovolných hasičů Otnice, 
zastoupeného starostou p. Josefem Muricem, o souhlas obce k umístění adresy 
sídla SDH Otnice, na  adresu umístění jednotky, tj. ul. Školní 470. Změnu 
vyvolala platnost nového občanského zákoníku (NOZ). 
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s umístěním adresy sídla Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Otnice, na adresu ul. Školní 470.           
        

19. KPÚ Otnice – informace:
Starosta informoval přítomné o  pokračování pozemkových úprav. Dne 
4.3.2015 byl zvolen sbor zástupců, který společně se zpracovatelem (f. 
Ageris) a  investorem (SPÚ), pracuje na plánu společných opatření. Zástupce 
zpracovatele bude pro veřejnost na  obecním úřadě ve  dnech 31.3. – 
3.4.2015. 

20. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
Matoušek D. vznesl požadavek na opravu osvětlení v přízemní místnosti školy, 
které TJ Sokol využívá k praní dresů.   

7.4.2015
   
4. Kontrola minulého zápisu:
Oprava osvětlení v  suterénu Základní školy, využívaná částečně TJ Sokol 
Otnice, byla provedena. 

5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební:
a) ŘKF Otnice 50 – Rozhodnutí č.10/2015, oprava krovu fary.
b) L. Mazalová 471 – změna stavby RD na p.č. 646, před dokončením. 

6. MěÚ Slavkov u Brna – odbor ŽP:
M. Beneš Křenovice – Závazné stanovisko odstranění části stavby RD 117

7. JMK – odbor ŽP:
Povolení výjimky ze základních podmínek ochrany Motáka lužního.
8. Ministerstvo zemědělství ČR:
Návrh opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou o vydání Národního plánu 
povodí Labe, povodí Odry a povodí Dunaje.

9. Schválení přijatých faktur:
a) Pramos Šitbořice – Fa:91501103, žaluzie + sítě do oken budovy radnice
b) Petr L. Olomouc – Fa:2015010, pronájem promítacího zařízení
c) REEX Modřice – Fa:215030, tisk zpravodaje č. 59
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 9, zápisu.                 

10. Nařízení vlády ze dne 16.3.2015:
Zastupitelstvo projednalo nařízení vlády ze dne 16.3.2015, kterým se 
mění nařízení vlády č.37/2003 Sb., o  odměnách za  výkon funkce členům 
zastupitelstev.

Usnesení:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí výši měsíčních odměn uvolněných členů 
zastupitelstva  obce a  v  souladu s  §84, odst.2, písm. r, zákona č.128/2002 
Sb. a  nařízením vlády ze dne 16.března 2015, kterým se mění nařízení 
vlády č.37/2003 Sb., stanovilo výši měsíční odměny neuvolněným členům 
zastupitelstva a předsedům výborů dle přílohy č.1 zápisu.
Předseda výboru  1 345,- Kč / měsíc 
Člen zastupitelstva  559,- Kč / měsíc

11. Město Slavkov u Brna – veřejnoprávní smlouva:
Zastupitelé projednali návrh Veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů Městské 
policie Slavkov u Brna, na území obce Otnice. Předmětem smlouvy je obsluha 
a vyhodnocování dat z kamerového systému obce.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o  výkonu úkolů Městské 
policie Slavkov u Brna na území obce Otnice.
   
12. Vánoční koncert - nabídka:
Zastupitelé projednali nabídku dechové kapely Vacenovjáci, na vystoupení při 
konání vánočního koncertu dne 6.12.2015. Nabídková cena 20 tis. Kč.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku DH Vacenovjáci na koncertní vystoupení dne 
6. prosince 2015.     
         
13. Přijetí pozemků p.č. 500/2 a 1340/160, darem:
Zastupitelstvo projednalo nabídku Pavla a  Olgy Drietomských na  darování 
pozemků p.č. 500/2 a 1340/160, obci Otnice. Obec uhradí vzniklé náklady.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí pozemků p.č. 500/2 o  výměře 102 m2 a  p.č. 
1340/160 o výměře 17 m2, darem od Bc. Pavla Drietomského Poděbradova 574, 
Modřice a Olgy Drietomské  Kaunicova 1125, Jaroměřice. 

14. Chodník ul. Na Konci:
Starosta informoval o  problémech při rekonstrukci chodníku ul. Na  Konci. 
Vzhledem k  technickým potížím nebude možné položit vedení kabelové 
televize do  chodníku. Projekt nepočítal s  výměnou, již u  některých domů 
položené zámkové dlažby, ale i  v  ní bude nutné položit vodící pás červené 
(slepecké) dlažby. Asfaltová komunikace přilehlá k  silničním obrubníkům je 
popraskaná a při jejích demontáži se vytrhávají velké kusy. K nově vybudované 
části chodníku bude nutné pořídit zábradlí.
 
15. KPÚ Otnice:
Zastupitelstvo vzalo na  vědomí informaci o  postupu prací na  pozemkových 
úpravách. Dokončuje se návrh plánu společných opatření. Obec, ani stát nemá 
dostatek pozemků na  zabezpečení všech navržených opatření a  bude nutné 
půdu koupit.  

16. Rozpočtové opatření č.1/2015:
Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření č.1/2005. Příjmy i výdaje 
se navyšují o 20 300,- Kč. 
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Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.1/2005.        
        

17. Zahrádkáři Otnice – finanční příspěvek:
Zastupitelé projednali žádost ČS Zahrádkářů Otnice o finanční příspěvek ve výši 
8 tis. Kč., na pokrytí nákladů za hudbu na akci „Velikonoční posezení u cimbálu“. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční přísp. 8 tis. Kč., pro MO Zahrádkářů Otnice. 
       
18. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
Dne 27.3.2015 šetřila Policie ČR autonehodu před domem č.p.1. Zničena byla 
nádoba na bioodpad v majetku Respona a.s. Vyškov.

4. 5. 2015

4. Kontrola minulého zápisu:
Bod 14) Chodník ul. Na Konci – kompletní oprava dokončena, dílo předáno 
obci 30.4.2015, bez závad.

5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební:
a) Brněnský čtyřlístek Brno – potvrzení fyzické existence stavby ČP 393
b) J. Bělík Modřice – záv. kontrolní prohlídka novostaveb RD p.č. 725/3 a 725/4
c) M. Beneš Křenovice – Územní souhlas č.85/2015, přestavba RD ČP 117 

6. MěÚ Slavkov u Brna – odbor ŽP:
M. Beneš Křenovice – Závazné stanovisko k přestavbě RD ČP 117

7. JMK – odbor ŽP:
TYTO Nenakonice – Rozhodnutí, kterým se povoluje výjimka ze základních 
podmínek ochrany Motáka lužního.

8. Úřad pro civilní letectví:
Veřejná vyhláška, kterou se stanovují ochranná pásma letiště Brno Tuřany.
Katastrální území obce Otnice spadá do ochranného pásma.
 
9. Schválení přijatých faktur:
a) Respono Vyškov – Fa:2315350008, likvidace odpadů na SD Otnice
b) Respono Vyškov – Fa:315110073, likvidace komun. odpadu za I.Q.2015
c) Přemysl Veselý Brno – Fa:141531, oprava chodníku ul. Na Konci I. část
d) Přemysl Veselý Brno – Fa:151007, oprava chodníku ul. Na Konci II. část
e) J. Cahel Újezd u Brna – Fa:9/2015, grafika zpravodaje č. 59
f) Kamenictví Šafránek Slavkov – Fa:82015, oprava + doplnění pomníku RA 
g) Atelier Walter Brno – Fa:2/2015, projekt na opravu fasády zdrav. střediska
h) P. Pecák Šlapanice – Fa:1315, oprava veřejného osvětlení + rozhlas
i) P. Pecák Šlapanice – Fa:1415, výměna havarovaného sloupu VO    

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 9, zápisu.                   

10. SFDI – chodník, ul. Na Konci:
Zastupitelstvo vzalo na  vědomí „Informaci o  rozhodnutí Výboru SFDI“, 
kterým je odůvodněno nepřiznání dotace na opravu chodníku v ul. Na Konci 
od Státního fondu dopravní infrastruktury.

11. Základní škola – dodatek k odpisovému plánu:
Zastupitelé projednali žádost Základní školy Otnice o  schválení Dodatku 
k odpisovému plánu, z důvodů pořízení plynové pánve. Roční odpis se navýší 
o částku 8 313,90 Kč.
Vzali také na vědomí informaci o rekonstrukci kuchyněk v mateřské škole.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek k odpisovému plánu školy na rok 2015.  
              
12. Hospodaření obce za I.Q.2015:
Zastupitelé projednali výsledky hospodaření obce k 31.3.2015.
Příjmy: 5 214 023,32 Kč (27,26%) Výdaje: 2 477 335,52 Kč (16,32%) 

13. E.ON Distribuce – věcné břemeno:
Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy č.1030023105/001, o  smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene na přípojku elektřiny k novostavbě RD, 
do pozemků p.č. 1107/11 a 675/1. 
Akce je vedena pod názvem „Otnice, příp. NN Zehnal“.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného 
břemene, č.1030023105/001, s E.ON Distribuce a.s. 
                  
14. Pivní slavnosti 2015:
Zastupitelé projednali žádost p.  Ivo Krause Otnice 403, o  stanovisko obce 
k pořádání „Pivních slavností“ na hřišti u školy, ve dnech 5.-7.6.2015.

Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s  pořádáním Pivních slavností. Pořadatel musí 
zabezpečit bezpečnost a pořádek v souladu s §34, zák. č. 258/2000 Sb.
Zajistí si též souhlas TJ Sokol, který má pozemky u školy ve výpůjčce.        
                
15. Havárie vozidla – škoda na VO:
Zastupitelstvo vzalo na  vědomí, že dne 19.4.2015, došlo na  ul. Dědina při 
havárii osobního vozidla, k poškození sloupu veřejného osvětlení. Celá událost 
je řešena přes příslušnou pojišťovnu.

16. Beton Brož – terénní úpravy v areálu:
Zastupitelé projednali žádost f. Beton Brož Otnice, o stanovisko obce k návrhu 
terénních úprav na  pozemcích p.č. 1460/35, 1460/36, 1460/37.  Jedná se 
o terénní a sadové úpravy.

Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s  návrhem terénních a  sadových úprav na  výše 
uvedených pozemcích dle projektové dokumentace f. Dimense Brno.   
         
17. Záměr prodeje pozemků p.č. 1245, 1246 a 1229/5:
Zastupitelé projednali žádost o odprodej pozemků p.č. 1245, 1246 a 1229/5. 
Obec tyto pozemky nevyužívá.  

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 1245, 1246 a 1229/5. 
                        
18. Záměr prodeje pozemků p.č. 1251/2,3,4:
Zastupitelé projednali žádost o odprodej pozemků p.č. 1251/2, 1251/3 a 1251/4. 
Obec tyto pozemky nevyužívá.  

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 1251/2, 1251/3 a 1251/4. 
                       
19. DD – poškození fasády:
Dne 28.3.2015 v nočních hodinách došlo k posprejování části fasády Dělnického 
domu na Pančavě. Pachatelé byli usvědčeni. Poškozená omítka bude opravena 
na  jejich náklady. Bylo navrženo provést opravu celé fasády v přízemní části 
do uliční části i s fasádním nátěrem.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje opravu přízemní uliční části Dělnického domu 
včetně nátěru. Barva bude konzultována a schválena ZO.  
      
20. Pozemkové úpravy - účast na dražbě pozemků:
V návaznosti na soubor navržených opatření k ochraně krajiny v rámci KPÚ 
Otnice, chybí obci pozemky na  jejich realizaci. Bylo navrženo, zúčastnit se 
vyhlášené elektronické dražby na jejich získání. Výměra dražených pozemků 
cca 4,5 ha.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje účast obce na  el. dražbě pozemků v  k.ú. Otnice, 
konané dne 26.5.2015, (107 EX 565/04-97). Ukládá starostovi obce činit podání 
do finančního objemu, který je stanoven v příloze č.1, zápisu.  
            
21. Rozpočtové opatření č.2/2015:
Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření č.2/2015. Příjmy se 
navyšují o 282 700,- Kč, a budou převedeny do financování.  

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.2/2015.        
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22. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
Starosta informoval o  krizi v  DSO Cezava. Nepodařilo se zvolit předsedu 
svazku a jedná se i o ukončení činnosti Cezavy. 

25. 5. 2015
   
4. Kontrola minulého zápisu:
Bod 15) Poškozený sloup VO v ulici Dědina byl vyměněn za nový.
Bod 20) Oprava fasády spodní uliční části na DD byla zahájena.

5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební:
a) J. Bělík Modřice – souhlas s dělením a scelováním p.č. 725/1 a 725/2
b) M. Beneš Křenovice – stavební povolení přestavby RD 117

6.  Schválení přijatých faktur:
a) Pramos Šitbořice – Fa:91501585, plastové dveře do techn. části MŠ
b) Respono Vyškov – Fa:2315350012, likvidace odpadu na SD
c) Pecák P. Šlapanice – Fa:1815, výměna sloupu VO po havárii
d) Nedoma Vl. Újezd – Fa:1, TDI při opravě chodníku ul. Na Konci   
 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 6, zápisu.                 

7. Petice občanů - zastávka v ul. Na Konci:
Na Obecní úřad byla doručena petice občanů, ke zřízení autobusové zastávky 
„na znamení“ v ulici Na Konci. Pod peticí je evidováno 108 podpisů. O zřízení 
zastávky nerozhoduje obec, pouze vydává stanovisko. Obecní úřad požádá 
Městský úřad ve Slavkově u Brna, odbor dopravy, o svolání schůzky za účelem 
posouzení zřízení zastávky. 

Usnesení:
Zastupitelstvo doporučuje zřízení autobusové zastávky v ul. Na Konci. 
                        
