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Po letošní návštěvě Mikuláše, andělů a čertů jsme všichni příjemně naladěni zased-
li k nadílce. Povídalo se a vzpomínalo. Kromě mladšího syna měla největší zážitek  
z návštěvy čertů, andělů a Mikuláše naše babička. V jejích vzpomínkách jsme se vrá-
tili do jejího dětství. „Jako Mikuláš chodil pan Martin Borovička a čert byl pan Josef 
Menoušek“. A právě pan Menoušek byl dědeček současných čertů Vlastika Vojáčka 
a Petra Kaloudy. Náhoda, souznění, geny, převzetí rodinné tradice? Těžko říci, kde je 
pravda… Je pěkné, že nejen v tomto případě se vracíme k tradicím, které tu byly již 
dříve. O jedné takové tradici je i článek na straně 13 od Andrey Malé. Již patnáctiletou 
tradicí se můžou pyšnit Babské hody, o kterých se dočtete na straně 14. O šestiletém 
výročí je příspěvek na straně 25. 

Poděkování patří všem, kdo se snaží zachovat, obnovit, anebo tvořit tradice v naší 
obci. Dana Sekaninová

Mikulášská nadílka
Letos mi bylo nabídnuto zúčastnit se Mikulášské nadílky.  Měl jsem z toho velkou radost, proto-

že jsem si vzpomněl na roky, kdy jsme s kamarády chodívali po vesnici a já jako čert jsem si užíval 
toho „čertovského“ strašení. Nyní jsem měl ale být za Mikuláše a to je přece „ jó  zodpovědná 
práce“. 

 V sobotu před setměním jsme tedy vyšli do ulic. Vlastik Vojáček a Petr Kalouda jako „čerti“, 
Lucka Kaloudová a její kamarádka Monika Hamalová jako “andělé“ a já za nimi jako „Miku-
láš“. Než jsme přišli k prvním dveřím, říkal jsem si v duchu, co všechno bych měl dětem říct. Ale 
to jste měli vidět ten mazec, když dva čerti vletěli do prvního domu. Tak krásně ukecané, hodné 
a nádherně sehrané čerty jsem nikdy neviděl. No to bylo úplné divadlo. Já za nimi stál a nezmohl 
se ani na slovo. Až nakonec ze mě vypadlo, že by teda děti měly být hodné a jestli umí nějakou tu 
básničku. Ale nad tím parádním čertovským představením jsem přemýšlel ještě k dalšímu domu. 
Před domem říkám: „Kluci, vy jste tak dobří, že toho Mikuláše ani nepotřebujete. Stojím za vámi 
jak pikolík a po tom vašem představení už na mne moc slov nezbude.“  Dostalo se mi odpovědi, že 
v loňském roce s nimi chodil takový tichý Mikuláš, a tak iniciativu při návštěvách domů převzali 
čerti. A tak jsme se domluvili, že čertiska děti pěkně rozbrnkají  a já se budu snažit je zase trošku 
zklidnit.

No, prošli jsme celkem asi 18 domů (víc si toho nepamatuju) a myslím, že spokojenost byla 
ve všech rodinách. Musím ale nejvíce ocenit masky a oblečení, které pro nás ušil a připravil Petr 
Kalouda. Byly to opravdu dokonalé a do nejmenších detailů vypracované převleky.  

Chtěl bych tímto poděkovat rodině Vojáčkové a Kaloudové, že jsem s nimi mohl prožít opravdu 
pěkný a mnoha krásnými zážitky naplněný večer.

Pavel Mezuláník
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14. 9. 2015
   
4. Kontrola minulého zápisu:
Bod 16) Klimatizace na obecní úřad. Starosta předložil nabídku 
p. Frodla na montáž klimatizačních jednotek do třech kancelá-
ří. Nabídková cena 93627,- Kč.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku p. R. Frodla na instalaci kli-
matizace do budovy obecního úřadu za nabídkovou cenu.
Bod 19) 6BJ – izolace. Zastupitelé projednali nabídku f. Pro-
stavby Otnice, na opravu izolace obecní bytovky v ulici Školní. 
Nabídková cena 39 099,- Kč.

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku f. Prostavby Otnice, na opra-
vu svislé izolace obecní bytovky 6BJ, za nabídkovou cenu.
 
5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební:
a)  Obec Otnice – souhlas s dělením pozemku p č. 287
b)  J. Hrdlička Brno – souhlas s  dělením pozemků p.  č. 613 

a 1138
c)  Manž. Blechovi Lovčičky - souhlas s dělením pozemku p. č. 

884
d) M. Kalvoda + M. Sekaninová Otnice – zah. stav. řízení 

na opravu RD 21
e)  T. Valiánová 133 – ověření dokumentace skut. provedení 

stavby na p. č. 1095

 6. MěÚ Slavkov u Brna – odbor dopravy a SH:
- Obec Otnice – kolaudační souhlas, oprava chodníku ul. 
Na Konci

7. MěÚ Slavkov u Brna – odbor ŽP
- MND Hodonín – souhlasné stanovisko k  trase VTL plyno-
vodu

8. Rozhodnutí hejtmana JMK:
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje č. 2/2015, kterým 
odvolává zvýšené nebezpečí vzniku požáru. 

9.  Schválení přijatých faktur:
a)  R. Rumpová Slavkov – Fa:15FV0530, oprava komunální 

techniky
b)  P. Pecák Šlapanice – Fa: 2915, oprava veřejného osvětlení
c)  P. Pecák Šlapanice – Fa: 3015, výměna sloupů VO v parku J. 

Nepomuckého
d)  Atelier Walter Brno – Fa: 4/2015, urbanistická studie lokali-

ty pod Vodárnou
e)  Gordic Blansko – Fa: 2015501296, update, roční udržovací 

poplatek
f)  P.  Sklenář Telnice – Fa: 20150081, dovoz štěrku a  drti 

na opravu chodníku
g)  Respono Vyškov – Fa: 2315350029, likvidace odpadů na SD
h)  Šmak Brno – Fa: 2015211, výměna okna Velux, v bytě nad 

zdrav. střediskem
i) R. Švábenský Otnice – Fa:152015, uchycení hracích prvků 

na středu obce
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 9, zápi-
su.    
             
10. Rozpočtové opatření č.6/2015:
Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření č.6/2015. 
Příjmy i výdaje se navyšují o 1 000 900,- Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2015.

11. Materiály ZŠ Otnice:
Zastupitelstvo projednalo materiály Základní školy Otnice:
a) Dodatek k  odpisovému plánu na  rok 2015, navýšení 

o 9 050,- Kč, (nákup 2 ks myček do kuchyněk Mateřské ško-
ly).

b) Přijetí finančního daru od RNDr. Zdeňka Martináska Ot-
nice 349 ve výši  6 tis. Kč. (neúčelový) a od Ing. Marty Ro-
sendorfové Otnice 528 ve  výši   1 tis. Kč, na  nákup knih 
(účelový).

c) Celkové stavební náklady na  opravu kuchyněk v  MŠ činily 
189 127,- Kč. V příspěvku pro ZŠ byla zálohově schválena část-
ka 90 tis. Kč. Bude nutné dofinancovat rozdíl v nákladech.   

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje:
a) Dodatek k  odpisovému plánu na  rok 2015. Navýšení 

o 9 050,- Kč.
b) Přijetí finančních darů pro ZŠ Otnice od výše uvedených 

dárců.
c) Navýšení finančního příspěvku pro ZŠ Otnice o  99  127,- 

Kč.  

12. JMK – smlouva o dotaci:
Zastupitelé projednali návrh smlouvy o  dotaci s  Jihomorav-
ským krajem na realizaci projektu „Kino Otnice“ ve výši 200 
tis. Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje, na realizaci projektu „Kino Otnice“.

13. E.ON – věcné břemeno do p.č. 675/4:
Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy č. PV-
014330032972/001, o  zřízení věcného břemene na  přípojku 
elektřiny k novostavbě RD, do p. č. 675/4. 
Akce je vedena pod názvem „Otnice, kabel NN Vyvadil“.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene, 
č. PV-014330032972/001, s E.ON Distribuce a.s.

14. E.ON – věcné břemeno do p. č. 439/1 a 353/4:
Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy č. PV-
014330032891/001, o  zřízení věcného břemene na  umístě-
ní rozpojovací skříně NN, do p.č. 439/1 a 353/4. 
Akce je vedena pod názvem „Otnice, kabel. skříň SR VO Ot-
nice“.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene, 
č. PV-014330032891/001, s E.ON Distribuce a.s.  
 10-0-0
15. Přijetí pozemků darem od p. A. Dobšáka:
Zastupitelstvo projednalo nabídku p. Arnošta Dobšáka, na da-
rování pozemků p.č. 1277/70, 1340/89, 1340/152, 1344/92, 
1628, 1629, 1630 a 4933, obci Otnice. Obec uhradí vzniklé ná-
klady s převodem.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí pozemků p.č. 1277/70 o výměře 
327 m2, p.č.1340/89 o výměře 15 m2,  p.č. 1340/152 o výměře 15 
m2, p.č. 1344/92  o výměře 390 m2,  p.č. 1628 o výměře 1 577 m2,  
p.č. 1629 o výměře 732 m2, p.č. 1630 o výměře 378 m2,  a p.č. 
4933 o výměře 21 m2, darem od Arnošta Dobšáka Školní 357, 
Zaječí.  10-0-0

16. Záměr nabytí pozemků od p. Jar. Voráče:
V rámci naplnění záměrů z KPÚ, obec vykupuje pozemky. Sta-
rosta doporučil  přijmout nabídku p. J. Voráče, na prodej podí-
lu pozemků p.č. 2614, 2631, 5491,  v k.ú. Otnice.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr úplatného nabytí pozemků (1/2)  
p.č. 2614 o výměře 89 m2,  p.č. 2631 o výměře 47 m2  a p.č. 5491 
o výměře 787 m2, od Jaroslava Voráče Lovčičky 247. 

17. DSO Cezava - stanovy:
Zastupitelé projednali návrh nových stanov DSO Cezava.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje stanovy Dobrovolného svazku obcí 
CEZAVA.     
 