8. OSI – nákup energií:
Obec i Základní škola se v roce 2014 zúčastnili soutěže na společný nákup el. 
energie a plynu, kterou organizoval Organizačně správní institut Brno (OSI). 
Vzhledem k tomu, že smlouvy s vítězným uchazečem jsou uzavřeny do konce 
roku 2015, nabídl nám OSI Brno možnost se opětovně zúčastnit elektronické 
aukce na  dodavatele energií. Vzhledem k  tomu, že se cena bude soutěžit 
směrem dolů, bylo doporučeno se do aukce přihlásit.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o  spolupráci s  OSI Brno, na  zajištění 
soutěže na dodavatele el. energie a plynu.    
        
9. Zpráva auditora za rok 2014:
Zastupitelé vzali na  vědomí „Zprávu o  výsledku přezkoumání hospodaření 
za rok 2014“. Závěr: Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost 
nedostatků uvedených v  §10 odst. 3 písm. c) zákona o  přezkoumání 
hospodaření.
Starosta zajistí vypracování opatření k odstranění zjištěné závady.   

10. Závěrečný účet obce za rok 2014:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zveřejněný „Závěrečný účet obce za rok 2014“.  
Na  úřední desce je ve  zkrácené formě, na  elektronické pak v  plném znění, 
včetně všech příloh. Připomínky je možné podávat do 15.6.2015.

11. Rozpočtový výhled 2016 - 2018:
Zastupitelé projednali návrh rozpočtového výhledu na roky 2016 - 2018.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtový výhled na r. 2016 - 2018.

12. Rozpočtová opatření – pověření starosty:
Zastupitelstvo se zabývalo prováděním rozpočtových opatření ve  volebním 
období 2014-2018.  

Usnesení:
Zastupitelstvo svěřuje starostovi obce v  souladu s § 102 zák. č.128/2000 Sb., 
o  obcích, v  platném znění, provádění rozpočtových opatření ve  volebním 
období, 2014 – 2018, v  plném rozsahu dle § 16 zákona č.250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Toto zmocnění má retroaktivní 
účinnost.

Současně ukládá starostovi předkládat Zastupitelstvu provedená rozpočtová 
opatření ke schválení ZO.    
 
13. Recyklace odpadů – separační tašky:
V rámci podpory recyklace odpadů se ZO zabývalo zakoupením separačních 
tašek do jednotlivých RD. Náklady cca 11 tis. Kč. Po diskuzi o využití tašek bylo 
rozhodnuto je zatím nepořizovat.

14. Základní škola – oprava skleníku:
Zastupitelé projednali žádost ředitele Základní a  Mateřské školy Otnice, 
o  povolení opravy školního skleníku. Jednalo by se o  opravu rámů, natření 
barvou + výměna skleněných výplní za  polykarbonátové. Vše na  náklady 
nájemce skleníku.

Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s opravou skleníku dle žádosti.          

15. RWE gasNet -věcné břemeno, p.č. 729:
Zastupitelé projednali návrh Smlouvy o  zřízení věcného břemene s  f. RWE 
GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem. V pozemku p.č. 729 bude uloženo plynárenské 
zařízení „STL plynovodní přípojka pro novostavbu 2 ks RD“. Služebnost je 
oceněna částkou 5 tis. Kč.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, 
s.r.o. Ústí nad Labem, na akci: „STL plynovodní přípojka pro novostavbu 2 ks 
RD“, do obecního pozemku p.č. 729, za částku 5 tis. Kč.        

16. Prodej pozemků p.č. 1251/2,3 + 1252/4 – manž. Hoffmanovým:
Zastupitelstvo projednalo žádost manž. Hoffmanových o  odprodej obecních 
pozemků p.č. 1251/2 o výměře 35 m2,  p.č. 1252/3 o výměře 190 m2 a pozemku 
p.č. 1252/4 o výměře 31 m2. Pozemky jsou pro potřeby obce zcela zbytné.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků p.č. 1251/2, 1252/3 a  1252/4, 
v  k.ú Otnice, manželům Bořivoji a  Margitě Hoffmanovým,  Za  Drahy 466, 
Otnice, do SJM, za cenu 33,- Kč/m2.    
 
17. Prodej pozemku p.č. 1229/5 – MUDr. M. Václavkové:
Zastupitelstvo projednalo žádost MUDr. M. Václavkové o odprodej obecního 
pozemku p.č. 1229/5 o výměře 44 m2. Pozemek je pro potřeby obce zbytný.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1229/5, v k.ú Otnice, MUDr. Michaele 
Václavkové, Otnice, Za Drahy 464, za cenu 33,- Kč/m2.        

18. Prodej pozemku p.č. 1246 manželům Krausovým:
Zastupitelé projednali žádost manželům Krausových o odprodej pozemků p.č. 
1245 a 1246, v k.ú. Otnice. Obec tyto pozemky nevyužívá.  

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1246 o  výměře 190 m2, 
manželům Michalovi a  Jarmile Krausovým, za  cenu 33,- Kč/m2.  Pozemek 
p.č. 1245 je nutné rozdělit oddělovacím geometrickým plánem tak, aby byl 
zachován přístup na okolní pozemky.    
 
19. Plán akcí na r. 2015 - hodnocení:
Starosta vyhodnotil plnění plánu akcí na  rok 2015. Vzhledem k  neplnění 
daňových příjmů rozpočtu, závazku obce na  splátku 10 mil. Kč pro VaK 
Vyškov v  r. 2016 a mimořádným výdajům za nákupy pozemků pro realizaci 
pozemkových úprav, doporučil odložit výměnu oken na obecní bytovce (6BJ) 
v ulici Školní a vypsání výběrového řízení na opravu fasády budovy zdravotního 
střediska. Současně doporučil vypracovat projektovou dokumentaci včetně 
energetického auditu na  zateplení a  výměnu oken na  6BJ a  podání žádosti 
o dotaci do operačního programu IROP.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje:

a) Neprovádět výměnu oken na 6BJ
b) Nevypisovat výběrové řízení na opravu fasády ZS
c) Vypracovat projektovou dokumentaci zateplení 6BJ, včetně výměny 

oken
d) Podání žádosti o dotaci na zateplení 6BJ, do operačního programu 

IROP
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20. Pozemkové úpravy:
Zastupitelé projednávali návrh společných opatření v krajině, v rámci KPÚ.  
Na  umístění rybníku pod obcí byly předloženy tři varianty. Jako 
nejvhodnější bylo doporučeno umístění rybníku na pravém břehu potoka. 
Pokud by obec uspěla v  elektronické dražbě (4,5 ha), stále však budou 
chybět pozemky. 
Obec osloví majitele pozemků v Poltni, se žádostí o  jejich odprodej obci. 
(Záměr zalesnění) Obec bude respektovat výkupní cenu stejnou, jakou 
nabízí Rostěnice a.s. (30 Kč/m2).
 
21. Žádost p. Plška – úprava před RD:
Zastupitelé projednali žádost p.  Plška Brno, o  souhlas s  položením 
zatravňovacích dlaždic před RD 230, do obecního pozemku p.č. 633. Plocha 
bude sloužit pro uskladnění matriálů na opravu RD.
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s  položením zatravňovacích tvárnic před RD 230, 
na obecní pozemek p.č. 633.                    
         

22. Program rozvoje obce:
Starosta informoval o upraveném návrhu Programu rozvoje obce Otnice.
Opravený návrh bude rozeslán zastupitelům k připomínkám a doplnění. 

22. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
Starosta informoval o:

- Záměru promítání filmů v rámci letního kina na hřišti (asi srpen)
- Problémech při kolaudaci náměstí a chodníku Na Konci s Policí ČR   

10. Farnost Otnice – žádost o finanční příspěvek:
Zastupitelé projednali žádost Římskokatolické farnosti Otnice o  finanční 
příspěvek ve výši 100 tis. Kč, na opravu krovu farní budovy. Celkové náklady 
činí 300 tis. Kč.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Otnice, 
ve výši 100 tis. Kč, na opravu krovů střechy farní budovy.  
 
11. Rozpočet na r. 2015:
Návrh rozpočtu na rok 2015 přednesl předseda finančního výboru ing. Špunar.   
Příjmy: 19 110 140,- Kč.   Výdaje: 15 247 640,- Kč.
Rozpočet je navržen jako přebytkový. 
K návrhu rozpočtu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2015.  
12. Plán akcí na rok 2015 + vyhodnocení za rok 2014:
Návrh plánu akcí na  rok 2015 přednesl předseda výboru rozvoje obce  
Mezuláník Pavel. K  návrhu plánu akcí nebyly vzneseny žádné dotazy ani 
doplňující návrhy. Současně provedl také vyhodnocení akcí za rok 2014.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje plán akcí na rok 2015.  
 
13. ZŠ – prověrky BOZP:
Zastupitelstvo vzalo na  vědomí Zprávu o  provedení prověrek bezpečnosti 
za  rok 2014, na  Základní a  Mateřské škole Otnice. Zjištěné závady budou 
odstraňovány dle finančních možností zřizovatele.

14. Přijetí pozemků darem p.č. 1340/124 a 3964:
Zastupitelstvo projednalo nabídku p.  Stanislava Večeře Brno, na  darování 
pozemků p.č. 1340/124 a 3964, obci. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí darovaných pozemků p.č. 1340/124 o výměře 

9 m2 a p.č. 3964 o výměře 235 m2, od p. Stanislava Večeře,  Ječná 30, 
621 00 Brno. Obec uhradí vzniklé náklady.      
        
15. Pronájem nebytových prostor v MŠ:
Zastupitelstvo projednalo žádost p.  Martiny Vojáčkové o  pronájem nebytových 
prostor v budově Mateřské školy Otnice. Jedná se o dva skladové prostory o celkové 
výměře 7,95 m2. Ke zveřejněnému záměru nebyly vzneseny připomínky.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pronájem 2 místností (nebytových prostor) o celkové 
výměře 7,95 m2, paní Martině Vojáčkové, bytem Otnice, Boženy Němcové 49, 
za cenu 500,- Kč/m2/rok.             
                 

16. Oprava zdr. střediska – projektová dokumentace:
K zabezpečení oprav budovy zdravotního střediska, dle schváleného plánu akcí 
na r. 2015, bude nutné zpracovat projektovou dokumentaci. Její vypracování 
nabídl ing. arch. Walter za cenu 27 300,- Kč. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku ing. arch. Waltra na vypracování projektové 
dokumentace na opravu budovy zdravotního střediska.  
        

17. Chodník ul. Na Konci – zajištění TDI:
K  zajištění dohledu na  rekonstrukci chodníku ul. Na  Konci, projednalo ZO 
nabídku p.  L. Nedomy z  Újezdu u  Brna, na  zajištění technického dozoru 
investora.  Nabídková cena 7 tis. Kč.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku  L. Nedomy Újezd u Brna, na zajištění TDI. 
                        
18. SDH Otnice – souhlas s místem registrace:
Zastupitelstvo projednalo žádost  Sboru dobrovolných hasičů Otnice, 
zastoupeného starostou p. Josefem Muricem, o souhlas obce k umístění adresy 
sídla SDH Otnice, na  adresu umístění jednotky, tj. ul. Školní 470. Změnu 
vyvolala platnost nového občanského zákoníku (NOZ). 

Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s umístěním adresy sídla Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Otnice, na adresu ul. Školní 470.           
        

19. KPÚ Otnice – informace:
Starosta informoval přítomné o  pokračování pozemkových úprav. Dne 
4.3.2015 byl zvolen sbor zástupců, který společně se zpracovatelem (f. 
Ageris) a  investorem (SPÚ), pracuje na plánu společných opatření. Zástupce 
zpracovatele bude pro veřejnost na  obecním úřadě ve  dnech 31.3. – 
3.4.2015. 

20. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
Matoušek D. vznesl požadavek na opravu osvětlení v přízemní místnosti školy, 
které TJ Sokol využívá k praní dresů.   

Obec i Základní škola se v roce 2014 zúčastnili soutěže na společný nákup el. 
energie a plynu, kterou organizoval Organizačně správní institut Brno (OSI). 
Vzhledem k tomu, že smlouvy s vítězným uchazečem jsou uzavřeny do konce 
roku 2015, nabídl nám OSI Brno možnost se opětovně zúčastnit elektronické 
aukce na  dodavatele energií. Vzhledem k  tomu, že se cena bude soutěžit 
směrem dolů, bylo doporučeno se do aukce přihlásit.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o spolupráci s OSI Brno, na zajištění soutěže 
na dodavatele el. energie a plynu. 
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••	starostovy	starosti	••
Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo naší obce počátkem 

března schválilo po  pečlivém zvážení 
plán akcí na  rok 2015. Nyní zjišťujeme, 
že na základě nových skutečností je však 
nebude možné naplnit. První důvod je, 
že nejsou naplňovány daňové příjmy, jak 
byly predikovány ministerstvem financí. 
Druhým důvodem je zjištění zpracovatelů 
pozemkových úprav, že obci na  realiza-
ci plánu společných opatření (záměrů 
k ochraně krajiny) chybí značná výměra 
půdy. Objevila se možnost zúčastnit se 
elektronické dražby pozemků v k.ú. Ot-
nice o výměře cca 4,5 ha, na kterou zastu-
pitelstvo okamžitě reagovalo a zmocnilo 
starostu podáním nabídky až do výše 1,6 
mil. Kč. Obec byla v této dražbě úspěšná 
a  podařilo se pozemky vydražit za  722 
tis. Kč. (cca 16,20 Kč/m2). Zastupitelům 
patří za  prozíravé jednání poděkování. 
Na uskutečnění záměrů bude nutné kou-
pit další půdu. Obec proto žádá občany, 
kteří mají zájem prodat pozemky, aby 
je nabídli obci. Cena za výkup je stejná, 
jako cena od  a.s. Rostěnice, tj. 30,- Kč/
m2.  Lze vykoupit pouze použitelné po-

zemky, ne náletově zarostlé remízy.  Tak-
to získaná půda bude použita na  polní 
cesty, zeleň okolo cest, plochy na  vy-
budování rybníků, plochy na  zalesnění 
(Poltňa), plochy na  zatravnění v  mís-
tech ohrožených větrnou i  vodní erozí.  
Vzhledem ke  značným investicím (1-2 
mil. Kč) do nákupu půdy rozhodlo za-
stupitelstvo na jednání dne 25. 5. 2015 
pozastavit finančně náročnější investi-
ce, tj. výměnu oken na obecní bytovce 
v  ulici Školní a  opravu fasády na  bu-
dově zdravotního střediska. Jen při-
pomínám, že obec je smluvně vázána 
splacením 10 mil. Kč v roce 2016 spo-
lečnosti VaK Vyškov, na  financování 
poloviny neuznatelných nákladů při 
výstavbě čistírny odpadních vod a kana-
lizace. 

Pro příznivce kina mám dobrou zprá-
vu. Jihomoravský kraj schválil žádost 
obce o  dotaci na  pořízení techniky pro 
digitální promítání filmů ve výši 200 tis. 
Kč. Otnické kino tedy nekončí svoje pů-
sobení a dále bude promítat filmy v di-
gitální kvalitě. Velký podíl na zachování 
kina mají Dana Sekaninová a  Veronika 
Kolaříková, společně s promítačem Jose-

fem Markem. Otnická kinokavárna tedy 
žije dál.

Obecní úřad řeší spoustu problémů, 
které přináší život a stále narůstající by-
rokracie všech úřadů. To asi neovlivníme. 
Co bychom však mohli ovlivnit, myslím 
tím nás občany, je všímat si dění okolo 
sebe. Dochází k  drobnému poškozová-
ní vybavení a majetku obce, tj. majetku 
a zařízení nás všech. Dochází ke znečis-
ťování veřejných ploch od  psích exkre-
mentů, ale také poznáte, co měly děti 
k obědu. Slupky od banánů, pomerančů, 
různé obaly od cukrovinek se válí v par-
ku před školou i cestou na autobusovou 
zastávku. Vše začíná výchovou v rodině.  
Co však nedělají děti a je odsouzeníhod-
né, až nepochopitelné, jsou krádeže ky-
tek, kvítí a příslušenství hrobů na našem 
hřbitově. Předpokládám, že to dělá jeden 
člověk, možná dva. Všímejte si prosím 
svého okolí, toho, co se děje kolem vás.

Přeji všem občanům hezké prožití do-
volené a  šťastné návraty z  nich, dětem 
ať si odpočinou od  školy a  vzdělávání 
a  k  tomu nám všem příjemné letní po-
časí.

Pavel Prokop, starosta   
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ObEcNí úř Ad INfORmUjE

• Po dobu letních prázdnin bude 
knihovna otevřena pouze každou 
středu od 11 – 17 hodin.

DĚKUJEME
• 8. dubna 2015 se po obci uskutečnil 

sběr papíru. Celkem se vybralo 5540 kg 
a výdělek 8 310 Kč poputoval dětem do 
základní a mateřské školy.

• Humanitární sbírka, kterou pořádá 
obec dlouhodobě s Diakonií Broumov, se 
uskutečnila dne 11. 4. 2015 v dělnickém 
domě. Sbírku obhospodařovala Dagmar 
Stejskalová. Bylo vybráno cca 500 kg oša-
cení a bylo použito na charitativní účely.

• Vítězi facebookové soutěže, kterou 
jsme vyhlásili v minulem čísle zpravoda-
je, jsou: Honza Proko Pe, Lenka Vitu-
lová, Radek Sloup, Blanka Žbánková. 
Vítězové si mohou vyzvednout ceny na 
obecním úřadě u Jany Stěpánkové.

Poslední cena čeká na 200. fanouška 
facebookového profilu Obec Otnice. 
Staňte se jim právě vy!

13. května 2015 je Český den proti rakovině. Jako každoročně i letos se toho dne 
naše obec účastnila.

Zaměstnankyně naší obce Veronika Cavallárová a Hana Bulvová nabízely od čas-
ných ranních hodin žlutou kytičku v minimální hodnotě 20 Kč. Celkem se jich na-
bídlo 75 ks a během 2 hodin byly kytičky vyprodány. Zájem byl opravdu veliký. Je 
vidět, že onemocnění rakovinou není našim spoluobčanům lhostejný a rádi přispějí 
na prevenci a boj proti této zákeřné nemoci. 

Foto a text - Pavel Muric
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23. dubna jsme si připomněli již 70. 
výročí osvobození naši obce od  fašistické 
okupace Rudou armádou. Uctili jsme pa-
mátku těch, kteří za naši svobodu položili 
svůj život. 

Vraťme se, ať ve  vzpomínkách těch 
starších, nebo v  písemných materiálech, 
do dubna 1945.

  
Obyvatelé Otnic se museli vypořádat 

s průchody ozbrojených německých a ma-
ďarských vojáků obcí již od 7. dubna, kdy 
přišli první frontoví vojáci a zabrali školu.  
Otnice jich byly plné. Místní obyvatelé 
schovávali potraviny, šaty, auta i  motor-
ky a  nakonec sami odcházeli do  bunkrů. 
Ve vsi přebývali jen muži, kteří chystali jíd-
lo pro své schované rodiny a krmili doby-
tek. Kromě Němců hledali v Otnicích úto-
čiště i lidé z Brna, kteří utíkali před nálety 
sovětských letadel. S  příchodem nových 
německých oddílů 15. dubna zažili Otničtí  
poprvé letecký útok. Hodinu před půlnocí 
napadlo sovětské letadlo německou voza-
tajskou kolonu, která právě projížděla obcí. 
Při tomto útoku byl zničen dům č. 274 Ja-
kuba Václavka.

Další německá kolona byla napadena 17. 
dubna, když se k obci přesunovala směrem 
od  Bošovic. Následky tohoto leteckého 
útoku tížily místní obyvatele o to víc, že se 

museli kromě velkých materiálních škod 
vyrovnat i  se smrtí několika svých spolu-
občanů. 

Ihned nebo na  následky zranění způ-
sobených bombami zemřela dcera míst-
ního rolníka Adolfa Krause 17 letá Marie 
Krausová,  roční dcerka Vincence Voráče 
-  Mařenka,  71 letá  domkařka Anežka 
Odehnalová a   67 letá Anna Heřmanská. 
Ze svých zranění se dlouho léčili rolník Ja-
kub Borovička, Jan Heřmanský a jeho strýc 
František Heřmanský, Kateřina Axmano-
vá, Josefa Borovičková, Marie Václavková, 
Marie Šebečková a Marie Jakubcová.

Den po  náletu se lidé vraceli do  svých 
domovů, sledovali škody a snažili se vy-
klízet sklepy, do nichž by se mohli v pří-
padě dalšího leteckého útoku schovat.  Ná-
sledující den se obešel bez bombardování 
obce. Obchodníci narychlo rozdělovali 
mezi obyvatele všechny zásoby a  to i bez 
lístků. Útoky sovětských letadel na němec-
ké pozice v Otnicích se pak opakovaly 20. 
a 21. dubna.

Po  jednom relativně klidném dni při-
šel 23. duben, na  jehož sklonku sovětští 
vojáci vytlačili z obce Němce, kteří se dali 
na ústup k Milešovicím a Šaraticím.

Obecní kronikář František Rafaj  se peč-
livě věnoval období od  7. dubna do  23. 
dubna a zaznamenal události, které ovliv-
ňovaly život v obci, den po dni. Závěreč-

nou fázi vyhánění německých vojáků z Ot-
nic dne 23. dubna, popsal následujícími 
slovy:  

„….Po osmé hodině ranní opět silný ná-
let, který trval plných 55 minut. Osmnáct 
sovětských letadel bombardovalo komu-
nikace a vyhánělo německá vojska z Otnic 
a zároveň podporovalo svá vojska,  přibli-
žující se do vesnice.

Do  míst, kde ještě včera stály tanky 
a munice, házeli sovětští letci těžké bom-
by. Těmito byla zasažena strojovna Jakuba 
Václavka a  na  silnici před sv. Janem byly 
bombami vyhozeny velké jámy. Markůj 
hostinec č.12, byl do základů demolován. 
Obrovský oheň sálal po celé obci a stoupa-
jící dým stal se dobrým terčem sovětskému 
dělostřelectvu.

Od  této chvíle jsme viděli, jak sovětské 
dělostřelectvo se přesně zastřeluje. Střely 
jakoby kráčely do vesnice přes Hrubou do-
linu a Zákostelní, až zasáhly stodolu Anto-
nína Sadeckého a dům Inocence Zehnala , 
Jana Daňka a dům Filipa Kramáře, .....

...O 17. hodině jsem viděl hořet první 
ruský tank na  Zelnicích. Dle výpově-
di Josefa Murice byl tento tank vyřazen 
německým „Tygrem“ hlídkujícím a pro-
jíždějícím v  terénu od  kapličky po  jeho 
dům již o půl čtvrté hodině odpoledne. 

70. výročí osvobození
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Posádka tohoto tanku stačila ještě vy-
skočit, jen řidič zde nalezl smrt. Náboje 
v  tanku explodovaly a  těžké pancéřové 
kryty rozházely po okolí.

V 18.00 hodin přiletělo nad Otnice po-
zorovací letadlo, aby zjistilo, co se stalo 
s předvojem tanků.

Při této návštěvě zpozorovalo německé-
ho „Tygra“ číhajícího na rohu u Muricové-
ho . Hodilo jednu menší bombu, která však 
zasáhla dům Josefa Murice. O  vyřazení 
„Tygra“ se pokusilo také sovětské dělostře-
lectvo. Zásahy poškodily dům Františka 
Píše.

Těžké dělo od Jelínkového bránilo vstupu 
Sovětům až do nočních hodin. Teprve kolem 
22 hodiny odjela posádka tohoto děla s dvě-
ma páry těžkých koní, ovšem bez děla. 

Ve  20 hodin dostala posádka do  Otnic 
posilu pěšáků s karabinami. Obsadili výši-
ny na Drahách. 

Před 23 hodinou se přiblížila sovětská 
vojska k  vesnici a  v  některých místech 
vnikla i  do  domů. Ve  23 hodin začal boj  
dům od domu. 

Němci, když zjistili bezvýslednost 
boje, vyhodili most za Pančavou a dali se 
na ústup. 

Prchali k Milešovicím a Šaraticím.  So-
větská vojska vnikla  do Otnic silným prou-
dem údolím od Borkovan,  dále silnici od  
Újezda a všemi polními cestami  od Těšan 
a Bošovic .

Těžké kameny z  pančavského mostu 
i se zábradlím explozí rozmetány po oko-
lí, jeden kámen i  s  kusem zábradlí spadl 
na střechu domku Jiřího Mezuláníka č. 209.  
Most mezi Dědinou a Pančavou zůstal ne-
porušen, taktéž most v Chaloupkách. Sou-
kromý most Ing. Plachera na Zumru však 
byl vyhozen. … „

Tolik z kroniky tak, jak osvobození Ot-
nic zachytil kronikář p. Rafaj.

Mnoho místních občanů nalezlo své 

domy v ruinách, jen málo stavení neutrpě-
lo leteckými útoky.

Na  základě soupisu válečných škod 
v  obcích vyškovského okresu, se Otnice 
z hlediska materiálních ztrát řadily na třetí 
místo.

Nákladnou opravu si vyžádala místní 
školní budova a rovněž poničená věž kos-
tela.

Sešli jsme se, nejen abychom oslavili 
osvobození naši obce, ale také abychom 
vzdali čest a poděkovali těm, kteří za naše 
osvobození položili své životy. 

Při osvobozování naší obce zahynulo 19 
sovětských vojáků. 

Na  ústředním hřbitově v  Brně, daleko 
od své rodné vlasti, je jich pochováno cel-
kem 3 364.   

PřiPOMEňME Si JMéna tĚcH, 
KtEří PROšLi KRaJ SVĚta, 
a U náS V OtnicícH, SE JEJicH 
OSUD naPLniL:

ZaSLOUŽí Si naši ticHOU 
VZPOMínKU.

Vojáci - 6. gardové tankové armády:

1. Kašlev Petr Kuzmič, gardový nadpo-
ručík, velitel čety tanků T 34. 

Nar. 1915, ve  Voroněžské oblasti, v  ar-
mádě od 1937, padl 23. 4.  Bylo mu 30 roků.

2. Kruglov Georgij Petrovič, gardový 
starší seržant,  řidič T 34.

Nar. 1912, Altajský kraj, v armádě od r. 
1939,  padl 23. 4.  Bylo mu 33 roků.

3. Jurič Oleg Makarovič, seržant, velitel 
obsluhy děla T 34.

Nar. 1926, v  Moskevské oblasti, v armá-
dě od r. 1943, padl 23.4.  Bylo mu 19 roků

4. Grigorjev nikolaj Michajlovič, ser-
žant, řidič T 34. 

Nar. 1908, v Kurganské oblasti, v armádě 
od r.1944,  padl 23. 4. Bylo mu 37 roků

Vojáci -  53. armády – 31. samostatná stí-
hací protitanková dělostřelecká brigáda

5. Kalošnikov Petr Gerasimovič,  gardo-
vý podporučík, velitel palebné čety děl. pluku. 

Nar. 1923, v Baškirské autonomní republi-
ce,  padl 24. 4. Bylo mu 22 roků.

Vojáci  - 1. gardové výsadkové divize

6. Fesenko nikolaj alexejevič, vojín, 
střelec. 

Nar. 1900, Kyjevská oblast, v armádě od r. 
1945, padl 23. 4. Bylo mu 45 roků

7. Umanskij Vladimír Fjodorovič, ser-
žant, velitel družstva. 

Nar. 1926, v  Kyjevské oblasti,  v  armádě 
od r.1944,  padl 23. 4. Bylo mu 19 roků
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8. Valijev Sinatul Sivkovič, starší seržant, 
velitel družstva. 

Nar. 1918 v Omsku, v armádě od r. 1939,  
padl 23. 4. Bylo mu 27 roků.