18. Plán akcí na r. 2015 - hodnocení:
Starosta vyhodnotil plnění plánu akcí na rok 2015. Vzhledem 
k pohybu těžkých strojů a stavební činnosti u nových RD a ne-
jasné zastavovací situaci, nedoporučil vypracování projektové 
dokumentace nové komunikace k rod. domům Ing. J. Zehnala 
a p. Bajera. Zastupitelé se s návrhem ztotožnili. 
Mírně vázne rekonstrukce kina, chodníčky na hřbitově a info-
kanál do kabelové televize.

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
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19. Návrh řešení prostoru nad ul. Květná:
Zastupitelé projednali první návrh ing.  Matyáše na  řešení 
veřejného prostoru nad ul. Květnou. V řešeném území (p.č. 
985, 986, 987, 988 a  963) by měla být zeleň, komunikace, 
parkoviště a dětské hřiště. Bylo doporučeno vypracovat další 
varianty.
 
20. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
Starosta informoval o:
- Obec má nyní na účtech cca 13,5 mil. Kč. Příspěvek pro ZŠ 

bude ještě asi     1mil. Kč., na výkupy pozemků nutná rezer-
va 2,5 mil. Kč. Zastupitelé vedli diskuzi o možném zúročení 
volných finančních prostředků.

- Dne 30. 9. 2015 provede Ministerstvo financí kontrolu ob-
držené dotace na akci „Hrajeme si rádi“, z roku 2012.

- Od  1. 10. nastoupí na  VPP p.  L. Levák, se zaměřením 
na údržbu sportovního areálu.

- Místostarosta informoval o nutnosti vybavení pracovní čety 
nářadím a  nástroji. Vzhledem ke  stavu stávající zahradní 
techniky, bude nutné rozpočtovat nákup nové.

5. 10. 2015
   
4. Kontrola minulého zápisu:
Bod 16) Klimatizace na obecní úřad je nainstalována.

   
5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební:
a)  LILA Otnice – zahájení stavebního řízení na  zabudování 

zdviže
b)  M. Kalvoda + M. Sekaninová Otnice – Stavební pov. Roz-

hodnutím č. 44/2015

6. MěÚ Slavkov u Brna – odbor ŽP:
M. Kalvoda + M. Sekaninová Otnice – souhlasné stan. k umís-
tění plyn. kotle

7. Schválení přijatých faktur:
a)  T. Kejda Tetčice – Fa:1150518, výměna pneu a duší na ná-

kladním přívěsu
b)  J. Cahel Újezd – Fa:19/2015, grafické práce na zpravodaji č. 60
c) R. Švábenský 424 – Fa:162015, výroba a  montáž zábradlí 

k novému chodníku
Usnesení:
 
8. Výbor ŽP – žádosti občanů:
a) J. Vojáček 437 – žádost o povolení vykácení smrku před RD
b) M. Slavíčková 381 - žádost o povolení vykácení stříbrného 
smrku před RD

9.  Web obce – virtuální prohlídka:
Na  webových stránkách obce v  sekci virtuální prohlídka byl 
záběr na  původní střed obce. Firma Galileo nabídla výměnu 
záběru a  doplnění o  další tří v  obci, za  cenu 8,5 tis. + DPH. 
Doplněn bude záběr před školou, vnitřní prostor kostela a před 
Dělnickým domem (nebo záběr před kostelem). Zastupitelé 
souhlasí. 

10. 6BJ - zateplení:
Obec má smlouvu s  Ing.  Němcem na  vypracování provádě-
cí projektové dokumentace na  zateplení obecní bytovky v  ul. 
Školní (6BJ). Vzhledem k tomu, že doposud není vypsána Vý-
zva k podání žádostí o dotaci a neví se, jaké podmínky bude 
nutné splnit, bude však nutné zpracovat projekt pro stavební 
povolení. Ten, po vypsání Výzvy, bude dopracován na podmín-
ky SFŽP. Tím se projekt o něco prodraží. (Současná cena pro-
jektu 49 610,- Kč.)    

11. Pavlovec J. - žádost:
Zastupitelé projednali žádost Jana Pavlovce Otnice 291, o povo-
lení k vybudování zpevněné plochy na osobní vozidlo, do pro-
storu před RD 291, částečně na obecním pozemku p.č. 225. 
Usnesení:
Zastupitelstvo dává souhlas ke zpevnění nájezdu pro os. vozidlo, 
před RD 291, do obecního pozemku p.č. 225.  
   
12. Povodí Moravy – žádost obce:
Zastupitelé projednali návrh dopisu (žádosti obce) na Povodí 
Moravy s.p., k bezúplatnému převodu průtočné a boční vodní 
nádrže v Hrubé dolině  na obec.
Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje zaslání žádosti o  bezúplatný pře-
vod výše jmenovaných rybníků do vlastnictví obce Otnice. 
 
13. E.ON – věcné břemeno do p.č. 568:
Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy č. PV-
014330034654/001, o  zřízení věcného břemene na  přípojku 
elektřiny k novostavbě RD, do p.č. 568. 
Akce je vedena pod názvem „Otnice, kabel NN Heřmanský“.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o  zřízení věcného bře-
mene, č. PV-014330034654/001 s E.ON Distribuce a.s. 
 
14. Záměr úplatného nabytí pozemků na LV 190 a 191:
V rámci naplnění záměrů z KPÚ, obec vykupuje pozemky. Sta-
rosta doporučil  přijmout nabídku sourozenců Svobodových 
z Brna, na prodej podílu pozemků vedených na LV191 a po-
zemky vedené na LV190,  v k.ú. Otnice.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr úplatného nabytí pozemků 
(1/2) vedených na LV 191 a pozemků vedených na LV190, vše 
v k.ú. Otnice.
 
15. Úplatné nabytí pozemků od J. Voráče:
Zastupitelstvo projednalo nabídku p.  Jaroslava Voráče,  
na  odkup vlastnického podílu (1/2) pozemků p.č. 2614,  
2631 a 5491, obci Otnice. Obec uhradí vzniklé náklady s pře-
vodem.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí idd. poloviny pozemků 
p.č. 2614 o výměře 89 m2, p.č. 2631 o výměře 47 m2 a p.č. 5491 
o výměře 787 m2, od  Jaroslava Voráče Lovčičky 247, za  cenu 
30,- Kč/m2.                     

16. Elektronická aukce energií pro občany:
Starosta předložil nabídku f. Terra Group, která nabízí elek-
tronické aukce na nákup energie pro občany. Obec by zajis-
tila zveřejnění nabídky s  termínem schůzky v pohostinství 
u Marků, na úřední desce, webu obce, infokanálu TKR a vy-
hlášením v místním rozhlase. Nebude na  této akci působit 
jako spolupořadatel, doporučuje však občanům se akce zú-
častnit.   
Usnesení:
Zastupitelstvo podporuje nabídku elektronické aukce ener-
gií pro občany a zveřejnění pozvánky.   
    
17. Rozpočtové opatření č. 7/2015:
Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření č.7/2015 
a provedli úpravu v par. 3745 (veřejná zeleň), který byl posílen 
na částku 200 tis. Kč. 
Příjmy i výdaje se navyšují o 632 500,- Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2015.

18. Hospodaření obce za 9/2015:
Zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí výsledky hospo-
daření za 9/2015.
Příjmy:   17 224 598,81 Kč.  (80,53 %)
Výdaje:  10 465 034,47 Kč.  (61,56 %)

19. Nákup komunální techniky + vybavení:
Zastupitelé projednali návrh místostarosty na  zakoupení ko-
munální techniky a nářadí. Jedná se o žací traktor Starjet P4 
(cca 115 tis. Kč) + příslušenství (vozík, deflektor, zvedák). Dále 
je nutné zakoupit sekačku na trávu (čtyřkolka) a nářadí do díl-
ny. Zastupitelé s nákupem vybavení vyslovili souhlas.
 
20. Smlouva o výpůjčce mezi ZŠ Otnice a TJ Sokol:
Zastupitelé projednali návrh smlouvy o  výpůjčce mezi Zá-
kladní a Mateřskou školou Otnice a TJ Sokol Otnice. Jedná se 
o využívání sportovního areálu a tělocvičny, včetně sociálního 
zařízení. Smlouva o výpůjčce nahrazuje dosavadní smlouvu ná-
jemní.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o výpůjčce tělocvičny s pří-
slušenstvím a hřiště“, mezi Základní a Mateřskou školou Otnice 
a TJ Sokol Otnice.

21. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
Starosta informoval o:
- Provedené kontrole hasičským záchranným sborem Jiho-
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moravského kraje Vyškov – protokol o kontrole obec ještě 
neobdržela.

- Provedené kontrole Ministerstvem pro místní rozvoj na ob-
drženou dotaci akce „Hrajeme si rádi“ – protokol o kontrole 
obec ještě neobdržela.

- Paní Jana Štěpánková úspěšně složila zkoušku k  výkonu 
státní správy na  úseku matrik jmen a  příjmení. (Zák. č. 
301/2000 Sb., o matrikách) 

- Montáž digitálního kina je dokončena. Není však ještě pře-
dáno obci.

- Od 1. 10. 2015 nastoupil na VPP p. L. Levák, přednostně 
bude provádět správu sportovního areálu.

- Starosta informoval o oslavách 20. výročí Ždánického lesa 
a Politaví, které se uskutečnilo v Bučovicích. Součásti oslav 
bylo vyhodnocení cykloakce. Za Otnice byli oceněni Milan 
a Josef Heřmanští.

26. 10. 2015

4. Kontrola minulého zápisu:
Bod 9) Virtuální prohlídka na web stránce obce je dokončena.
Bod 19) Komunální technika – žací stroj je zakoupen a  od-
zkoušen.