9. Lugovoj Dmitrij Jakovlevič, vojín, jízdní. 
Nar. 1918 v Černigovské oblasti,  v armádě 

od r.1944,  padl 24. 4. Bylo mu 27 roků.

10. Popuga ivan Kirilovič, vojín, jízdní. 
Nar. 1905 v Oděsské oblasti, v armádě od r. 

1944,  padl 24. 4. Bylo mu 40 roků.

Vojáci 49. gardového střeleckého sboru, 
110 gardová střelecká divize

11. Stojko Jakov Sergejevič, gardový 
mladší seržant, velitel družstva. 

Nar. 1915 v městě Kirovograd, v armádě 
od r. 1944, padl 24.4. Bylo mu 30 roků.

12. Sazonov Vasilij Michajlovič, vojín, 
kulometčík.

Nar. 1909 v Rjazaňské oblasti,  v armádě 
od r. 1942, padl 23. 4. Bylo mu 36 roků.

13. Jerygin alexej charlampijevič, vojín, 
střelec. 

Nar. 1900 v Oděsské oblasti, v armádě od r. 
1941,  padl 23.4. Bylo mu  45 roků.

14. Mjačin Matvěj Michajlovič, vojín, 
střelec.

Nar. 1907 ve Stalingradské oblasti,  v armá-
dě od r.1941, padl 23. 4. Bylo mu 38 roků.

15. Zajčenko andrej alexandrovič, vojín, 
střelec. 

Nar. 1901 ve Stavropolském kraji, v armá-
dě od r. 1941, padl 23. 4. Bylo mu  44 roků.

16. Koževnikov Fjodor afanasjevič, gar-
dový mladší seržant, velitel družstva. 

Nar. 1926 v Záporožské oblasti,  v armádě 
od r. 1943, padl 23. 4.  Bylo mu 19 roků. 

Paní Marta Králová uvádí v knize „Na dob-
ré hodince v Otnicích“  ještě jméno sedmnác-
tiletého padlého vojína M. Kortunova – toto 
však není ověřeno.

Padlých bylo celkem 19 vojáků. Doposud 

se podařilo dohledat jména jen 16. Pokud 
se v nově otevřených archívech podaří zjistit 
i jména třech zbývajících, budou na pamětní 
desku dopsány.

Padlí vojáci a  důstojníci Rudé armády 
byli v Otnicích pochováni ve třech hrobech. 
V  následujícím roce byla jejich těla exhu-
mována a  převezena na  Ústřední hřbitov 
do Brna. Stávající pomník padlých vojínů RA 
byl odhalen 9. května 1968. 

Na místě společného hrobu osmi vojáků, 
u tak zvané Červené zahrádky, obec v roce 
2000 nechala postavit pietní pomníček.  

Co jméno, to životní osud.
Každý z nich měl svůj domov, svoji rodinu, 

kde na ně čekaly děti, rodiče, matky. Nikdy 
se svých synů nedočkaly, ale také se ani ne-
dozvěděly, kde jejich synové v daleké cizině 
zemřely.   

A konec války byl tak blízko. 
Ti, kteří tuto dobu osobně prožívali, nemo-

hou zapomenout.
My ostatní, se s úctou a vděkem připoju-

jeme. 
Budiž jim naše země lehká.

Pavel Prokop, starosta

Foto: Zdeňka Křivánková
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Mistr Jan Hus byl významný teolog, 
kazatel a  středověký církevní reformátor, 
jehož učení dalo vzniknout husitskému 
hnutí a započalo reformu tehdejší církve. 
6. července 1415 byl upálen v  Kostnici. 
Toto datum je českým státním svátkem. 
Letos si připomínáme 600 let od jeho mu-
čednické smrti.

Jan Hus byl a je největším mužem naší 
země. Hrdost nás všech nad jeho činem 
je jen tím málem, co můžeme na jeho pa-
mátku zachovávat. Žít jeho myšlením by 
nám bylo jen k prospěchu.

PLanOUcí HRanicE V OtnicícH
Hranice na  jeho památku u  nás vždy, 

pokud pamatuji, se pálila na  Strážce 
u  ruské zahrádky (u  vodojemu). Stavě-
la se z otepí dřeva, které občané vynesli 
před dům a  vozem odvezli na  Strážku. 
U hořící hranice se zazpívala píseň s tex-
tem Karla Tůmy: 

Hranice vzplála tam na břehu Rýna,
na ní umírá dálné vlasti syn –
a vůkol něho mnichův rota líná
rouhavým smíchem velebí svůj čin. –
A vy se ptáte, kdo v těch plamenech?
Toť mistr Jan – Toť neslavnější Čech.

V roce 1945 se po šestiletém oficiálním 
umlčení Husovy památky opět sešli malí 
i velcí otničtí občané, aby v podvečer 6. 
července uctili památku nejen Jana Husa, 
ale i padlých vojáků z dálné ruské vlasti, 
pochované zde na Strážce v dubnu 1945. 
Planoucí hranice na  Strážce přebrala 
ohňovou štafetu z  návrší v  Bošovicích 
a  Milešovicích a  vysílá ohňový signál 
k Prateckému kopci. I zde, poblíž Mohy-
ly míru – piety mučedníkům z Bitvy tří 
císařů roku 1805, hoří výmluvná hranice.

Naši občané se zraky upřenými 
do  ohně stravujícího kusy dřeva po-
slouchají sokolského vzdělavatele Jana 
Hrdličku. Příběh o národním mučední-
kovi Janu Husovi zde nevypráví poprvé: 
„Kazatel Hus se postavil proti sociální 
nerovnosti a  proti svatokupectví. Svoje 
myšlenky neodvolal ani při hrozbě smrti 
upálením…“

I když v obecní kronice je jen jeden zá-
pis o této slavnosti z roku 1955 a z roku 
1957 dokonce, že se na Husa zapomnělo, 
přesto pamětník Miloš Ondra i já vzpo-

mínáme, že tato slavnost se konala až 
do roku 63 minulého století.

Mistrovsky památku na  Mistra Jana 
Husa připomíná v  knize Na  dobré ho-
dince v  Otnicích Marta Králová na  str. 
60.

Obnovit tuto tradici by si Mistr Jan 
Hus nejen zasloužil, ale i naší generaci 
by úcta k  tomuto velikánovi vzrostla. 

Televize nám o kruté době, v jaké kaza-
tel mistr Jan Hus žil i jeho následovní-
ci, vypráví. Dík za to.

Ludmila Kaloudová

Uplynulo 600 let  od mučednické smrti mistra jana Husa

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.

Jistě nás někdy provází úvahy, myšlenky 
– jak se postavit k určité události, skuteč-
nosti nebo jak si třeba uchovat nějaký zá-
žitek (především, když je dobrý). Vede mě 
k tomu příhoda s názvem OTAZNÍK. Ten 
používáme, aniž to víme, bezděčně. Tak 
třeba: „Proč ses tak zachoval(a)? Muselo to 
být?“ Následující střípek všedního dne ať je 
malým pohlazením do letních dnů, týdnů 
nám všem: 

Byl jednou jeden otazník. Byl velmi pů-
vabný a jako všechny otazníky vypadal vel-
mi inteligentně. Nějakou dobu však chodil 
po bezútěšné, zatrpklé, zklamané a sklíče-
né zemi. Zjevně s ním nikdo už nechtěl nic 
mít. Všichni vyhledávali stále častěji jeho 
úhlavního nepřítele – vykřičník. Všichni 
křičeli: „Vpřed! Zastavit! Pohyb! Uhni!“ 

Vykřičník je typický pro násilníky a násil-
níci teď také ovládli svět.

Také na  cestách, silnicích a  městských 
ulicích, kde se otazník dříve cítil jako král, 
se už nenašel nikdo, kdo by se zeptal: „Jak 
se máš?“ Nahradilo to: „Ahoj!“ Už nebyl 
nikdo, kdo by zastavil auto, otevřel okén-
ko a  zeptal se: „Prosím vás, jedu dobře 
na Brno?“ teď používali všichni selektivní 
navigaci, která uvádí rezolutní příkazy: 
„Na výjezdu zabočte vpravo!“

Otazník už byl ze svého cestování una-
vený a tak se uchýlil k  jedné rodině. Děti 
měly ještě pořád rády otazníky. Ale i tady 
našel otce a dospívajícího syna, kteří sou-
peřili celý den s  vykřičníky. „Vůbec mě 
neposloucháš! Je mi jedno, co si myslíš! 
Tady rozkazuji já! A dost! Odcházím a už 

se nevrátím!“ Nakonec byl otec vyčerpa-
ný a  znechucený, syn uražený a  sklíčený, 
a proto agresivní. A trpěli oba, protože nic 
nedrásá víc než vědomí fyzické blízkosti, 
ale vnitřní vzdálenosti. Otazník se usadil 
pod lamou a při první příležitosti zasáhl. 
Otec, zamračený, se sevřenými pěstmi při-
pravený na střetnutí, však jenom hles: 

„Co si o tom myslíš?“ A samotného ho 
to ohromilo. Syn se překvapením odmlčel. 
„Opravdu to chceš vědět, tati?“ Otec při-
svědčil. Začali spolu mluvit. Nakonec se 
zeptali skoro jednohlasně: „Máš mě ještě 
rád?“ Otazník štěstím udělal nad lampou 
přemet.

 (z knihy: úsměvy pro duši)
P. Pavel Buchta, farář
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posezení pro seniory

Dne 25. dubna 2015 uspo-
řádal Obecní úřad v  Otnicích 
v  pořadí druhé posezení pro 
seniory.  Na přípravě programu 
se podílely děti z místní základ-
ní školy, které vedly paní uči-
telky Lenka Vojáčková, Dana 
Matyášová a  Kateřina Korco-
vá, společně s  paní učitelkou 
Lenkou Kurdíkovou a  dětmi 
ze Základní umělecké školy Fr. 
France ve Slavkově u Brna.

Program nebyl dlouhý jako 
v  loňském roce, ale byl velmi 
pestrý. Hru na hudební nástro-
je doplňovaly na  jevišti děti 
pohybem. Velký potlesk mělo 
i vystoupení starších děvčat ze 
skupiny břišních tanců. Staré 
známé písničky zazpívaly ot-
nické ženy z Kulturního Otnic-
kého Spolku, které vystupovaly 
v nových krojích. Velmi to slu-
šelo i vystrojeným Blonďákům, 
kteří zazpívali písně s  dopro-
vodem tónů harmoniky pana 
Vacka. 

Program vtipně doplnili 
svým vystoupením v  převle-
cích Zdeněk Martinásek a  Pa-
vel Muric. Překvapili a  poba-
vili nejen diváky, ale i samotné 
vystupující. Litovat mohou ti, 
co díky krásnému počasí dali 
přednost práci na  zahrádce, či 
výletu. 

Pro všechny bylo připrave-
no malé občerstvení, v  závě-
ru tombola, takže odpoledne 
rychle uteklo. Protože nálada 

byla výborná, pokračovalo pose-
zení do  večerních hodin za  zpěvu 
všech zúčastněných a  doprovodu 
harmoniky pana Vacka, kterému 
patří poděkování za  to, že vydržel 
tak dlouho hrát, stejně jako všem 
ostatním, kteří věnovali mnoho 
času a úsilí na přípravu programu. 
Nelze opomenout ostatní organizá-
tory: ty co se starali o občerstvení, 
techniku a mnohé další. V obci se 
koná celá řada kulturních akcí a je 
dobře, že obecní úřad věnuje po-
zornost i  generaci seniorů. Pokud 
budete mít nějaké náměty, co by-
chom do programu pro vás mohli 
zařadit, rádi se necháme inspirovat. 

Naďa Fojtů a Pavel Muric   
Foto: Luděk Matyáš,
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V dubnu jsme s manželkou byli na di-
vadelním představení v dělnickém domě, 
které zde sehrálo  Tylovo divadlo Újezd u 
Brna pod názvem   Hrobka s vyhlídkou. 
Představení se nám moc líbilo.  Přišla mi 
na mysl vzpomínka, že i u nás se kdysi také 
hrávalo divadlo. Jistě ještě i před válkou a 
hned po válce. V každé organizaci byl ně-
jaký ochotník a pak hráli i společně.  Reži-
séři, p. Jos. Hrdlička, p.Jar. Novák, později 
p, Hedvábný. Můj otec i můj bratr hrávali 
ještě ve staré hospodě u Hložků, která ješ-
tě dnes tam stojí. Museli si postavit jeviště, 
udělat kulisy, natáhnout nějakou oponu, 
potom všechno uklidit, ale byli šťastní, že 
se jim to podařilo.       

V roce 1947 se za jeden rok podařilo 
postavit Katolický dům uprostřed vesnice, 
dnešní pošta. Dříve vybombardovaný dům 
pana Zehnala. Je tam celkem velký sál, bylo 
tam jeviště, propadliště, přísálí, balkon, 
hrála se tam divadla, konaly se tam taneční 
zábavy, promítalo se tam kino, cvičila tam 
Jednota Orel, byla tam restaurace.       

Jenže přišla padesátá léta a bývalí moci 
páni všechno zrušili. Ze sálu si JZD udělalo 
sklad obilí, bylo ho tam obrovské množ-
ství. Místo hospody bylo zdravotní středis-
ko. Tak skončilo jedno kulturní období.

Potom se ještě nějaký čas hrávala diva-
dla na dělnickém domě, který byl postaven 
později. Když se rozšířilo televizní vysílání, 
místní kultura upadla.   Lidé si zvykli, že 
mají kulturu až v obýváku. Ještě nedávno 
přišla snaha od mladých maminek znovu 
ochotničit, ale pro malý zájem veřejnos-
ti byl pokus marný.  Možná, že se jednou 
najdou i  u nás  ochotníci a obnoví  starou 
tradici.  