   
5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební:
LILA Otnice – Rozhodnutí č. 26/2015, stavební povolení na za-
budování zdviže

6. MěÚ Slavkov u Brna – odbor ŽP:
a) Z. Hudeček 317 – souhlasné stan. k demolici RD na p.č. 471
b) L.Tichý 223 - souhlasné stan. k demolici stodoly na p.č. 305

7. Rozpočtové opatření č.8/2015:
Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření č. 8/2015. 
Příjmy i výdaje se navyšují o 93 tis. Přesun mezi paragrafy roz-
počtu v objemu 900 tis. Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 
8/2015. 

8. Schválení přijatých faktur:
a)  Respono Vyškov – Fa: 2315350033, likvidace odpadů na SD
b) Respono Vyškov – Fa: 315110266, likvidace odpadů 

za III.Q.2015
c)  REEX Modřice – Fa: 215084, tisk zpravodaje č.61
d)  APC Silnice Brno – Fa: 501000027, projekt dopr. značení 

za hřbitovem
e)  DH Blučiňáci – PD:1, hudební produkce – Babské hody
f)  J. Sokol Bošovice – Fa:15334, tonery do tiskárny
g) Galileo Chomutov – Fa:15014342, virtuální prohlídka 

na webu obce
h)  R. Frodl Brno – Fa: 8/2015, montáž klimatizace na OÚ
i)  L. Viliš Bošovice – Fa: 2015014, elektroinstalace na Dělnic-

kém domě
j)  L. Petr Olomouc – Fa: 2015027, promítací plátno na Děl-

nickém domě
k)  L. Petr Olomouc – Fa: 2015027, pronájem promítacího plát-

na
l)  Agrozet ČB – Fa: 6142000127, dodávka žacího stroje
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 8, zápi-
su.                  

9. Výbor ŽP – žádosti občanů:
a) Z. Srbecký 171 – žádost o povolení vykácení smrku a boro-

vice před RD 171

10. JMK – dílčí audit:
Zastupitelé vzali na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hos-
podaření obce za rok 2015, ve kterém je konstatováno, že v hos-
podaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.     

11. MMR – veřejnoprávní kontrola:
Zastupitelé vzali na vědomí Protokol o výsledku veřejnoprávní 
kontroly na dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci 
„Hrajeme si rádi“, ev. č. 117D815002053. Dle protokolu, obec 
dodržela veškeré stanovené podmínky.

   
12. HZS JMK – kontrola:
Zastupitelé projednali Protokol o kontrole, kterou provedl Ha-

sičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Vyškov. Zjištěné 
závady budou odstraněny ve stanoveném termínu a ve spolu-
práci s velitelem zásahové jednotky Otnice.  

13. KPÚ Těšany:
Zastupitelstvo vzalo na  vědomí sdělení Státního pozemkové-
ho úřadu Brno, oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků 
pozemků při konání komplexních pozemkových úprav v k.ú. 
Těšany.

14. VaK Vyškov – nabídka odkupu akcií:
Zastupitelstvo projednalo nabídku Vodovodů a kanalizací Vyš-
kov, o možnosti odkupu akcií společnosti VaK Vyškov.
Usnesení:
Zastupitelstvo neuplatní možnost nákupu akcií, a.s. VaK Vyš-
kov.            

15. OZV č.1/2015:
Zastupitelstvo projednalo návrh obecně závazné vyhlášky č. 
1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. Vyhláška nabude účinnosti od 1. 1. 2016. Výše poplat-
ku na občana se nemění a zůstává 500,- Kč/osobu/rok.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje OZV č. 1/2015.  
          
16. Žádost „Rybářského spolku Otnice“ – sídlo spolku:
Zastupitelé projednali žádost zástupců nově vznikajícího ry-
bářského spolku, o  souhlas obce s  umístěním sídla a  adresy 
spolku na Obecním úřadě Dědina 479, Otnice. Spolek ponese 
název „ Rybářský spolek Otnice.“ 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje, aby sídlo nově vznikajícího rybářské-
ho spolku bylo na adrese 683 54 Otnice, Dědina 479. 
17. Záměr prodeje pozemků Povodí Moravy:
Starosta předložil návrh kupní smlouvy od  Povodí Moravy, 
na  odkup obecních pozemků pod průtočnou nádrží v  Hru-
bé dolině. Jedná se o pozemky p.č. 1360/10, 1360/11, 4576/3, 
4576/4 a 4634/3, o celkové výměře 3001 m2. Nabídková cena 
113 350,- Kč. Obec má zájem nádrž od Povodí Moravy získat 
do svého vlastnictví.
Usnesení:
Zastupitelstvo neschvaluje záměr prodeje výše uvedených po-
zemků.                      
           
18. Kulhánek-Drápal, dodatek nájemní smlouvy:
Zastupitelstvo projednalo návrh dodatku nájemní smlouvy, s  f. 
Kulhánek-Drápal Viničné Šumice. Dodatkem se mění doba pro-
nájmu pozemku pod prodejnou pečiva (na dobu neurčitou) a vý-
povědní lhůta (3 měsíce). Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje dodatek nájemní smlouvy s f. Kulhá-
nek-Drápal Viničné Šumice.     
 
19. Inventury 2015:
Starosta předložil plán inventur na  r. 2015 a  složení dílčích 
inventarizačních komisí. Fyzickou inventuru je nutné provést 
k 31. 12. 2015. Složení komisí je přílohou zápisu.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Plán inventur na  r. 2015 a  slože-
ní inventarizačních komisí.    
 
20. Nabytí pozemku od JMK, p.č. 1461/5:
Zastupitelé jednali o nabytí pozemku p.č. 1461/5 o výměře 83 
m2, od Jihomoravského kraje. Na pozemku je umístěn chodník 
v ul. Na Konci.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabytí pozemku p. č. 1461/5 v k.ú. Ot-
nice, od Jihomoravského kraje.   
 
21. Záměr obce – výpůjčka pro MS Hubert Otnice:
Zastupitelé projednali žádost Mysliveckého sdružení Hubert 
Otnice, o výpůjčku bývalého vodárenského objektu v  lokalitě 
„Na  Měkéši“. Objekt bude sloužit k  mysliveckým potřebám, 
uskladnění krmení, příp. zvěřiny.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr dát do  výpůjčky bývalý vo-
dárenský objekt Na Měkéšu.    
 
22. Záměr obce – prodej pozemků na Pančavě:
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Obec zjistila, že část hospodářských stavení v ulici Pančava stojí 
na pozemcích obce Otnice. Dotčení občané požádali o převod 
těchto pozemků do svého vlastnictví. Jedná se o p.č. 451, 453, 
457, 459, 461, 463.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr odprodeje výše uvedených po-
zemků.                       
             
23. Záměr obce – prodej pozemků v Chaloupkách:
Zastupitelé projednali žádost p.  Koťové Brno, o  odkoupení 
obecního pozemku p.č. 1107/25 o výměře 58 m2 a části pozem-
ku p.č. 1107/24, v k.ú. Otnice.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.1107/25. 
Prodej části pozemku p.č. 1107/24 bude řešen po vypracování 
oddělovacího GP.
24. Záměr výkupu pozemků v ul. Květná:
Pro rozvojové záměry obce v ulici Květná, je potřebné vykoupit 
pozemky p.č. 986 a p.č. 987.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr výkupu pozemků p.č. 986 o výmě-
ře 525 m2 a p.č. 987 o výměře 554 m2, v k.ú. Otnice. 

25. Úplatné nabytí pozemků od F. Hovorkové:
V rámci naplnění záměrů z KPÚ, obec vykupuje pozemky. Sta-
rosta doporučil  přijmout nabídku p. F. Hovorkové, na prodej 
pozemků p.č. 5460 a 5459, v k.ú. Otnice.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 5459 o vý-
měře 54 m2 a p.č. 5460 o výměře 5 878 m2 , od Františky Hovor-
kové Lovčičky 134, za cenu 30,- Kč/m2.  

26. Návrh řešení prostoru ul. Květná:
Zastupitelé se zabývali návrhem prostorového uspořádání lo-
kality nad ulici Květná, zpracovaný ing. Matyášem. Po vykou-
pení pozemků, budou osloveni občané ul. Květná, o stanovisko 
k předloženým variantám řešení prostoru.

27. Ing. Pohořelský Ph.D. – novostavba RD:
Ing. Pohořelský připravuje novostavbu RD na pozemku p.č. 884. 
K pozemku nevedou inženýrské sítě, ani přístupová komunikace. 
Investor požádal obec o souhlas s uložením inž. sítí do obecního 
pozemku p.č. 963 a o uzavření plánovací smlouvy na přístupovou 
komunikaci. Vzhledem k  tomu, že není zpracována projektová 
dokumentace nové komunikace a obec jí nehodlá v nejbližší době 
budovat, bude provedeno jen štěrkové zpevnění.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje:
a) Smlouvu o právu provedení stavby – položení inženýrských sítí 

do obecního pozemku p.č. 963 v k.ú. Otnice k novostavbě RD.
b) Plánovací smlouvu na  zpevnění příjezdové cesty k  novo-

stavbě RD, budovaného na pozemku p.č. 884. 
 

28. Malované mapy – nabídka:
Zastupitelstvo projednalo nabídku f. Malované mapy na dodá-
ní malovaného plánu obce. Nabídková cena 19 900,- Kč + DPH. 
Vzhledem k tomu, že nedošlo ke shodě, jak by plán obce měl 
vypadat, zastupitelé nabídku jednomyslně odmítli. 
 
29. Kino Otnice:
Digitální kino je dokončeno a převzato dne 14. 10. 2015. Cel-
kové náklady cca 391 330,- Kč. Paní Sekaninová navrhla uspo-
řádat slavností premiéru, pokusí se připravit program. Návrh 
byl jednoznačně podpořen. Hlavní promítač je p. Josef Marek 
z Bošovic, pokladní p. Marie Šenkýřová. 

30. Zapojení ZŠ Otnice do MAP:
Starosta informoval o zapojení Základní a Mateřské školy Ot-
nice do projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání, 
v rámci ORP Slavkov u Brna, vyhlášené MŠMT ČR. 

31. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
Starosta informoval o:
- Pohárovém turnaji v malé kopané pro zastupitele obcí, které 

pořádal DSO Cezava. Otnice turnaj vyhrály.
- Pan Havelka provedl výsadbu skalky stráně u bývalého kou-

paliště.
- Obec zakoupila nové starostenské insignie.
- Dne 16. 11. 2015, v 17,00 hod., se uskuteční před radnicí 

akce „Uzavírání pramene“. Pořadatel  Otnický SAD.

16. 11. 2015 

4. Kontrola minulého zápisu:
Bod 17) Starosta informoval o  jednání na  Povodí Moravy 
v Uherském Hradišti.
Vodní nádrž průtočnou nelze převést na obec. Nádrž boční lze 
odkoupit. Obec však požaduje bezúplatný převod.
Bod 21) MS Hubert Otnice – výpůjčka vodárny s příslušenstvím.
Záměr obce dát do  výpůjčky Mysliveckému sdružení Hubert 
Otnice objekt vodárny s příslušenstvím byl zveřejněn na úřední 
desce. Připomínky nebyly vzneseny.
Usnesení:
ZO schvaluje Smlouvu o výpůjčce objektu vodárny s příslušenstvím, 
mezi obcí a Mysliveckým sdružením Hubert Otnice. 

Bod 27) Starosta informoval o  návrhu Plánovací smlouvy 
s  Ing.  Pohořelským. Tato doposud nebyla uzavřena. Je nutné 
specifikovat na Stavebním úřadě, co obnáší termín „zpevněná 
pozemní komunikace“.

   
5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební:
a)  Manž. Hudečkovi 203 – záv. kontr. prohlídka,  sanace štíto-

vé zdi RD 203
b)  Manž. Hudečkovi 203 – záv. kontr. prohlídka,  nástavba RD 203
c)  L. Tichý 223 – souhlas č.25/2015 s odstraněním stavby sto-

doly

6. MěÚ Slavkov u Brna – odbor dopravy a SH:
Obec Otnice – zahájení řízení ke stanovení místní úpravy úče-
lové komunikace

7. Rozpočtové opatření č.9/2015:
Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření č. 9/2015. 
Příjmy i výdaje se navyšují o 39 tis. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 
9/2015. 

8. Schválení přijatých faktur:
a)  R. Rumpová Slavkov – Fa:150636, oprava sekaček na trávu
b)  R. Rumpová Slavkov – Fa:150654, nákup nové motorové 

sekačky
c)  R. Rumpová Slavkov – Fa:150657, nákup nové motorové 

pily
d)  Prima stavebniny Brno – Fa:15110752, obrubníky, zámková 

dlažba
e)  Olymp erby Brno – Fa: 20150107, starostenské insignie
f)  Prostavby Otnice – Fa: 201520126, oprava svislé izolace na 6BJ
g)  DEA Modřice – Fa: 21500330, zpracování PENB pro bytov-

ku na ul. Školní
h)  J. Fryc Měnín – Fa: 4506/2015, oprava vedení rozhlasu
i)  L. Prokopová 431 – Fa: 2015023, pracovní oděvy pro za-

městnance
j)  Ing.  Němec Brno – Fa: 722015, projektová dokumentace 

na zateplení 6BJ
k)  Povolný Moutnice – Fa: 1150178, oprava kotle topení a vý-

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

9. Hudcová M. – smlouva o právu stavby:
Paní Monika Hudcová hodlá postavit RD na p.č. 898, v zasta-
vitelném území obce. K  pozemku nevedou inženýrské sítě. 
Žádá proto obec o souhlas k uložení sítí pro novostavbu RD, 
do  obecního pozemku p.č. 932/1. Starosta předložil návrh 
„Smlouvy o právu k provedením stavby“.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby, do po-
zemku p.č. 932/1, s p. Monikou Hudcovou, Brno Lelkova 310/39. 
 
10. MěÚ Slavkov u Brna – kontrola matriční agendy:
Zastupitelé vzali na vědomí Zápis o kontrole matriční agendy, 
kterou provedl Městský úřad Slavkov u Brna, referát vnitřních 
věcí.  Nebyly zjištěny závady.     

11. Obecní bytovka (6BJ) – zateplení:
Zastupitelé projednali projektovou dokumentaci na  zateplení 
obecní bytovky na  ul. Školní (6BJ), včetně rozpočtových ná-
kladů (1,8 mil. Kč.) Obec počká na vyhlášení výzvy k podávání 
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žádosti o  dotace z  programu IROP (prosinec 2015) a  pak se 
rozhodne, zda požádá o dotaci.

   
12. Špidlová A. – darovací smlouva:
Zastupitelé projednali nabídku p. A. Špidlové, na darování pozem-
ků č.1281/2 o výměře 71 m2 a p.č. 5522 o výměře 418 m2, obci. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí pozemků p.č. 1281/2 o výměře 
71 m2 a p.č. 5522 o výměře 418 m2 darem, od Aleny Špidlo-
vé, Podolská 32, 628 00 Brno.          
          
13. Bělohoubková M. – kupní smlouva, p.č. 1107/21:
Paní Marie Bělohoubková je majitelem p.č. 1107/21. Pozemek je 
využíván jako účelová komunikace. Starosta doporučil přijmout 
nabídku p. M. Bělohoubkové, na prodej tohoto pozemku obci.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 1107/21 
o výměře 343 m2, v k.ú. Otnice, od Marie Bělohoubkové, Cha-
loupky 101, Otnice, za cenu 33,- Kč/m2.  

14. Koťová K. – prodej pozemku p.č. 1107/25:
Zastupitelstvo projednalo žádost P. Květoslavy Koťové o odpro-
dej obecního pozemku p.č. 1107/25 o výměře 58 m2. Pozemek 
je pro potřeby obce zbytný.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1107/25, v  k.ú 
Otnice, Květoslavě Koťové, Brno, Uzbecká 555/4, za cenu 55,- 
Kč/m2.                   

15. Pagáčová J. – prodej pozemku p.č. 451:
Zastupitelstvo projednalo žádost Jaroslavy Pagáčové o odpro-
dej obecního pozemku p.č. 451 o  výměře 20 m2. Pozemek je 
zastavěný hospodářským stavením ve vlastnictví žadatele a  je 
pro potřeby obce zbytný.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 451, v k.ú Otnice, Jaro-
slavě Pagáčové, Otnice, Pančava 165, za cenu 55,- Kč/m2. 

16. Tichý V. – prodej pozemku p.č. 459:
Zastupitelstvo projednalo žádost Vlastimila Tichého o odpro-
dej obecního pozemku p.č. 459 o  výměře 66 m2. Pozemek je 
zastavěný hospodářským stavením ve vlastnictví žadatele a  je 
pro potřeby obce zbytný.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 459, v  k.ú Otnice, 
Vlastimilu Tichému, Otnice, Pančava 35, za cenu 55,- Kč/m2. 

17. Bednářová J. - prodej pozemku p.č. 463:
Zastupitelstvo projednalo žádost Jany Bednářové o  odprodej 
obecního pozemku p.č. 463 o  výměře 18 m2. Pozemek je za-
stavěný hospodářským stavením ve vlastnictví žadatele a je pro 
potřeby obce zbytný.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 463, v k.ú Otnice, 
Janě Bednářové, 664 84 Zakřany 211, za cenu 55,- Kč/m2. 
  
18. Manž. Krupovi - prodej pozemku p.č. 457:
Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Krupových o odpro-
dej obecního pozemku p.č. 457 o  výměře 93 m2. Pozemek je 

zastavěný hospodářským stavením ve vlastnictví žadatele a  je 
pro potřeby obce zbytný.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 457, v k.ú Otnice, 
Radkovi a Marcele Krupovým, Otnice, Pančava 39, za cenu 55,- 
Kč/m2.              

19. Manž. Neumanovi - prodej pozemku p.č. 461:
Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Neumanových o od-
prodej obecního pozemku p.č. 461 o výměře 65 m2. Pozemek 
je zastavěný hospodářským stavením ve vlastnictví žadatele a je 
pro potřeby obce zbytný.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 461, v k.ú Otnice, 
Josefu a Ludmile Neumanovým, Otnice, Pančava 38, za cenu 
55,- Kč/m2.             

20. Žádost o příspěvek na BabyBox:
Zastupitelstvo projednalo žádost Ludvíka Hesse o finanční pří-
spěvek na pořízení moderního babyboxu do nemocnice Břec-
lav. I když se jedná o ušlechtilý záměr, naše obec na nemocnici 
Břeclav nemá vazby. Nemocnici zřizuje Jihomoravský kraj.
Usnesení:
Zastupitelstvo neschvaluje finanční příspěvek na výše uvedený 
záměr.             
    
 21. Pomníky na hřbitově:
Na obecním hřbitově vedle hlavního kříže se nacházejí 3 po-
mníky, kde jsou pochováni kněží, kteří zde působili, a  jejich 
rodinní příslušníci. Pomníky jsou značně zchátralé, a pokud se 
neprovede jejich oprava, budou nenávratně zničeny. Zastupite-
lé projevili souhlas s opravou pomníků. Starosta zjistí předpo-
kládané náklady. 

21. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
Starosta informoval o:
- O nabídce f. JAS AIR, k provedení kolmého snímku obce 

v příštím roce
- Na digitálním vysílání kabelové televize byl spuštěn obecní 

infokanál
- Naše obec je zapojena do projektu povodňové ochrany, jejž 

součástí je i bezdrátový rozhlas
- Organizace nahlásí místostarostovi veškeré plánované 

akce na r. 2016
- Příspěvky do prosincového zpravodaje zaslat do konce lis-

topadu
- Pan Havelka informoval o akci Ukázka uměleckých řemesel
- Pan Mezuláník informoval o termínu premiéry představení 

ochotnického divadla (23. 1. 2016) a požádal o pomoc obce 
se zajištěním kulis

- Pan Matoušek navrhl instalovat odpadkový koš mezi lavič-
ky před pohostinství u  Marků, které slouží i  pro cestující 
IDS

- Paní Mazalová a p. Kaloudová poděkovaly za nový chodník 
v  ul. Na  Konci a  tlumočily nespokojenost se stanoviskem 
dotčených orgánů k  záměru zřízení autobusové zastávky 
v ul. Na Konci. Okolo tohoto záměru se uskutečnila disku-
ze.