Hedvika a Joška Mezuláníkovi

Malá
vzpomínka     
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m A T E ř S K Á  A   Z Á K L A d N í  Š K O L A

Je pátek 5. června 2015.  Začíná krásný 
slunečný, možná až tropický den. Před 
místní mateřkou školkou stojí velké ha-
sičské auto. Na děti čeká skvělé dopoled-
ne. Náš Hasičský sbor Otnice připravil 
ke Dni dětí ukázkový a zábavný program 
u rybníka „Za Drahy“. Velké dobrodruž-
ství na děti prožívaly již z počátku výpra-
vy. Ve  dvou skupinkách byly k  rybníku 
převezeny autem. Tam už pro ně byla 
připravena báječná svačinka. Na  svých 
piknikových křesílkách si pochutnávaly 
na opékaných špekáčcích. Mezitím hasi-
či připravili hadice, stříkačky a vodní šou 
mohla začít. Foukal mírný vítr, sluníčko 
svítilo a na vodní hladině se díky proudu 
vody vytvořila přenádherná duha. Naši 
malí „Soptíci“ byli přímo nadšení. Paní 
učitelky si to samozřejmě užívaly s nimi 
a  za  odvahu dětem rozdávaly sladkou 
odměnu. Kdo chtěl, mohl stříkat vodou, 
jiné děti odpočívaly na připravené maxi 
dece. Ostatní stavěly obrovskou kopku 
sena. Závěrem probíhala soutěž ve  stří-

dĚTI ZE ŠKOLKY ZAŽILY HASIČSKÉ cVIČENí
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V roce 1980 byla postavena 
mateřská škola v Otnicích

To znamená 35 let trvání, při kterém nemůžeme nevzpomenout tehdejší její ředitelku Ludmilu Zalabovou. Byla to ona, která se 
velmi zasloužila o její dovybavení pro bezchybný provoz. Se svým manželem trávili spoustu času, aby odstranili různé nedostatky. 
Nikdo o jejím maximálním nasazení neměl tušení. Spočítat, co všechno bylo nutné dodělat, by věděla jen ona, která nám to dnes 
říci nemůže, protože 12. května 2008 zemřela. Věnujme jí alespoň vzpomínku jako poděkování.

Bývalé  kolegyně

kání vody na  terč. Děti byly nesmírně 
šikovné a každý úkol splnily. Opět násle-
dovala sladká odměna. Tým dobrovol-
ných hasičů ve  složení Miroslav Kalou-
da, Marian Wunsch, Aleš Holoubek se  
postaral o úžasné chvíle a každý si odnesl 
mnoho zajímavých zážitků. Patří všem 
veliké, veliké díky. Poděkování patří sa-
mozřejmě všem paním učitelkám, které 
na děti pečlivě dohlížely a také svým při-
činěním dopomohly k  báječně prožité-
mu dopoledni.

Jménem všech rodičů Andrea Malá
Foto: Andrea Malá
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Ve čtvrtek 19. března přijela k  nám 
do otnické základní školy milá návště-
va. Paní učitelky z  milešovické malo-
třídky přivezly svoje žačky a žáky, aby 
se podívali, jak to v úplné základní 
škole vypadá. 

Zároveň si děti chtěly vyzkoušet vy-
bíjenou. Pravidelně se účastní turna-
je, který pro děti svých obcí pořádají 
starostové DSO Ždánického lesa a 
Politaví. Proto součástí jejich návště-
vy bylo i několik přátelských utkání 

s  žáky otnické školy. Na dětech z  Mi-
lešovic bylo z počátku vidět, že nemají 
tělocvičnu alespoň srovnatelnou s  tou 
naší a také to, že jim chybí žáci z  pá-
tých tříd. V  posledním utkání, kde za 
Otnice hrály děti věkově srovnatelné, 
se děti z Milešovic vypnuly k výborné-
mu výkonu a své protihráče porazily. 
Z celkem pěti utkání otnické děti čtyři 
vyhrály a poslední tedy těsně prohrály.

 Pak se naše návštěva vydala pod do-
hledem svých starších kamarádů, Adé-

ly Škodové a Ivo Nováka, žáků 8. A, na 
prohlídku celou školou. Děti nakoukly 
do jídelny, počítačové učebny, ale také 
si prošly šatny a viděly odborné učebny 
přírodopisu a fyziky.

Doufám, že se se všemi, kteří dnes 
chodí do čtvrté třídy v  Milešovicích, 
v příštím školním roce budu potkávat 
v  otnické základní škole a věřím, že 
z  nich budou výborní studenti stejně 
jako sportovci.

 Hynek Zavřel

děti z milešovic na návštěvě v otnické základní škole

24. března 2015 se žáci a  žákyně 8. 
A  rozjeli do  našeho krajského města, 
aby se seznámili s projektem vědeckého 
výukového centra Masarykovy univer-
zity, který se nazývá Bioskop. Jsem moc 
vděčná paní Zdeňce Fialové za bezvadný 
tip, jak děti seznámit s  vědeckou prací 
a zkoumáním v opravdu dobře vybavené 
biochemické laboratoři.

V Bioskopu kurzy vedou dva lektoři se 
zkušenostmi s prací v moderní laborato-
ři stejně jako s prací s dětmi i studenty. 
Lektoři mají na  starost výuku, přípravu 
a  vylepšování kurzů. Jednotlivé úlohy 
mají cca dvouhodinový rozsah a hravou 
formou předávají nové poznatky a rozši-
řují informace získané při školní výuce.

Program, který žáci navštívili, se nazý-
val Dna detektivové. Cílem kurzu je se-
známit návštěvníky se základními prin-
cipy genetiky, jak dochází k  přenosu 
charakteristických znaků z rodičů na po-
tomky, a že veškeré tyto děje jsou mate-
riální povahy. Děti se dozvěděly, co je to 
DNA, jakým způsobem dokáže kódovat 
veškeré informace, které jsou potřeba 
pro vznik člověka a  jak jsou tyto infor-
mace překládány do stavebních jednotek 
– proteinů.

Naši osmáci nakonec mohli celý kurz 
ohodnotit v  připraveném dotazníku. 
V  dotazníku mohli mimo jiné vyjádřit 
svůj názor na průběh kurzu, jeho orga-
nizaci, náplň, i jestli je problematika za-
ujala či nikoliv. Byla jsem ráda, že téměř 
nikdo se nenudil a  asi padesát procent 
žáků by se do laboratoře rádo vrátilo.

Drahomíra Floriánová

Vědecké výukové centrum masarykovy univerzity
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„Kdo si hraje, nezlobí“ se nám po-
tvrdilo 25. března 2015 v odpoledních 
hodinách s dětmi z pátých tříd.

Sešli jsme se a hráli si společně dvě 
hodiny, které uběhly, ani nevíme jak. 
Byla legrace, zábava, dobré občer-
stvení a stále co hrát. Vybírali jsme 
z  mnoha her jako je Carcassonne, 

Dobble, Bang!, Uno, Aktivity, Twister 
apod.

Děti projevily velký zájem a přání, 
aby se akce opět opakovala, což nás, 
třídní učitelky, moc potěšilo. Splnil se 
tedy nejen náš cíl, aby děti strávily od-
poledne společně s kamarády a mohly 
se rozvíjet místo sezení doma u televi-

ze či počítače, ale i to, že odcházely ze 
školy spokojené a s  radostným úsmě-
vem na tvářích.

Rády bychom ještě poděkovaly rodi-
čům za připravené občerstvení.

Třídní učitelky:
Dana Skaláková, Dagmara Mácová

Odpoledne deskových her pro 5. třídy

Velmi pěkné zážitky máme s  dětmi 
ze dne 10. dubna 2015, kdy jsme měli 
možnost navštívit Lesnickou fakultu 
v Brně a její přilehlé arboretum.

Paní Ing. Mrlinová s  kolegyní nás 
nejdříve provedly po sbírkách. Vidě-
li jsme například horniny a minerály 
a pro děti asi nejzajímavější sbírku 
hmyzu a vycpaných zvířat, kterým 
vévodila např. strašilka obří nebo 
hlava bizona amerického. V  nepo-
slední řadě jsme se dozvěděli spous-
tu zajímavých věcí o lese, stromech, 
práci lesníků apod. Výklad paní inže-

nýrky byl velmi zajímavý a vzhledem 
k tomu, že se věnuje lesnické pedago-
gice, i uzpůsobený jako na míru pro 
děti.

Poté následovala vycházka arbore-
tem, která byla pro nás velmi příjemná 
a plná krásných dojmů a nových po-
znatků o stromech a keřích. Na úvod 
nás uvítala velmi vzácná kryptomerie 
japonská, poté např. platan či oprav-
dový bambusový hájek. Nechyběly zde 
jarní květiny,  rozeseté, mimo jiné, i 
v rozlehlých trávnících, jezírko s kapry 
koi, karasy a dalšími okrasnými ryba-

mi a také masožravé květiny láčkovky 
či rosnatky.

Děti si mohly zahrát na lesníky a for-
mou hry se lépe ponořit do této proble-
matiky – změřily např. průměr stromů.

Krásnou tečkou byla louka zdobená 
rozkvetlými hlaváčky jarními, které na 
slunci doslova zářily. 

Rádi bychom poděkovali za zpro-
středkování tohoto krásného zážitku 
panu doc. Ing. Radomíru  Klvačovi, 
Ph.D. 

Dana Skaláková, 
Dagmara Mácová

Nádherné arboretum a sbírky na Lesnické univerzitě 
v brně se otevřely pro  5. třídy
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Na jaře 2014 se žáci z  pěveckého 
kroužku rozjeli do nahrávacího studia 
Javor v  Kobeřicích, aby zaznamenali na 
CD části písní Luboše Javůrka a Milana 
Jablonského z písňového pořadu „Co se 
děje v ZOO“. Završili tak snažení posled-
ních týdnů o zvládnutí textů, správného 
rytmu, melodie a potřebného feelingu. 
Po roce, 30. března 2015, přijel Luboš 
Javůrek společně s kolegou Karlem Juříč-
kem do naší školy a přivezl hotová CD. 
Předal je žákům při vystoupení na pódiu 
i s  omalovánkami, které jsou součástí 
celého projektu. Slavnostní okamžik byl 
zakončen tím, že se kobeřický umělec 
dětem na CD podepsal.

Kateřina Korcová

co se děje v ZOO

20. dubna jsme v Základní škole Otnice přivítali tři pamět-
níky, kteří pro dvě skupiny žáků 5. a 6. třídy zavzpomínali na 
období Protektorátu a průběh osvobození sovětskou armádou, 
které jsme si v  tomto týdnu připomínali. Z  podnětu starosty 
Pavla Prokopa jsme oslovili paní Ludmilu Kaloudovou, Marii-
Matouškovou a Josefa Mezuláníka, kteří se ochotně přišli s žáky 
podělit o zážitky, které na tuto nelehkou dobu mají. Musíme 
si uvědomit, že to byla možná jedna z posledních příležitostí, 
protože mnoho těchto pamětníků již není mezi námi. V první 
části dvouhodinového programu vyprávěli o době za německé 
okupace. Jaká to byla bída, kolik si lidé mohli dovolit koupit 
potravin za měsíc (fungoval totiž lístkový systém na potraviny), 
jak někteří lidé museli nastoupit do německých 
továren (šlo o tzv. totální nasazení), o uzavření 
vysokých škol a popravách českých občanů za tzv. 
„Heydrichiády“, o povinném nočním zatemnění, 
které se kontrolovalo, a dalších zajímavostech, 
s touto dobou spojených. V druhé části programu 
žáci vyslechli zajímavé vzpomínky na dobu, kdy 
se blížila fronta a na osvobození samotné. Lidé, 
kteří neměli sklep, si stavěli úkryty v polích, aby se 
ukryli před bombardováním. Které osoby nálety 
nepřežily a že se to týkalo i velmi mladých lidí. Co 
způsobil výbuch bomby či dělostřeleckého graná-
tu, kolik domů a kde jich bylo nejvíce poškozeno 
a jaké bylo setkání se sovětskými vojáky. O jejich 
bezstarostnosti, kdy jim lidé říkali, aby byli obe-
zřetnější. Na to odpovídali stroze „Nás mnoho“. 
Také jsme slyšeli některé skutečnosti o ne úplně 
vzorném chování jak německých, tak i sovětských 
vojáků. Místy jsem toto zajímavé povídání pro-
ložil pasážemi z kopie původní kroniky, kde pan 
kronikář (patrně p. Rafaj) barvitě popisuje průběh 
osvobození. V posledních dnech před osvoboze-

ním celkem čtyři nálety poškodily mnoho domů v obci, a jak si 
lidé v této nelehké době pomáhali.

I přes ne vždy vzorné chování sovětských vojáků jsme se sna-
žili v  žácích vzbudit zájem a ponaučení z  této doby, v  nepo-
slední řadě také, aby si uvědomili, že těmto vojákům vděčíme 
za svobodu a že řada z nich zde či v okolí zahynula. Proto by 
se k místním pomníkům či památníkům měli chovat s náleži-
tou úctou a měli by vědět, proč zde jsou.

Z  mnoha otázek na závěr, které děti našim milým hostům 
položily, se domnívám, že je to velmi zaujalo a my jim chceme 
za milou návštěvu ve škole moc poděkovat.

Mgr. Hynek Zavřel, ředitel školy a učitel dějepisu

beseda s pamětníky k 70. výročí osvobození Otnic

HaSíK 2015

Žáci 2. třídy se v  jarních měsících 
opět účastní projektu hasičského zá-
chranného sboru Hasík. třídu na-
vštívili hasiči, kteří připravovali naše 

žáky na problémy spojené s požárem 
nebo dopravní nehodou. Žáci se na-
učili zásady telefonování na nouzová 
čísla, seznámili se s  úkoly jednotli-
vých složek integrovaného záchran-
ného systému, zjistili, co mají všech-

no hasiči na sobě a jak vypadají, když 
se oblečou do obleku určeného pro 
práci v  prostředí požáru. celá akce 
bude zakončena návštěvou hasičské 
stanice v  Brně na přehradě v  závěru 
školního roku. Kateřina Korcová
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19. května 2015 jsme se zúčastnili ob-
lastního kola ekoolympiády v  Újezdě u 
Brna pro 1. stupeň základních škol. (Do 
oblastního kola byly vybrány nejúspěš-
nější děti školního kola.)

Soutěžili jsme s  několika okolními 

školami (např. s  Měnínem, Žatčanami, 
Sokolnicemi, Újezdem u Brna, Podolím, 
Telnicí, Šaraticemi, atd.) 

  Žáci nejdříve ve skupinách vyplnili 
testovou a výtvarnou část. Poté se pustily 
do plnění úkolů na 30 stanovištích ven-

Získali jsme 1. místo na ekoolympiádě!
ku. Úkoly byly nejen vědomostní a po-
znávací, ale i postřehové a kvízové. 

naše žákyně: natálie Smetanová (5. 
tř.), Simona topolářová (5. tř.) a alena 
Kosíková (4. tř.) byly velmi úspěšné a 
vybojovaly 1. místo. 

  I ostatní naše družstva byla velmi ši-
kovná a snažila se. 

Akce byla povedená a dětem se líbila, 
spoustu věcí se i dozvěděly a odešly s po-
city velmi příjemně stráveného dne. 

 
Za mladší žáky se zúčastnili:
1. družstvo:  Kulhánková Denisa (3. 

tř.), Oplt Albert (3.tř.), Khor Jáchym (2. 
tř.)

2. družstvo:  Pavlasová Adéla (3. tř.), 
Radvanová Adéla (3. tř.), Smetanová 
Aneta (2. tř.)

Za starší žáky:
1. družstvo: Adéla Klvačová (5. tř.), 

Zuzana Nováková (5. tř.), David Žuchov-
ský (4. tř.)

2.  družstvo: Natálie Smetanová (5. tř.), 
Simona Topolářová (5. tř.), Alena Kosí-
ková (4. tř.)

 Děkuji všem dětem za skvělou 
reprezentaci naší školy.

Dagmara Mácová

1. září 2006 byli přivítáni slabikářem a květinou. 25. června 2015 byli pasováni na absolventy ZŠ, odcházeli s pamětním listem  
a posledním vysvědčením otnické základní školy. Hodně štěstí a úspěchů v dalším studiu.
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S p o R t o v n í  k u k á t k o

Čtvrtek 9. dubna 2015 se stal velice 
úspěšným dnem dívčího fotbalu na  ZŠ 
Otnice. Naše škola pořádala turnaj, 
ve  kterém se utkala nejlepší družstva 
regionu a bojovala o postup mezi nej-
lepší družstva Jihomoravského kraje.

Hned ráno přijela děvčata ZŠ Mutě-
nice a už z  jejich přístupu k rozcvičo-
vání bylo znát, že nejsou žádnými fot-
balovými začátečnicemi. Míč jim běhal 
pěkně od nohy k noze, jako by ho měly 
k  dolním končetinám přirostlý. Když 
jsem se dozvěděla od jejich trenéra, že 
první ročník celorepublikového turna-
je vyhrály a i v loňském roce si nevedly 

vůbec špatně a dostaly se přes krajské 
kolo do semifinále, vzrostl ve mně re-
spekt. 

Naštěstí ale respekt si nepřipouštěla 
naše děvčata. Neohroženě se pustila 
s  děvčaty z  Mutěnic do  boje. Oprav-
du to nebyl fotbal, ale boj o  každý 
metr trávníku, o možnost se posunout 
k soupeřově brance a vstřelit rozhodu-
jící gól. Druhý poločas byl úplně stej-
ný jako první. Ani jedno družstvo ne-
chtělo kapitulovat, a  tak zápas skončil 
bez branek. Pro svá děvčata jsem měla 
pouze slova chvály. Bojovala tak, jak 
to ona opravdu umí. Další zbylé dva 

zápasy se jim podařilo vyhrát. Nad ZŠ 
Miroslav 1:0 a ZŠ Olbramovice porazi-
la 5:0. Díky rozdílu ve  skóre skončila 
v  turnaji druhé, hned za  Mutěnicemi, 
které svá zbývající utkání vyhrály vět-
ším gólovým rozdílem. 

O postup do dalšího kola nám oprav-
du nešlo. Jsme realistky a  známe své 
možnosti. Ale opět jsme si potvrdily, 
že když hrajeme s  maximálním nasa-
zením, jsme schopny hodně potrápit 
i ambicióznější týmy, než jsme my.

 Opravdu se skláním před výkonem 
osy celého družstva: brankářkou Ve-
ronikou Srbovou ze 7. A, která za  svá 
záda nepustila jediný gól. Před stoper-
kou Annou Daňhelovou z 9. třídy, kte-
rá brilantně dirigovala obranu a konči-
la turnaj s poraněným kotníkem. Stejně 
výborný výkon podala v  záloze Sára 
Sadílková ze 7. A. I ji sužovala zranění, 
ale byla ochotná za celé družstvo bojo-
vat až do konce. Na špici se snažila pře-
konat soupeřovu obranu a dávat branky 
bezchybná Monika Kolaříková z 8. B. 

Tahle čtyři děvčata by ale nezmohla 
nic, kdyby okolo sebe neměla o nic méně 
bojující spoluhráčky. Všechny podaly 
výkon na hranici svých možností a za to 
jim patří obrovský dík a poklona.

Příští rok se tedy do  turnaje budeme 
hlásit znovu a necháme se překvapit, co 
nám jeho nový ročník přinese.

 Drahomíra Floriánová

coca cola cup – fotbalový turnaj pro dívky

8. dubna 2015 vybraní žáci naší školy 
vyrazili na okresní přebor ve volejba-
le starších žáků. Turnaje se zúčastnili: 
Jakub Maňas (7. tř.), Nikolas Bulva, 
Václav Fiala (oba 8. tř.), Adam Bar-
ták, Vojtěch Daňhel, Martin Doležal, 
Jan Šebeček (všichni z  9. tř.). Většina 
z  nich trénovala a poctivě chodila do 
kroužku volejbalu v  průběhu celého 
školního roku a všichni jsme doufali, 
že by to na medaili mohlo vyjít. První 
zápas jsme hráli se ZŠ Rousínov, kte-
rý jsme bezpečně vyhráli. Trošku jsme 
se patrně uspokojili ze snadné výhry a 
druhý zápas proti ZŠ Morávkova jsme 
prohráli. Tady je třeba uznat, že soupeř 
byl jasně lepší. O možnost zahrát si o 
třetí místo nás čekal soupeř z bučovic-
kého gymnázia. Po prohraném prvním 
setu se kluci snažili a ve druhém setu 
vyhráli, v  rozhodujícím třetím setu 
jsme nakonec prohráli nejtěsnějším 
rozdílem o dva body. Chyběla nám od-

vaha a jako bychom se báli přitvrdit, 
přitom vím, že kluci na to mají, ale ně-
kdy právě když člověk strašně chce, tak 
to nejde. Tak snad příští rok to vyjde 
alespoň na tu medaili.

Za bojovnost a snahu chci hochům 

poděkovat a žákům deváté třídy po-
přát úspěšný sportovní start na jejich 
vytoužené budoucí střední škole, kam 
po prázdninách nastoupí.

Mgr. Hynek Zavřel, 
vedoucí volejbalového kroužku

Volejbal – okresní přebor žáků ve Vyškově
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Jako každý rok před Velikonocemi i 
letos se konaly závody ve skoku do výš-
ky nazvané tradičně Otnická laťka.

Stejně tradičně se na závody všichni 
žáci naší školy připravovali. V tělesné 
výchově od jarních prázdnin zjišťova-
li, která z jejich nohou je ta odrazová, 
jaký rozdíl je mezi „nůžkami“ a flo-
pem a jak se na skok správně rozbí-
hat. 

Pro některé bylo už jen vyskočit se 
na doskočiště výhrou, ale jiné děti 
pomýšlely určitě výš. Ty se zúčastnily 
nominačního závodu Otnické laťky a 
„popraly“ se tak o šanci reprezento-
vat naši školu v hlavní soutěži.

Nominační kolo se konalo 25. břez-
na 2015 a proskákat se k co nejlepším 
výkonům se snažilo 17 závodníků. A 

někteří se vyburcovali k  opravdu pěk-
ným výkonům. Mezi mladšími žákyně-
mi byla nejlepší Veronika Srbová s vý-
konem 135 cm, nejúspěšnějším mezi 
mladšími chlapci se stal Jan Kraus se 
130 cm, Anna Daňhelová vyhrála sou-
těž starších dívek výkonem 140 cm a 
její bratr Vojta přeskočil laťku ve výšce 
165 cm a byl suverénně nejlepší mezi 
staršími chlapci. 

Následující den se pak snažily v  co 
nejlepším skokanském světle předvést 
děti ze 3.– 5. třídy. Chlapců přišlo zá-
vodit 10 a děvčat dokonce 13. A i tady 
byly vidět velice pěkné výkony. Nejú-
spěšnějším mezi chlapci byl Bolek Oplt 
z  5. A, který přeskočil laťku ve výšce 
120 cm a ještě výš se dostala svým vý-
konem Eliška Fojtíková z  5. B. Jejím 

pokusům neodolala laťka nastavená na 
126 cm.

Do hlavního závodu nakonec po-
stoupili a školu v  úterý 31. března re-
prezentovali v  kategorii 6. – 7. třída: 
Veronika Srbová, Sára Sadílková a Te-
reza Putišová. Mimo soutěž ještě také 
Eliška Fojtíková a Natálka Smetanová, 
mezi chlapci: Jan Kraus, Petr Špunar a 
Tadeáš Žilka.  V kategorii 8. – 9. třída 
si nominaci vybojovaly dívky: Anička 
Daňhelová, Bára Vašáková a Gabriela 
Vylitová, mimo soutěž startovala ještě 
Adéla Hrbáčová. Mezi chlapci si repre-
zentaci svými výkony zasloužili Vojta 
Daňhel, Honza Šebeček a Martin Dole-
žal. Mimo soutěž měli jistý start Vašek 
Fiala a Nikolas Bulva.

Drahomíra Floriánová

Otnická laťka - nominace

Otnická laťka

Celkem 38 sportovců se letos zúčast-
nilo dalšího z mnoha ročníků Otnické 
laťky. Její historie sahá do  doby, kdy 
jsem ještě ve  škole neučila. Pan učitel 
Jiří Holub by určitě věděl, kolik roční-
ků se pod jeho vedením konalo. Mým 
přičiněním a teď s výraznou organizač-
ní pomocí pana učitele Kleise se konal 
8. ročník.

Je bezvadné sledovat, jak se žáci těší, 
až se začne skákat. Jaké nadšení v sobě 
mají schované. Od těch úplně malých, 
kteří ani na doskočiště nevyskočí (mu-
seli jsme ho na  trénování snížit), až 
po ty nejstarší, kteří tajně doufají, že by 
mohli pokořit školní rekord. Každý má 
nějakou motivaci.

Samozřejmě ne všichni jsou stejně 
pro skok do výšky nadšení. Je jasné, že 
pokud někdo není rozený skokan a ješ-
tě nedej bože spadne zády či bokem 
na laťku, kterou si před tím shodil, spíš 
přemýšlí, jak by se další hodině tělesné 
výchovy vyhnul. Ale já vždycky říkám, 
že nejcennější na výkonu není jeho výš-
ka, ale odhodlání překonat sebe sama. 

To se bude později do života hodit. Za-
tnout zuby a znovu a znovu se pokou-
šet překonat vlastní strach a obavu.

Ti naši žáci a žákyně, kteří si vybojo-
vali možnost reprezentovat naši školu 
v  samotném závodě proti skokanům 
z  dalších škol, přemýšleli spíš nad co 
nejlepším výsledkem. 

Hodnocení naší účasti se musí rozdě-
lit do dvou rovin. Ve třech kategoriích 
skončili naši závodníci na třetích mís-
tech. Byla to Veronika Srbová v katego-
rii mladších žákyň, Jan Kraus v katego-
rii mladších žáků a  Anna Daňhelová 
mezi staršími děvčaty. I  přes obrov-
skou snahu se jim nepodařilo skočit 
své osobní maximum.

To se povedlo až v poslední katego-
rii nejstarších chlapců, kdy Vojtěch 
Daňhel překonal nejen sám sebe, ale 
i  školní rekord, který do  té doby měl 
hodnotu 170 cm. Vojta celý závod vy-
hrál výkonem 172 cm a  nasadil tak 
brouka do hlavy současným osmákům. 
Co dělat, jak trénovat, aby se i  oni 
v  příštím školním roce taky nesmaza-

telně zapsali do  historie školy. Každý 
centimetr nad 172 už vážně není žádná 
legrace.

A  kdo tedy vyhrál? Mezi žákyněmi 
6. – 7. tříd to byla Zapomnělová Klára 
výkonem 130 cm ze ZŠ Újezd u  Brna, 
mezi stejně starými chlapci vynikl 
Krošík Ondřej ze stejné školy výko-
nem 140 cm, mezi staršími dívkami se 
podařilo skočit Anetě Konečné ze ZŠ 
Újezd u Brna také 140 cm a kdo vyhrál 
mezi chlapci z 8. – 9. třídy jsem zmínila 
výše. Byl to Vojtěch Daňhel výkonem 
172 cm.

Pohár pro nejlepší školní družstvo 
po právu vyhrála Základní škola Újezd 
u Brna, Otnice skončily na místě dru-
hém a třetí příčka patřila Základní ško-
le Brno – Chrlice.

Otnická laťka skončila a už se těšíme 
na příští ročník.

Drahomíra Floriánová
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Ve  čtvrtek 18. 6. vybojovalo naše 
družstvo složené z  žáků a  žaček na-
vštěvujících třetí až pátou třídu naší 
školy velmi cenné vítězství v  Turnaji 
ve vybíjené Dobrovolného svazku obcí 
Ždánického lesa a  Politaví. Už pátý 
ročník této soutěže pořádají starostové 
těchto obcí. Myšlenka na  uspořádání 
takového turnaje vznikla ve Ždánicích. 
A je bezvadné, že děti mají možnost se 
setkat se svými vrstevníky z  regionu 
a změřit s nimi svoje síly a umění hrát 
vybíjenou. 