Prosová Jochymek Kraus Cukrárna
24. 12. 7-9 zavřeno 7-9 dovolená
25. 12. zavřeno zavřeno zavřeno dovolená
26. 12. zavřeno zavřeno zavřeno dovolená
27. 12. 7-9 zavřeno 7-9?30 dovolená
28. 12. 7-12, 14:30-17 7-17 7-12, 15-17 dovolená
29. 12. 7-12, 14:30-17 7-17 7-12, 15-17 dovolená
30. 12. 7-12, 14:30-17 7-17 7-12, 15-17 dovolená
31. 12. 7-9 7-10 zavřeno dovolená

1. 1. 2016 zavřeno zavřeno zavřeno dovolená
4–5. 1. 2016 inventura

Pokud o vánočních svátcích zjistíte, že vám v kuchyni něco chybí
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••	starostovy	starosti	••
Vážení spoluobčané,
nově zvolené zastupitelstvo obce má 

za sebou první rok činnosti od komunál-
ních voleb. Za sebe mohu říci, že jednání 
jsou klidná, věcná, bez jakýchkoli třecích 
ploch. Zastupitelé mají přehled o činnos-
ti obce v  rozvojových plánech i  závaz-
cích. Nyní jednáme o prioritách dalšího 
rozvoje a  jejich možném financování 
z  nových evropských fondů. Je dobře, 
že se obci podařilo čerpat dotace v  mi-
nulém období. Nové plánovací období 
2014 – 2020 pro obce není vůbec přízni-
vé. Jen velmi těžko se hledá dotační titul,  
z kterého by obec mohla čerpat. Poku-
síme se více využít i národní programy. 
Hlavním cílem obce a  Státního pozem-
kového úřadu bude dokončit pozemkové 
úpravy. Budoucím uspořádáním pozem-
ků je nyní obec limitována v  podávání 
žádostí o dotace. Využijeme tohoto času 
k tomu, abychom naše záměry projekto-
vě připravili. 

Končící rok 2015 byl opět velmi boha-
tý na  kulturní, společenské a  sportovní 
akce. Není týdne, aby se něco nekonalo. 
Svědčí to o tom, že jednotlivé spolky jsou 
živé, aktivní a dokáží svou činností poba-
vit nejen sebe, ale i ostatní občany. V le-
tošním roce měly spoustu starostí s regis-
trací podle nového občanského zákoníku 
(NOZ) č. 89/20012 Sb. Zde všichni našli 
plnou podporu zastupitelstva. Těm, kteří 
projevili zájem, schválilo ZO adresu sídla 
spolku v budově radnice. 

Zapojení školy a  jejich žáků do  dění 
v  obci je také na  velmi dobré úrovni. 
Všem, kteří se zapojují do  pořádání ja-
kékoli činnosti, patří poděkování. Tito 

naši spoluobčané dotváří obraz naší obce 
a  jejího vnímání v  očích sousedů, ná-
vštěv a hostů. Věřte, že vím velmi dobře, 
o čem píši. Tuto vysokou laťku kulturní-
ho společenského a  sportovního života 
si naše obec drží již velmi dlouho. Kdo 
se zúčastnil slavnostního otevření nové-
ho digitálního kina a  zhlédl film o  naší 
obci natočený v roce 2005, mně jistě dá 
za pravdu.

Před námi je zimní období a sněhové 
srážky. Vážím si toho, že se naši občané 
dokáží sami postarat o úklid napadané-
ho sněhu na chodnících před svými ro-

dinnými domy. Je to důkaz uvědomění 
si, že obec jsme my všichni, že patří nám  
společně a  že se také dokážeme o  naši 
obec postarat. Zaměstnanci obce, kteří 
jsou všichni na VPP (veřejně prospěšné 
práce), pak uklidí ostatní prostory a ko-
munikace. Všem, kteří se na úklidu ve-
řejných prostor podílí, děkuji.

Blíží se vánoční svátky a  nový rok 
2016. Nastává čas bilancovat, co se nám 
v letošním roce podařilo či ne. Zamyšle-
ní nad uplynulým rokem patří k vánoční 
atmosféře.

Pavel Prokop, starosta

Všem občanům přeji požehnané 
vánoční svátky, klid, pohodu a radost v duši. 
Aby se každému splnila jeho přání. 
U vánočního stromečku radostné a rozzářené 
dětské oči a úplnou rodinu. 
Do nového roku pak hlavně pevné zdraví, 
dobré zaměstnání a abychom se dokázali 
radovat i z maličkostí.

CÉZAVA CUP 2015
Pátek 9. října patřil sportovní areál obce Otmarov 1. ročníku turnaje 

malé kopané zastupitelstev obcí DSO Cézava. Otnice jako fotbalová obec 
nesměly v turnaji chybět. Sportovního klání se dále účastnily obce Tel-
nice, Žatčany, Těšany, Nesvačilka a domácí Otmarov. Turnaj slavnostně 
zahájil předseda spolku, pan František Poláček. Po úvodním rozlosování 
do skupin nastoupil tým Otnic hned v úvodním zápase proti Těšanům. 
Elitní výběr otnického zastupitelstva nastoupil na hrací plochu ve složení 
Pavel Prokop, Dušan Matoušek, Marian Špunar, Pavel Muric a v bráně 
Josef Nedoma. Úvodní zápas byl pouze zahřívací a Otnice v něm pod-
lehly Těšanům 3:1. V dalších utkáních však již nenašly přemožitele a po 
právu se probojovaly až do samotného finále. V něm se Otnice znovu 
utkaly s obcí Těšany a důkazem vyrovnanosti sil byl konečný stav 0:0. 
Na řadu přišly penalty, kde díky výbornému výkonu gólmana J. Nedomy 
Otnice vyhrály a dosáhly celkového vítězství v turnaji. Z rukou předsedy 
DSO převzali naši zastupitelé nádherný putovní pohár, který ihned našel 
své čestné místo na radnici a je velkou motivací pro obhajobu vítězství  
v příštích ročnících turnaje.

Všichni účastníci si turnaj užili a už teď se těší, že nejpozději za rok se 
do Otmarova vrátí. Jmenovaným zastupitelům patří velký dík za jejich 
sportovní výkon a za skvělou reprezentaci obce.

Za fanklub Petra a Jana 
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ObECNí úř Ad INfORmUjE

Firma	 rEspono	 a.s.	 oznamuje	 ob-
čanům,	že svoz odpadu ve čtvrtek 
24. 12. proběhne beze změny a	dal-
ší	svoz	proběhne	za	14	dní,	tj.	7. led-
na 2016. v	roce	2016	se	bude	odpad	
svážet	vždy v liché týdny. 

Sběrný dvůr odpadů bude v sobo-
tu 26. 12. 2015 uzavřen.  

kniHovna	otnicE:
23. 12. a 30. 12. bude zavřeno
 
oBEcní	úřad:
21. - 23.12. a 29. - 31. 12. zavřeno

Obecní lApkA

Během letošního roku přibylo v  naší 
obci krádeží květin z předzahrádek, vy-
sázených truhlíků z oken, ale obecnímu 
lapkovi nebylo lenošno dokonce vyrýt 
sazenice psího vína, které se krásně ujaly 
a zdobily betonovou zeď u radnice. Sty-
dět a červenat by se měl zlodějíček za 
jeho ubohé činy, které páchá. Škoda, že 
nebyl přistižen někým z náhodných ko-
lemjdoucích. Snad se jednou spálí díky  
kamerovému systému, který obec poří-
dila pro lepší bezpečnost.

VodoVody a  kanalizace Vyš-
koV, a.s. oznamují změnu ceny vodného 
a  stočného s  účinností od  1. ledna 2016. 
Zvýšení celkové ceny představuje nárůst 
o 1,15 Kč za 1m3. Stav vodoměru k 31. 12. 
2015 bude stanoven výpočtem z  denních 
spotřeb fakturovaného období. Odběratel 
má také možnost stav vodoměru nejpoz-
ději k 31. 12. 2015 nahlásit a to výhradně 
prostřednictvím webových stránek www.
vakvyskov.cz  Podmínkou zpracování sa-
moodečtu vodoměru, zadaného ve  for-
muláři  „hlášení o  stavu vodoměru“ je 
vyplnění správného a  úplného čísla OM 
a názvu OM, které je uvedeno na smlouvě 
nebo faktuře a datum odečtu 31. 12. 2015. 
Odečty bez těchto údajů nebude možno 
zpracovat. 

Provozní doba zákaznického centra 
ve  Vyškově na  ulici Brněnské bude ome-
zena v  období od  21.12. do  30. 12. 2015 
od 7:00 do14:00 hod. Dne 31.12. 2015 bude 
zákaznické centrum i  ostatní provozovny 
uzavřeny.

V  SOUVISLOSTI S  NOVELOU Zá-
KONA O OBČANSKýCH PRůKAZECH 
A ZáKONA O CESTOVNíCH DOKLA-
DECH bude ve dnech 24. prosince až 31. 
prosince 2015 odstávka systému pro nabí-
rání žádostí o vydání občanských průkazů 
a  cestovních dokladů a  jejich předávání. 
Důvodem tohoto přerušení jsou technic-
ké úpravy, které vyžadují odstávku. Podá-
vat žádosti o vydání občanského průkazu 
a  cestovního pasu a  předávat vyrobené 
doklady bude možné na obecních úřadech 
obcí s  rozšířenou působností, v  hlavním 
městě Praze na  úřadech městských částí 
nejpozději do  23.12.2015 včetně. V  době 
odstávky bude možné požádat o  vydání 
občanského průkazu bez strojově čitelných 
údajů s dobou platnosti 1 měsíc, za jehož 
vydání nebude vybírán správní poplatek.

obec otnice dokončuje po-
zemkoVé úpraVy. na realizaci 
projektů k ochraně krajiny však potře-
buje nakoupit ornou půdu.

Žádá tímto občany, kteří hodlají pro-
dat zemědělskou půdu, aby ji přednost-
ně nabídli obci, za cenu 30 kč/m2.

Více informací u starosty obce.

bylinkOvá SkAlkA
Nápad zbudovat a vysázet bylinkovou 

skalku se zrodil při řeči s Petrem Havel-
kou.

„Sežeňte kameny a hlínu a já provedu 
realizaci,“ znělo z úst vedoucího výsadby. 
Kameny jsme posbírali po polích v okolí 
naší obce a s pomocí obecních zaměst-
nanců byla v  říjnu letošního roku zbu-
dována první část bylinkové skalky na 
břehu pod silnicí na bývalém koupališti. 
Následnou výsadbu pak provedli společ-
ně manželé Havelkovi a kurátor bota-
nické zahrady v Praze Petr Hanzelka, za 
což jim patří poděkování. V příštím roce 
plánujeme další část výstavby a výsadby 
bylinkové skalky, která by měla posloužit 
našim spoluobčanům. 

Pavel Muric

Zaměstnanci obce Otnice, kteří pečují  
o čistotu a pořádek v naší obci.
Zleva: Levák Luděk, Vorel Josef, Daňhel 
Zbyněk, Bulvová Hana, Kunderová Vla-
dimíra, Hofr Tomáš.

V měsíci říjnu proběhla na místním hřbi-
tově další část realizace nového chodní-
ku, kterou provedli zaměstnanci obce. 
V příštím roce bude pokračovat další část 
výstavby.
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Foto: Zdeňka Křivánková
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Poděkování za každý den je název jedné knížky vhodné
k přečtení v tento čas před vánočními svátky. Snad si ho mů-
žeme, milí přátelé, na chvíli vypůjčit. Rád bych nejdříve také
poděkoval za jednu, možná na první pohled „maličkost“. Bylo
to vlastně ve volném svátečním dni – 17. listopadu – skupinka
obětavců, dospělých i dětí, nám upravila celé okolí kostela.
A že je toho na podzim dost, to známe každý ze své zahrady
nebo z okolí svého domu.

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

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

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

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

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

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

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

P. Pavel Buchta, farář

Přidávám pozvání ke svátečnímu setkávání
při bohoslužbách:

� DUCHOVNÍ OKÉNKO �

Zvony jsou na dobré cestě aneb Dobrovolná sbírka na nové zvony

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

LOVČIČKY
25.12. 11.00
1.1.2012 11.00

MILEŠOVICE
26.12. 11.00

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

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

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

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

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

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

nadĚje – nejen o svátcích
Jistě už nevím, co jsme očekávali loni 

o  Vánocích, co jsme si přáli. A  možná 
těžko říci, co letos – pro sebe, pro dru-
hé, pro lidi ve světě. Od čeho, od koho by 
měl člověk začít dřív. Doufám, že přesto 
to má smysl. Někdy rád hledám jiskřičku 
odpovědi v příbězích. Snad má smysl…, 
právě – abychom mohli jít dál. O Váno-
cích, i po nich.

SVĚtlo V oknĚ
Do jednoho města vtrhla podivná epi-

demie. Nakažený byl nejprve hamižný, 
pak panovačný, a nakonec začal dokonce 
krást. A nakažení se nakonec strašně po-
dezřívali. Už se nemluvilo o ničem jiném 
než o penězích, směnách, daních z úroku 
a stoupajících či klesajících akciích. 

Jen jeden poustevník s dlouhým bílým 
vousem znal lék. „Vím, jaká nemoc po-
stihla vaše město. Virus, který ji způso-
buje, je strašlivý, protože nakažený je čím 
dál necitelnější, jeho srdce tvrdne, až je 
jako kámen a na místě mozku se vytvoří 
počítadlo. Existuje jen jeden lék: voda ze 
Zpívající hory. Musíte mezi sebou najít 
mladého a odvážného člověka a naprosto 
nezištného mladíka. Musí se toho úkolu 
zhostit čistě jen z lásky k lidem. Protože 
voda velkorysosti funguje jen tehdy, když 
si lék lidé opravdu přejí, očekávají ho 
a přijímají. To dá rozum, že? Lék působí 
jen tehdy, když na něho někdo čeká.“ Ale 
jakmile se přihlášení hrdinové dozvě-

děli, že z  toho nebudou mít nic, odešli. 
Všichni, až na jednoho. Jmenoval se Jo-
zne. „Budeme na tebe čekat,“ slíbili lidé. 
„Rozsvítíme každou noc v jednom okně 
světlo na  znamení, že na  tebe čekáme“. 
Jozne políbil matku a otce a objal Maria-
rosu, svoji snoubenku. Ta mu pošeptala: 
„Také na  tebe budu čekat.“ Rozloučil se 
se všemi a  odešel. Po  deseti dnech po-
chodu se hory zdály pořád stejně daleko 
jako siluety spících obrů. Ale Jozne se 
nezastavoval. Myslel na  obyvatele své-
ho města, kteří na něj určitě vzpomínají 
a  čekají, na  své rodiče a  na  Mariarosu. 
I když ho bolely nohy, každé ráno znovu 
vstal a pokračoval v pochodu. Přešlo dal-
ších deset dní, pak deset měsíců.

Prvních pár nocí byla ve  městě úpl-
ná podívaná. Téměř na  všech okenních 
římskách hořely svíčky. Bylo to znamení 
naděje: lidé čekali, až jim Jozne přinese 
vodu velkorysosti. Ale postupem doby 
mnoho svíček zhaslo. Někteří na ně pro-
stě zapomněli, jiní se nakazili nemocí 
a honem je sfoukli, aby ušetřili. Většina 
občanů po  několika měsících potřása-

la hlavou a říkala: „Nedokázal to. Už se 
nevrátí.“ Každou noc bylo o pár světélek 
méně .

Joznův návrat byl mnohem rychlejší 
než cesta tam. Nesl lahvičku drahocenné 
vody. Jedné temné noci stanul na kopci, 
z něhož bylo vidět město. Udýchaně po-
hlédl dolů, protože posledních pár metů 
běžel.  To, co spatřil, mu naplnilo oči 
slzami a srdce hořkostí. Město bylo celé 
zahaleno ve  tmě. Na  oknech nehořely 
žádné svíčky. Nikdo na něj nečekal.

„Bylo to všechno na  nich…jestli 
na mne nikdo nečeká, voda nepomůže… 
všechno moje namáhání bylo zbytečné.“

Sklíčeně se vydal opět na  cestu. Měl 
chuť zahodit tu vodu, které ho stála to-
lik sil. Už se to chystal udělat, když ho 
náhle cosi zarazilo. Uprostřed tmavých 
stěn domů bojovalo s temnotou maličké 
mihotavé světélko. Jozne se šťastně roze-
smál a  rozběhl se. Zabouchal na  dveře. 
Objevila se známá milá tvář.

„Celou dobu jsem na tebe čekala“ řekla 
prostě Mariarosa.“

Pavel Buchta

Setkání při bohoslužbě:  
24.	12.	Štědrý	den	 	 	 22:00		 hod.
25..12.	narození	páně	 	 	 		9:30	 hod.
26.12.	sv.	Štěpán	 	 	 		9:30	 hod.
27.12.	sv.	rodina	 	 	 		9:30		 hod.
31.12.	silvestr	 	 	 																16:00 		 hod.
1.	1.		 nový	rok	 	 	 		9:30		 hod.

Oceňujeme 
sociální cítění 
pana B. Ř., 
který zajistil 
jednomu z našich 
spoluobčanů 
sociální 
bydlení.

Setkání při bohoslužbě:  
24. 12.	Štědrý
25..12.	
26.12.	
27.12.	
31.12.	
1. 1.

den	 	 	 22:00 	 hod.
áně	 	 	 		9:30	 hod.

Štěpán	 	 	 		9:30	 hod.
rodina	 	 	 		9:30 	 hod.

																16:00 	 hod.
rok	 	 	 		9:30 	 hod.
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Slavnostní otevírání kinokavárny 
ve westernovém stylu

Zavzpomínat si na  staré časy naší ki-
nematografie, ovšem v  novém digitál-
ním kabátě, si mohli všichni, kdo přišli  
17. listopadu na slavnostní otevírání ki-
nokavárny.

Počátky pohyblivých obrázků na plát-
ně se v  Otnicích objevily již ve  20. až 
30. letech minulého století. Provozova-
teli byly cestovní biografy. Promítalo se 
přímo v  dorazivší maringotce, nebo se 
kinematografický podnik usadil v  hos-
podě. U nás prvně v hospodě U Hložků 
na Pančavě. Později se biograf přesunul 
do hostince U Marků. V obecní kronice 
je první zmínka o kině LANDAŠ, které 
U Marků působilo v letech 1942 – 1944. 
Po  otevření Katolického domu v  roce 
1947 se kino přesunulo tam. Kinolicence 
byla získána na stálý provoz. Kino Osvě-
ta bylo zrušeno 30. června 1948 a z Ka-
tolického domu bylo přesunuto na nový 
dělnický dům.

Promítací aparát obsluhovali: Josef 

Daňhel, Jan Kampas, Ota Wolf, Antonín 
Hoffmann a Antonín Gajda. Nejdelší čas 
v promítací kabině strávil Antonín Hoff-
mann, který pouštěl kino od  roku 1964 
do roku 2007.

Současný promítač Josef Marek všem 
zájemcům ukázal promítací místnost, 
kde odpovídal na  dotazy k  nové i  staré 
promítací technologii.

Zhlédli jsme film o  kulturním životě 
v  naší obci z  roku 2005 a  film zapůjče-
ný z Národního filmového archivu Pra-
ha - Limonádový Joe aneb Koňská opera 
z roku 1964.

Jako vystřižené z  filmu Limonádo-
vý Joe byly hostesky u vstupu i obsluha 
za  barem. Dát si „Colalocu“ nebo „Su-
percloumák“ nebyl tento večer žádný 
problém.

Doufáme, že se večer všem líbil a nově 
otevřenou kinokavárnu zase brzy navští-
víte. 