V průběhu pěti let sošku chlapce dr-
žícího míč, hlavní cenu turnaje, získala 
třikrát ZŠ Komenského Slavkov u Brna 
a teď podruhé naše škola. Určitě se po-
kusíme příští školní rok skóre se ZŠ 
Komenského vyrovnat. Ale velice zále-
ží na  tom, zda výborné letošní páťáky 
a vlastně i  částečně čvtrťáky v příštím 
školním roce nahradí stejně dobré 
mladší děti. 

Chtěla bych poděkovat již zmíně-
ným velice šikovným žákům z  páté 
třídy: Elišce Fojtíkové a  Bolku Opl-
tovi, mezi čtvrťáky a  nejenom našimi 
vynikal Martin Kovář, ale velice dobře 
hráli i  ostatní: Filip Nepomucký, Da-
vid Žuchovský, Alenka Kosíková, Ni-
kola Sadílková, Vendula Šebrová, ze 
třetí  třídy byli výborní Ondřej Fojtík 
a  Albert Oplt. Neztratila se ani Petra 
Kašpaříková a družstvu velmi pomohl 
i zaskakující Tadeáš Jelínek.

 Tak uvidíme, co bude příští školní 
rok.

Drahomíra Floriánová

Velké vítězství
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Ve dnech 13. a 14. března 2015 proběhla v sále 
dělnického domu již tradiční Jarní burza dětské-
ho oblečení, hraček a sportovních potřeb. Po zku-
šenostech se zimní burzou, která svým počtem 
prodávajích, kupujících a množstvím nabízených 
věcí už dosáhla maxima, jež se dá zvládnout v pro-
storách dělnického domu, jsme tentokrát infor-
mace o konání nezveřejňovali v tak velkém počtu 
okolních obcí. Počty prodávajících (198)  a kupu-
jících (143)  tak mírně klesly a fronty se daly lépe 
zvládnout. Výtěžek 5 300 Kč bude použit na akce 
Otnického SADu.Tentokrát jsme si změřili pomocí 
krokoměrů, kolik toho nachodíme během páteční-
ho třídění a skládání a  během sobotního prodeje a 
rozdělování. V pátek to bylo něco mezi 10-12 tisíci 
kroky, v sobotu 13-15 tisíc kroků na jednoho člově-
ka. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají a zachová-
vají přízeň a zveme vás na Podzimní burzu, která se 
bude konat 26. září 2015. Marta Rosendorfová

Zájezd do divadla
V neděli 17. května jsme uspořádali zájezd na divadelní pohádkové představení do Boleradic. Zhlédli jsme pohádku hostujícího diva-

dla Na Štaci z Němčic nad Hanou Královnu Koloběžku I. Veselá pohádka podle Jana Wericha o malilinkatém království, kde život plyne 
jako voda a hádky o ni musí řešit až samotný král, a o chytré Zdeničce, kterou k lásce a štěstí dovezla právě koloběžka. 

Po skončení představení odměnila čtyřicítka našich malých i velkých účastníků zájezdu velkým potleskem. Již teď se těší-
me na další divadelní sezonu, kdybychom opět rádi navštívili divadlo v Boleradicích.

Dana Sekaninová

Milí suchozemci, na katastru vaší (naší) 
obce se nachází dva vodníci. V  rybníce 
na Sadkově žije už dlouhá léta vodník Sad-
káč a ve druhém novém rybníce v Poltni 
žiju já, starý Poltňák. Sadkáč nemá dneska 
čas, musí počítat ryby a žáby, tak Vám píšu 
já (ryby a žáby už mám sečtené).

 Kromě nás dvou zelenáčů můžete v oko-
lí rybníků, na lukách, kolem potoka a kdo 

ví kde ještě potkat naše víly bludičky. Stvo-
ření jsou to éterická, ale není radno na ně 
pokřikovat, či je jinak vyrušovat, dovedou 
být pěkně zlomyslné a hašteřivé, ale to jim 
neříkejte, měl bych u rybníka peklo.

 Jsme rádi, že jste nás přišli v dubnu na-
vštívit k  rybníku mého kolegy Sadkáče. 
Takové suchozemské drobotiny a  různé 
čtyřnohé havěti (psy), jsme už dlouho po-

hromadě neviděli. Suchozemci drazí, je vi-
dět, že drobotinu máte vychovanou, všich-
ni pěkně zdravili a za pamlsky nám vzorně 
poděkovali. Také slíbili, že u rybníků nebu-
dou zbytečně rušit zvířátka a  nás, budou 
udržovat pořádek na břehu i ve vodě. Do-
konce i většinu ryb a obojživelníků z naše-
ho rybníka poznali.

 Zůstali s  námi až do  západu sluníčka 
a potom nás ještě pozvali mezi sebe na hřiš-
tě na pivo a opečený špekáček. Po žabinci 
a puškvorcovém pivu to pro nás byla vítaná 
změna. Bylo nám u Vás moc dobře a snad 
se zase někdy potkáme u Vás v obci, nebo 
u nás u vody.

 A  nevěřte starým pověrám, že topí-
me lidi a  střádáme dušičky. Jsme už staří 
a máme dost práce s údržbou našich pod-
vodních domácností (víly neuklidí, nevy-
žehlí…), počítáním ryb a žab, a hlídáním 
vodních toků, aby Vám nijak neškodily.

Vodník Poltňák

Zpráva o stavu vodníků na území obce Otnice
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Překvapení v podobě čarodějnice če-
kalo na děti, které přišly na cvičení do 
Otnického sadu 30. dubna. Čarodějni-
ce to byla ale hodná – podívala se, co 
všechno děti už umí, cvičila a tančila 
s  nimi a nakonec si děti našly podle 
obrázků i malou dobrotu, kterou jim 
tam nechala. A tady je zpráva, kterou 
přednesla večer u ohně: Otnické děti, 
které cvičí v Sadu, jsou velmi šikovné. 
Na cvičeníčko se těší a umí nejen plazit 
se, přelézat, podlézat, běhat, skákat, ale 
i mnoho básniček a krásně zpívají. 

Po loňském úspěchu cvičení s pejsky 
Amandou a Kelly, jsme tento rok opět 
rádi přivítali naše zvířecí kamarády. 
A zkusili jsme něco nového – cvičení 
venku na hřišti. Měli jsme více pro-
storu a děti si mohly se psy vyzkoušet 
nové hry a cvičení. Některé děti nej-
dříve s  obavou, ale posléze všechny 
radostně psy nejen vodily, podlézaly, 
krmily, ale dokonce s  nimi hrály na 
schovávanou. Schovaly jim psí pamlsky 
a psi je všechny našli. A o tom, že dob-
ré nosíky mají i děti, jsme se přesvěd-
čili hned vzápětí. Děti hledaly poklad a 
v  trávě našly balíček s  bublifuky – ra-
dost to byla veliká. Cvičení se vydařilo 
a my za to děkujeme také tetě Pavle a 
psům Amandě a Kelly.

text: Mária Papcunová
 foto: Mária Papcunová, 

Zuzana Lehutová

Sadové cvičeníčko - nečekaný host 
a cvičení se psy na hřišti
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Čarodějnice
Pálení čarodějnic, podvečer 30. dubna, den, kdy se lidé scházejí u zapálených 

ohňů a slaví příchod jara. Lidé věřili, že tato noc je magická, v povětří poletuje 
sposta čarodějnic letících na sabat, proto se této noci říká : Noc čarodějnic.

 U nás tomu nebylo jinak. Na místním hřišti, pod vedením zkušeného Ivoše. 
Už od příchodu nás vítaly malé i velké čarodějnice, krásné i maličko strašidelné. 
Avšak jedna byla vyjímečná, skoro 2m vysoká, nastrojená a přivázána k hranici... 
Připravena na spálení a na loučení se zimou. Naše čarodějka ze ,,slámy“. Než při-
šel její čas, mohli jsme ochutnat grilované maso a ryby. Pro čaroděje i čarodějnice 
byla nachystána sladká odměna. Atmosféru nám doladil zpěv a hraní na kytaru. 
Po zapálení ohně se večer zakončil opékáním špekáčků. Čarodějové a čarodějnice 
se spokojeně rozlétli do svým příbytků, že tento podvecer si naramně užili.

Poděkování: všem zúčastněným...

Čarodky 2015
Noc z  30. 4. na  1. 5. je pokládána 

za magickou, a také za noc, kdy se slé-
tají čarodějnice. V tento den pořádáme 
v Otnickém národním parku posezení 
u  táboráku spojené s  pálením čaro-
dějnice. Počasí nám přálo a  na koště-
ti k  nám zavítaly i  malé čarodějnice. 
Točilo se pivečko, opékaly špekáčky 
a  hlavně se klábosilo. K  snědku byly 
i vynikající koláčky od paní Vojáčkové 
a  další úžasné sladkosti, které upekly 
otnické maminky. 

Jsme rádi, že se setkáváme v tak hoj-
ném počtu a  že je vždycky dobrá ná-
lada.

Na  příští ročník Čarodek 2016 jste 
všichni zváni.

Fialovi
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Když se v první výstavní den otevřou 
dveře návštěvníkům, zažíváme v  pro-
storách základní školy doslova kolaps. 
Toto byl také obrázek letošního roční-
ku o víkendu 9. a 10. Května.

V  nabídce prodejců nechyběly tolik 
potřebné přísady, zahradní pomůcky. 
Domy jsme mohli okrášlit zakoupe-
nými pokojovými i venkovními kvě-
tinami, keramikou a různými dalšími 
věcmi potřebnými jen tak pro radost. 
Nabídka byla bohatší než loni, za což 
jsme velmi rádi. O nabízených kvě-
tinách jsme letos opět tahali rozumy 
z  Jiřinky Havelkové, Věry Řičicové a 
Jarmily Kleinové. Čest jejich vědomos-
tem. 

Jako klika ke dveřím patří k naší vý-
stavě Tonička Bočková a kolo štěstí. 
Za všechny bychom chtěli poděkovat 
nejen jí, ale i jejím pomocníkům. Slad-
kosti, sója, hořčičné semínko a další 
výhry se každému vždy v  domácnosti 
hodí.

Úplnou novinkou letošního roční-
ku byly projížďky koňským povozem 
k  rybníku. Velký dík patří panu Ka-
loudovi, který ochotně po oba dny se 
svými koňmi na vyjížďky jezdil. Kdo 
do vozu nastoupil, mohl u rybníka 
na Sadkově obdivovat jeho umění 
kočího, kdy se s  celým koňským po-
vozem dokázal otočit doslova na pár 
metrech. Pravda, někdo počítal andě-
líčky a vzpomínal, zda v plakátu bylo 
psáno něco o plavkách. Vůz byl kaž-
dou půlhodinu zcela obsazen, někteří 
jeli na vyjížďku i několikrát. Nebylo 
divu, po oba dny bylo krásně a slu-

níčko se odráželo na hladině rybníka. 
A jak jinak se zastavit, všechno odlo-
žit a odpočinout si než na koňském 
voze. Čeho si ovšem každý výletník 
nemohl nevšimnout, byl skvěle pad-
noucí sváteční šat pana Kaloudy. Bílý 
cylindr a naleštěné lakýrky dodaly 
panu Kaloudovi šmrnc jako králov-
skému kočímu. Smekáme před tako-
vou parádou, bylo to velké překvape-
ní a velmi to panu Kaloudovi slušelo. 
Doufáme, že se o šarmu a umění pana 
Kaloudy nedozví královská rodina a 
že i příští rok budeme moci ve vyjížď-
kách pokračovat.

Jsme velmi rádi, že o naši výstavu je 
stále větší zájem a získává povědomí i 
ve vzdálenějších obcích. Nezklamali 
prodejci se svojí nabídkou, nezklamal 
ani Jaromír Kokeš, který se kromě 
ukázky aranžování v  sobotu zhostil i 
příprav, které probíhaly ve škole pře-
vážně ve čtvrtek před výstavou. Dě-
kujeme sponzorům, dětem ve škole, 
které se svým pedagogickým sborem 
vytvořily opět krásná díla. Neumíme si 
výstavu bez jejich účasti ani představit.

Do letošních příprav i průběhu vý-
stavy se zapojili téměř všichni členové 
naší organizace. Podařilo se nám tedy 
dokázat, že jsme silný tým. 

Ten největší dík ale patří vám – ná-
vštěvníkům našich zahrádkářských 
akcí. Bylo vás letos nejvíce od počátku 
pořádání této výstavy, celkem 1919. A 
jak si horolezci dávají za cíle pokořit 
osmitisícovku, my bychom byli rádi 
i za dvoutisícovku. Touto cestou by-
chom chtěli pozdravit a poděkovat za 
návštěvu nejstarší občance Otnic a naší 
dlouholeté člence Růženě Plíškové. 

Děti čekají prázdniny. My máme 
před sebou Dobré jarmarky. Věříme, 
že letošní úroda bude bohatá. Sleduj-
te proto místní hlášení, kde budete o 
konání Dobrých jarmarků informová-
ni. A pokud budete mít úrody mnoho, 
neváhejte přijít a nabídnout k prodeji.

Za otnické zahrádkáře
Zdeňka Křivánková

jarní zahrádkářská výstava 
láme rekordy v návštěvnosti

Foto: Zdeňka Křivánková
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Český zahrádkářský svaz otnice vás zve na velikonoční 
posezení u cimbálu, které se koná 5. dubna 2015 v děl-
nickém domě.
program:  17.00 hod. vystoupí mužský pěvecký  
  sbor z popic a ženský pěvecký sbor  
  koS otnice
  18.00 hod. Cimbálová muzika Javorník.