Klub filmových fanoušků

Vážení návštěvníci, 
otevřeli jsme moderní kino s  nej-

novější digitální technologií spojené 
s  kavárnou. Je zde nainstalován nej-
modernější sedmikanálový zvuk, který 
zajišťuje 14 výkonných reproduktorů. 
Obraz je vybaven novým elektrickým 
nadměrným plátnem o velikosti 7 x 3,5 
metrů, který vám poskytne nepopsatel-
ný zážitek z celého představení. Kvalita 
obrazu i zvuku se nedá srovnávat s běž-
ným televizním vybavením ať už plaz-
mou, LCD či Full HD rozlišením. Toto 
zařízení také umožňuje sdílení LDNA, 
integrovanou WI-FI a další služby, kte-
ré lze využívat na schůzích a přednáš-
kách či pro sportovní přenosy.

Montáž zařízení kompletně zajišťo-
val Kinoservis Olomouc ve  spoluprá-
ci s  obcí. Plátno o  celkové hmotnosti 
300 kg bylo největším oříškem, proto-
že bylo nutné ho vyzvednout do výšky 
téměř 4 metrů. Muselo být postaveno 
zvlášť lešení, abychom plátno vyzvedli 
na horizont jeviště. Náročná práce byla 
nakonec úspěšně dokončena. Celkové 
náklady na vybavení se pohybují okolo 
370 000 Kč. Větší částkou přispěl Jiho-
moravský kraj dotací a  zbytek hradila 
obec Otnice z rozpočtu.

Teď už záleží jen na Vás, na divácích, 
jak často budete naše kino navštěvovat.

Josef Marek
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Ctíme
tradice

Každé období v roce s sebou přináší dodr-
žování různých tradic. K našemu oblíbenému 
úseku patří podzimní čas. Počátkem září si 
na vchodové dveře upevníme věnec upletený 
z papíru. Dekoraci na něm tvoří různé motivy 
podzimu. Potom už se těšíme na další měsíce, 
kdy si vyrobíme svítící obličeje z dýně. Těmi si 
opět ozdobíme okolí před domem. Velkou obli-
bu máme ovšem na „dušičky“. Toto nostalgické 
období, kdy všichni vzpomínají na své blízké, 
má své kouzlo. Pro nás to znamená, že chodí-
me na hřbitov zapalovat tzv. fagule. Dodržová-
ní této tradice se v naší rodině dědí z generace 
na generaci. V dřívějších dobách byla možnost  
na hřbitovech vidět mnoho dětí s fagulemi na-
prosto běžně. Postupem let již méně a v dnešní 
době téměř vůbec. Tehdy byly klasické svíč-
ky, ze kterých se rozpouštěl vosk. Ten kapal 
na zem, kde opět zatuhnul. To bylo tzv. krmivo 
pro fagule. Vosk se sbíral po hrobech na hřbi-
tově z vypálených svíček. Mnohdy to byl pro 
děti boj obejít si a  pohlídat před konkurencí 
„krmivo“. V  současnosti je malinko problém 
s klasickými svíčkami, protože jejich použití je 
méně časté. Svítí se klasickými kalíšky, kde vosk 
nevytéká a shoří celý uvnitř. A co to vlastně „fa-
gula“ je? Ve slovníku cizích slov najdete spíše 
„fakula“, neboli starobylá pochodeň. Vyrábí se 
ze stonku suché slunečnice, nebo suchého dře-
va. Nejlépe z černého bezu. Má délku kolem 
50-60 cm. Z jedné strany je vydlabaná dužina 
do hloubky cca 3 cm. Po obvodu se zvenčí na-
voskuje kůra a fagula se zarazí kolmo do země. 
Do otvoru, který je shora z části dutý, se nasy-
pe rozdrcený vosk, který se zapálí. Poté fagula 
vzplane. Je důležité dál dosypávat krmivo-vosk, 
aby mohla hořet dál. Vosk se volně rozpouští 
po stěnách fagule a plamen hoří. Mnozí z vás 
nás mohou každý rok v Otnicích na hřbitově 
potkat. A pokud se rozhodnete výrobu a požití 
fagule uskutečnit, dbejte prosím na jednu věc, 
především pokud půjdete s dětmi. Nikdy jim 
neoblékejte pěkné oblečení, protože odstraňo-
vat vosk z oděvu je opravdu náročné. Pokud 
tedy ovšem neznáte osvědčený způsob, jak se 
ho zbavit. Na závěr přeji pohodový adventní 
čas a věřím, že se příští rok sejdeme (na hřbi-
tově) při zapalování fagulí.

Andrea Malá
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babské hody
17. října se po  roční odmlce opět konaly Babské hody. Na  pří-

pravě se podílelo deset párů za pomoci dalších žen, které sice nešly 
do průvodu, ale přišly nás podpořit večer, anebo „ jen“ spolupracovaly 
na půlnočním překvapení. To bylo obzvláště vydařené. Z některých 
hereckých výkonů by měl radost možná i sám režisér Zdeněk Troška. 
Ale trošku popořádku. 

Velkou inspirací pro nás byla zapůjčená kniha písniček, které sepsa-
ly a některé i složily ženy ze Šaratic, když ještě pořádaly Babské hody 
u nich ve vesnici. Škoda, že je pochovaly jako basu, zamávaly černými 
kapesníčky a s touhle tradicí skončily. Pevně věřím, že to u nás takhle 
neskončí. Nicméně alespoň jim zůstal na památku ten inspirativní 
zpěvník. A tak jsme podle jedné z jejich písniček napsali na melodii 
písničky Trnky brnky obdobný text. Písničku jsme zazpívaly u radnice 
už při předávání hodového práva. Na půlnoční překvapení jsme mezi 

její sloky vložily pár hraných scének z oblíbené komedie Slunce seno 
a pár facek. Myslím, že kdo přišel, ten se dobře pobavil. Celý večer se 
moc líbil také ženám z Blučiny, které nás přijely navštívit i ve svých 
krojích, takže nakonec byl krojovaných žen plný sál.

 O celé akci vyšla druhý den reportáž ve Vyškovském deníku. Repor-
térka sice trošku poměnila příjmení naší hlavní stárky Marcely Smolkové, 
ale jinak se snažila být objektivní a oslovovala nejen stárky, ale i přítom-
né diváky. Většina zúčastněných kladně hodnotila vystoupení dětí, které 
s nimi nacvičily jejich paní učitelky. Stejný názor vyjádřili i někteří mu-
zikanti z kapely Blučiňáci, kteří nám hráli k tanci i poslechu, stejně jako 
v předchozích letech. Naše otnické děti prý moc dobře zpívají i tancují. To 
nás všechny potěšilo, protože nám to dává naději, že si tak vychováme své 
pokračovatele a tahle hezká tradice nezanikne.

Naďa Fojtů
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Honební společenstvo Otnice na valné 
hromadě v  únoru letošního roku opět od-
hlasovalo a uvolnilo finanční prostředky na 
nákup 20kusů stromků (10 ks dub, 10 ks ja-
vor) a ochranu stromků proti okusu působe-
nou zvěří. Vlastní realizace výsadby proběhla 
členy Mysliveckého spolku „Hubert“ Otnice 
dne 1. listopadu 2015. S výsadbou stromků 
se navázalo na předešlou výsadbu z loňské-
ho roku a bylo propojeno stromořadí s tzv. 
Doubkovým větrolamem na Předních smě-
rem k Šaraticím. Z důvodů letošního sucha 
bylo ještě prováděno zalévání stromků před 
zaschnutím. 

Poděkování patří všem zúčastněným bri-
gádníkům a snad nám i našim generacím 
zlepší vzrostlé stromy vzhled i okolí kolem 
naší obce.

Pavel Muric

Honební 
společenstvo 
Otnice

můj KOS

Asi každý z nás má místo, kam chodí rád. Dobrovolně, bez přinucení, prostě rád. Do tě-
locvičny, do lesa, k sousedům na potlach, do hospůdky. Já chodím v úterý večer mezi partu 
skvělých holek. No, holek – nejmladší je 42 let.

Vlevo ode mne sedí Dana. Jak slyší písničku, hned ji umí, prostě zpěvačka.  Miluška nejen 
dobře vypadá, ale vždy je dobře naladěná. Není snad písnička, kterou by neznala. Od Jarky 
nachystané pohoštění je zážitek pro žaludek, kromě toho její druhý hlas je pro náš sbor nesmír-
ným přínosem. A jsme u prvního hlasu – Jitka. Fakt to nemá lehké, z práce na cestě domů – do 
Bošovic  - to musí zvládat bez vínečka, jen na vodě. I bez vinné podpory zpívá krásně. Lenka 
je podle mého mínění jedna z nejlepších sopranistek. Prostě zpěvačka par excellence. Nechte si 
od ní někdy něco zazpívat. Naďa je mozkem sboru, má dar výřečnosti, vypadá dobře, umí nás 
prodat. Další Dana nejenže zpívá s námi, ale i s dětmi ve škole, se zaujetím a obětavě. Takových 
učitelek víc. Poradí si s harmonikou, tancem, prostě ideál dnešního školství, tzv. multifunkční. 
Potěší nás, když mezi nás zavítá Iveta. Ekonomické informace jsou vždy vítány. Ivonka nás 
pozitivně naladí a sleduje naši docházku. Její hlas je nenápadný, ale velmi čistý. Martinka je naší 
ozdobou, pěkně oblečená, upravená, vždy se naučí, co má. Dáváme ji do první řady. Hanka 
má skvělou vlastnost: jestli první, nebo druhý hlas – obojí zvládne s bravurou. A se skromností 
jí vlastní. No a naše dámy - Maruška a Jiřinka.  Jsme nesmírně rády, že je máme mezi sebou. 
Humor, nadhled, inspirace. Jakmile začnou písničku, je veselo i bez vína. Mají široký repertoár 
a naučily nás nejednu písničku.

Bez Lenky bychom nebyly. Je to muzikantka každým coulem, slyší každý špatně zazpívaný 
tón. Hraje, zpívá, diriguje, připravuje písničky. Někdy to s námi nemá lehké. To víte, tolik žen 
pohromadě. Zvládá to obdivuhodně.