Tímto celkem všedním hlášením obecního rozhlasu lá-
kali otničtí zahrádkáři spoluobčany na akci, která se vyvinula 
ve velmi nevšední. Rozpačitý začátek, kdy bylo v sále celkem 
málo lidí, rozptýlila svým šarmem zahajující moderátorka 
Naďa Fojtů. Následovalo vystoupení hudebního tělesa KOS. 
Kosačky kromě tradičně bravurního pěveckého výkonu, ten-
tokrát dokonce bez not v  ruce, překvapily premiérou svých 
nových krojů. Jednoduché, pestré, slušivé, krásné kroje vznikly  
iniciativou žen z Kosu za  spolupráce obce a zahrádkářů. Ženy 
v nich do jedné, bez výjimky, omládly až o 27 let v případě paní 
Bublové. Poděkování, uznání a poklonu je třeba vyseknout au-
torce a  tvůrkyni krojů Daně Matyášové, která kromě nemalé 
investice volného času, musela při jejich výrobě překonávat 
i neočekávaná úskalí, jako změny konfekčních velikostí po vá-
nočních svátcích. Úsilí přineslo ovoce, výsledek perfektní.

Pokračovali popičtí mužáci. Patnáct pánů v letech a sbor-
mistr o  berlích nastoupili pod pódium. Vedoucí odložil 
berle, strýcové s koštkami v ruce se nadechli a dvacet zně-

lých silných hlasů zaburácelo do  sálu. Viděl jsem, jak pár 
lidem spadla brada. Alexandrovci hadra.  Sál se pomalu, 
ale jistě zaplnil. Po  dalším vstupu Kosaček jsem nedůvěři-
vě očekával i druhý vstup popičáků, který byl avizován jako 
úlet folkloristů do  moderny. Jejich parodie muzikálu Noc 
na Karlštejně na téma „ „strastiplný návrat mužáka domů ze 
zkoušky sboru ze sklípku“, vyrazila všem dech. Místo Elišky 
Přemyslovny chlap v zástěře v roli manželky a místo Karla 
IV. motající se traktorista v baretce. Vše doplněno důmysl-
ným analogovým čtecím zařízením s  půvabnou blonďatou 
obsluhou. Takže, kdo se v sále zrovna neválel smíchy, louskal 
i bez brýlí obrovská písmena čtečky, a na chronicky známé 
melodie písní Lásko má, já stůňu, Do věží a podobné, zpíval 
spolu s traktoristou žadonění o teplý vývar. Takto spontán-
ně vznikl více jak stočlenný smíšený sbor Kosaček, Mužáků 
a zpěvných spoluobčanů, který poté slinul s  cimbálkou Ja-
vorník.  Nezanedbatelnou pěveckou posilou bylo i  několik 
přítomných otnických Blonďáků.  Znovu nezklamal čerstvě 
osmdesátiletý Frantin Buchta, který verboval, jako by byl 
právě odveden. Skvělé náladě přispěla konzumace výbor-
ných vín z rodinného vinařství Pavla Husáka z Nesvačilky.

Desítky rozesmátých zúčastněných se takto prozpívaly 
do  časných ranních hodin. Inu, jak kdysi pravil kolega Ši-
mek: „Myslím, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že 
besídka se nám vydařila“.

Kosmanager Zdeněk Martinásek

Foto: Václav Hejtmánek, Petr Havelka
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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

Mladší fotbalová přípravka na jaře navázala na vydařený podzim a kromě jednoho 
všechny zápasy vyhrála. V naší skupině jsme tedy obsadili 1. místo a čeká nás dvojzá-
pas s Vyškovem A o přeborníka okresu.

Všem hráčům patří poděkování za bojovnost a předvedené výkony. Ono to není 
vůbec snadné dvakrát týdně trénovat a pak hrát o víkendech zápasy. Je potřeba oběta-
vé trenéry a rodiče a hlavně kluky, kteří mají chuť do fotbalu. A to jsme měli. 

V příštím roce většina hráčů odchází do starší přípravky. Doufáme, že se jim pře-
chod vydaří a naváží na svoje dobré výsledky v  mladší přípravce. Letos za mladší 
přípravku Otnic hráli: Michal Doležal, Štěpán Doležal, Jan Boudný, Filip Chaloup-
ka, Filip Skalák, Albert Oplt, Ondra Fojtík, Dominik Rosendorf, Adam Kosík, Adam 
Žuchovský.

Pokud máte chuť posílit naše řady, jste zváni.
trenéři: Petr Skalák, Leoš Boudný

Komentář 1. fotka (mladší přípravka)
Horní řada zleva: Adam Kosík, Jan Boudný, Filip Chaloupka, Štěpán Doležal
Prostřední řada: Adam Žuchovský, Albert Oplt, Dominik Rosendorf, Filip Skalák
Ondřej Fojtík, Michal Doležal

Komentář 2. fotka (starší přípravka)
Horní řada zleva: Šimon Novák, Luboš Vikturna, Dominik Černý, Bolek Oplt, Jan 

Vikturna, Tomáš Rerych
Prostřední řada: Filip Richter, Nikola Sadílková, Vendula Šebrová, Ladislav Zed-

níček
David Žuchovský, Bohdan Tišer

jarní fotbalová přípravka 

Ve dnech 28.-29.5. proběhlo Mistrov-
ství České republiky mažoretek v  Jaro-
měři. Oddíl Kalimero Vyškov -Těšany 
pod vedením paní Dagmary Kubíčkové 
získal pohár jako nejlepší oddíl na sou-
těži. Seniorky i  kadetky vybojovaly ně-
kolik medailí a  postup na  Mistrovství 
Evropy, které se letos bude konat ten-
tokrát v  Brně v  hale Na  Vodové ulici 
ve  dnech 18.-21.8. Jste všichni srdečně 
zváni. A děvčata, fandíme vám!

Marta Rosendorfová

Už mě záda nebolí …
Každé pondělí od 19 hodin si chodím 

zacvičit do tělocvičny základní školy. 
Pod vedením cvičitelek Dagmar Holubo-
vé, Hany Salajkové a Pavlíny Peksové si 
od hlavy až k patě protáhneme celé tělo.

Cvičení v první řadě směřuje   k posí-
lení a protažení ochablých zkrácených 
svalů, rozhýbání zatuhlých kloubů. Na-
pomáhá nám k umění relaxovat a uvě-
domovat si sebe sama. V nemalé míře 
posílí i psychiku, protože se jednu hodi-
nu věnujete plně a jenom sobě. V dnešní 
uspěchané době, která se podepisuje na 
každém z nás, je důležité, aby si tu chvil-
ku každý pro sebe našel. 

Touto cestou bych ráda poděkovala 
výše jmenovaným cvičitelkám za jejich 
profesionální a obětavý přístup při cvi-
čebních hodinách. A popřát jim pevné 
zdraví a především elán a nadšení, který 
nám předávají během cvičení.

Dana Sekaninová
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1. mužstvo odehrálo 26 utkání
Konečné umístění: 14. místo

26 5-1-21 32:92 16 bodů
Podzimní část: 13 3-1-9 19:42 10 bodů
Jarní část: 13 2-0-11 13:50 17 bodů
Utkání doma: 13 5-1-7 23:39 16 bodů
Utkání venku: 13 0-0-13 9:53 0 bodů

                                                                                                                                                                                     
Největší vítězství: 
Otnice – Hovorany 3:0

Největší porážka:
Krumvíř - Otnice 9:0

Červené karty:
Svoboda Micha 2x
Rafaj Evžen Braknář s nulou:
Rafaj Zdenek Navrátil Petr 1
Kraus Jaroslav Frank 1

Žluté karty:  48

Branky: Kropáček Tomáš 2340 26 4

Výsledky I. mužstva krajská soutěž 1 B třída sk. c ročník 2014 – 2015

NEJHORŠÍ MUŽSTVO V KRAJSKÝCH FOT. SOUTĚŽÍCH  JMFS                                                                                           
NA HŘIŠTÍCH SOUPEŘŮ NEUHRÁLO ANI JENED BOD

SESTUP DO OKRESNÍHO PŘEBORU VYŠKOV

odehrané 
minuty

utkání    
jednotlivých 

Do utkání nastoupilo celkem 22 hráčů

žluté   
karty

Nejnižší návštěva 41 diváků  Otnice -  Velká nad Veličkou

Největší návštěva 117 diválů Otnice - Krůmvíř  

Návštěva na domácí utkání byla 832 diváků. 

Průměr 64 diváků za utkání             

Branky: Kropáček Tomáš 2340 26 4
Svododa M 10 Rafaj Evžen 1980 22 4

Rafaj Zdenek 1978 22 4
Spáčil R. 3 Fiala Petr 1761 24 3
Rafaj Evžen 3 Levák Dominik 1701 19 5
Kopeček Petr 3 Kraus Jaroslav 1695 20 6
Struha Jiří 3 Navrátil Petr 1610 18 0

Smetan Tomáš 1605 19 3
Kropáček Tomáš 2 Kopeček Petr 1555 19 2
Smetana Tomáš 2 Svododa Michal 1438 16 3
Fiala Petr 2 Špunar Michal 1403 20 6
Levák Dominik 2 Struha Jiří 1238 14 0

Čapek Kamil 1234 24 0
Kašpařík Michal 1 Čermák Pavel 745 10 3
Čapek Kamil 1 Václavek Pavel 692 11 2

Frank 550 7 1
Juračka Václav 360 4 0
Matoušek Marek 360 4 2
Kašpařík Michal 327 6 0
Spáčil Radek 315 10 0
Švábenský Radek 180 2 0
Kypr Vladimír 180 2 0

Heřmanský Milan TJ SOKOL Otnice
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cUKRáRna - DOVOLEná
po 27. 7. - čt 13. 8. 2015

opět otvíráme v pátek 14. 8. v 10:00 hodin

Přejeme všem krásné prázdniny.

Myslivecký	spolek	„Hubert“	otnice	

vás	srdečně	zve	

dne	1.	srpna	2015	na	

kynologiCký den

začátek	je	v	8:00hod	na	rybníku	„pod	poltňou“.

občerstvení	zajištěno.	p

řijďte	ochutnat	srnčí	a	kančí	guláš.

8.	srpna

indiánSké odpoledne

od	15	hodin	na	hřišti

pořádá	otnický	sad

29.	srpna

SRAz přátel „Hořké vody“ 

na	nové	ulici	v	téčku

26.	září	2015

podzimní buRzA obleČení

v dělnickém	domě

pořádá:	otnický	sad

kino otniCe
pořádá

letní filmový feStivAl nA Hřišti
Filmy	budou	promítány	v digitální	kvalitě

začátky	představení	ve	20,30	hodin
Hraje	se	za	každého	počasí	(mimo	silný	vítr)

Sobota 22. srpna
pAdeSát odStínů šedi

drama/romantický,	Usa,	2015,	124	min.
studentka	literatury	anastasia	(dakota	johnson)	je	podle	vlastních	
slov	nezajímavá	a	nudná	„šedá	myš“	s	nízkým	sebevědomím,	pra-
vý	opak	tajemného	podnikatele	christiana	Greye	(jamie	dornan),	
kterého	 přišla	 vyzpovídat	 pro	 článek	 do	 studentského	 časopisu.	
přestože	se	ji	Grey	svým	chladným	a	odměřeným	chováním	snaží	
odradit,	má	ho	plnou	hlavu,	což	ještě	prohloubí	jejich	opakovaná	
pracovní	setkání.	Bez	ohledu	na	to,	že	ji	varuje,	jak	je	komplikovaný	
a	ve	zlověstných	náznacích	mluví	o	svém	specifickém	vkusu,	není	
anastasia	jeho	přitažlivosti	schopná	odolat…

Mládeži	do	16	let	nepřístupno

neděle 23. srpna 
velká šeStkA

animovaný/akční/komedie/rodinný,	Usa,	2014,	108	min.
velká	šestka	 je	emocemi	nabité	komediální	dobrodružství	o	ma-

lém	geniálním	konstruktérovi	robotů	jménem	Hiro	Hamada.

pondělí 24. srpna 
domáCí péČe

komedie/drama,	Česko,	2015,	92	min.
obětavá	zdravotní	sestra	vlasta	(alena	Mihulová)	při	své	práci	na	
jihomoravském	venkově	ošetřuje	spoustu	rázovitých	místních	pa-
cientů.	když	se	však	dozví,	že	sama	potřebuje	pomoc,	musí	ji	začít	
hledat	 mimo	 prostředí,	 které	 zná.	 díky	 dceři	 jednoho	 z	 pacientů	
(tatiana	vilhelmová)	a	 její	esoterické	mentorce	(zuzana	krónero-
vá)	začíná	objevovat	svět	alternativního	léčení	a	díky	němu	snad	i	
sebe	samu...	to	vše	k	velké	nelibosti	manžela	ladi	(Bolek	polívka),	
který	na	tyhle	„hňupoviny“	nevěří.

Úterý 25. srpna
bAbovřeSky 3

komedie,	Česko,	2015,	103	min.
nová	letní	komedie	zdeňka	trošky	je	volným	pokračováním	pře-
dešlých	dílů.
Mládeži	přístupno	od	12	let

Středa 26. srpna
RyCHle A zběSile 7

akční/krimi/thriller,	Usa,	2015,	140	min.
i	auta	můžou	létat.	alespoň	pro	nesmrtelnou	sérii	rychle	a	zběsi-
le	to	platí.	její	hrdinové	už	stihli	prožít	a	přežít	neuvěřitelné	věci,	
teď	však	narazí	na	nepřítele,	vedle	něhož	všichni	jejich	dosavadní	
soupeři	připomínají	bandu	dětí	z	mateřské	školky.	statham	hraje	
deckarda	shawa,	živý	stroj	na	zabíjení,	který	vycvičila	elitní	vojen-
ská	jednotka.
Mládeži	přístupno	od	12	let



naše děti

Děti na hasičském cvičení.

Víly od rybníka Poltni.

Návštěva vodníka Sadkáče.Poltňák a Sadkáč.

Sadové cvičení se psy. Vítězný tým ve vybíjené.



slavnostní pasování na obecním úřadě

Budoucí prvňáci.

Absolventi ZŠ.