Holky, děvčata, jsem s vámi ráda. 
Iva Martinásková

P. S. Pokud budete mít, otnické ženy a dívky, čas a chuť, přijďte si zazpívat si, pobavit se. Kaž-
dé úterý v sedm večer vedle lékárny.

Červený kříž udělil RNDr. Zdeňku Martináskovi 
zlatou medaili Jana Janského za 40 bezpříspěv-
kových odběrů krve. Slavnostní předávání se 
uskutečnilo 26. listopadu 2015 v Besedním domě 
ve Vyškově.
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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

Krojované děti zpestřily hody
V  sobotu 17. října se po roční odmlce znovu konaly v Otnicích „Babské hody“. Mezi krojovanými ženami byly i  paní učitelky naší základní 

školy: Dana Matyášová, Hana Veselá, paní vychovatelka Martina Tomašíková , ale také  paní učitelka ZUŠ F. France ze Slavkova u Brna Lenka 
Kurdíková. Děti ve škole poctivě trénovaly tance a nástupy, aby vše při vystoupení u radnice, na  hlavním náměstí i  v  dělnickém domě dob-
ře zvládly. Počasí jim přálo a v krojích jim to velmi slušelo. Snad se někteří najdou na  fotografiích, které přikládám. Krásné počasí podpořil 
dlouhým a hezkým projevem u obecního úřadu pan starosta. Celý krojovaný průvod pak tančil při cestě po obci. Domnívám se, že pávě díky 
zapojení dětí v krojích se i letošní Babské hody opět vydařily.  Jsem rád, že tato tradice pokračuje.         Hynek Zavřel
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Naše škola získala v rámci projektu EU 
Podpora čtenářských a jazykových doved-
ností dotaci na podporu zahraničního ja-
zykového kurzu pro žáky. 

Jazykový pobyt proběhl v termínu 18. – 
23. října 2015 v Londýně a okolí. Celkem 
40 vybraných žáků z 6. – 8. tříd mělo je-
dinečnou příležitost navštívit zajímavá 
místa a zdokonalit se v angličtině. Během 
zájezdu děti doprovázela Mgr. Dana Skalá-
ková, Mgr. Dagmara Mácová a Mgr. Ivana 
Čermáková.

Na cestu jsme se vydali v neděli ráno a če-
kala nás dlouhá cesta přes Německo, Belgii 
a Francii k trajektu v Calais, který nás pře-
pravil přes kanál La Manche do  Doveru. 
Plni očekávání jsme v dopoledních hodi-
nách dorazili do Londýna. Po noci stráve-
né v autobuse by se mohlo zdát, že usneme 
za pochodu, ale euforie z toho, že jsme ko-
nečně TADY, nám dodala novou energii. 
V průběhu pondělí jsme se projeli několi-
krát londýnským metrem (to byl adrena-
lin!) a  navštívili nejvýznamnější památky 
Londýna - například Westminster Abbey, 
Houses of Parliament, Big Ben, Downing 
Street, Trafalgar Square, Buckingham Pa-
lace a  Piccadilly Circus. V  odpoledních 
hodinách jsme si Londýn prohlédli také 
z výšky – z velkého kola London Eye. Ve-
čer už na nás čekaly rodiny s teplou večeří 
a hlavně s vytouženou postelí.  V rodinách 
děti mohly zúročit své jazykové dovednosti 
a  seznámit se s běžným životem anglické 
rodiny. V úterý si děti zdokonalovaly ang-
ličtinu pod odborným vedením zkušených 
lektorů a odpoledne jsme vyrazili na náku-
py v Bromley. Středa začala deštivě, ale jaký 
by to byl výlet do  Anglie bez deště. Měli 
jsme štěstí a  po  příjezdu do  Stonehenge 

pršet přestalo. U „kamenů“ jsme načerpali 
energii a  vydali se do  Windsoru, kde má 
královská rodina další sídlo. Ve Windsoru 
jsme se prošli až k britské elitní kolejní ško-
le Eton, do které chodili i královští synové 
Harry a William. Ve čtvrtek ráno jsme se 
rozloučili s rodinami a končila také výuka 
ve škole. Každý z účastníků zájezdu dostal 
certifikát o  absolvování kurzu. Odpoled-
ne jsme přejeli vlakem do  centra Londý-
na. Prošli jsme se po nábřeží a přes Tower 
Bridge se dostali k pevnosti Tower. Obdi-
vovali jsme korunovační klenoty, vyfotili se 
s Beefeaterem, vyslechli si legendu o krkav-
cích, kteří chrání britskou monarchii. Una-
vení, ale spokojení jsme povečeřeli u auto-
busu a vydali se na zpáteční cestu. Všichni 
se těšili, až se podělí o zážitky s rodiči a ka-
marády. Myslím si, že zkušenosti z tohoto 
zahraničního zájezdu budou pro děti další 
motivací ke studiu angličtiny.

O tom, že zájezd byl pro děti zajímavý, 
svědčí jejich postřehy.

„V Anglii se mi nejvíc líbily ty památky 
a ta paní, se kterou jsme byly v rodině, je-
likož byla strašně moc vtipná a učitel byl 
taky vtipný.“

„Hned první den se mi zalíbil celý Lon-
dýn. Měla jsem fajn rodinu a líbil se mi je-
jich přízvuk, a kdybych mohla poděkovat 
těm, kdo to zařídil, udělala bych to.“

„Líbilo se mi, že ti Briti byli takoví hodní. 
Ale zase výbušní. A nejvíce se mi líbilo, že 
se tam mluvilo anglicky.“

„Velice mě překvapilo Londýnské kolo. 
Nikdy nezapomenu na  anglickou večeři. 
Celkové hodnocení - BYLO TO SUPER!“

„Že když jedeme v autobuse, tak je tam 
skoro každou chvíli semafor.“

„Z  Británie mám dobrý pocit. Líbilo 
se mi ubytování přímo u  rodin. Památky 
a výlety byly super (jen mě nebavila ško-
la). Cesta v autobuse pro mě byla zábavná 
a trochu adrenalin.“

„Překvapilo mě, že tam bylo hodně čer-
nochů. A moc se mi tam líbilo.“

„Nikdy nezapomenu, jaký krásný výhled 
byl z Londýnského oka. Jak byla naše paní 
hodná, milá a příjemná.“

„Trošku jsem se bála jít do  rodiny, ale 
bylo to v pohodě. Moc se mi líbilo London 
Eye, jaká to byla výška. Překvapilo mě me-
tro, kolik tam bylo lidí.“

„Překvapilo mě, že byl Big Ben tak veli-
ký. Myslela jsem, že je menší. Ale zase jsem 
zjistila, že se naštěstí umím docela dobře 
domluvit.“

„Překvapilo mě, že máme jiný domov, 
než jsem myslela. Mrzí mě to, že po dvou 
hodinách co jsme odešli od  sochy Chur-
chilla, jela kolem anglická královna. Nej-
větší zážitek jsem měla z mých narozenin 
v Londýně.“ Dana Skaláková

jazykově-vzdělávací pobyt v Londýně
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dobrodružná plavba za hranice dětské fantazie
V pátek 23. října dopoledne se žáci pá-

tých tříd ponořili do  tajů mořských vlků. 
Dobrodružnou plavbu prožívali se vše-
mi hrdiny v  činohře Mahenova divadla. 
S  napětím sledovali Jima Hawkinse, jak 
s  objevenou mapou pokladu a  posádkou 
pana barona míří na ostrov. Na  lodi brzy 
vypukla vzpoura. Nešetřilo se výstřely. Bo-
hatství se totiž chtěli zmocnit i piráti, kteří 
byli na  loď najati jako obyčejná posádka. 
Napínavý příběh dobra a zla, vítězství spra-
vedlnosti nad lží a chamtivostí. To byl Ost-
rov pokladů dle R. L. Stevensona v podání 
brněnských herců. 

Většina byla v Mahenově divadle popr-
vé. Chování děti překvapivě přizpůsobily 
společenskému oděvu, jemuž vévodily 
dívčí střevíce a chlapecké kravaty. Nadšené 
tváře a mohutný potlesk prozradily velkou 
spokojenost. Všichni jsme se shodli, že si 
návštěvu divadla rádi zopakujeme.

Dagmar Kovaříková
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Noc plná her

Třídní schůzky k 1. pololetí - 11. 1. 2016

Zápis do 1. třídy - 21. 1. 2016

zažili všichni spoustu. Projevil se smysl pro 
fair play. Nikdo nesmutnil, pokud zrovna 
nevyhrával. 

Největším zážitkem však byla hra 
na  schovávanou. „Schovka“ ve  škole, to 
byla paráda! Dvojice s baterkami stěží hle-
daly spolužáky schoulené pod umyvadlem 
ve třídě, zamotané v závěsu na sále, skrčené 
v tmavých koutech.  A úkryt pana učitele 
Baníka ve srolovaném koberci byl bezkon-
kurenčně nejlepší. Nebylo divu, že se nám 
plánovaná večerka mírně prodloužila. 

 I večerní hygiena byla úsměvným zážit-
kem: přehlídka pyžam a nočních košil, ale 
i přehlídka kartáčků a zubních past sklízela 
obdivné pohledy. Občerstvení, společensky 
unavení, avšak čistí a s úsměvem se všich-
ni ukládali ke spánku. Někteří rychleji, jiní 
pomaleji. Šustění spacáků zcela ustalo půl 
hodinku před půlnocí. 

Ranní vstávání bylo náročné. Náročnější 
pak sbalení lůžkovin: děti nevěřícně krou-
tily hlavami, když ten velký spacák měly 
napěchovat do  malého povlaku. Vzájem-
ná pomoc všech přišla vhod. Nebyla tu 
maminka, která by za  děti ustlala. Každý 
musel přiložit ruku ke  společnému úkli-
du. Odměnou pak byl nejen dobrý pocit, 
že jsme to zvládli, ale i loupáček a teplý čaj 
ve školní kuchyni. Spolužáci ze tří obcí se 
díky společnému nocování zase o  něco 
více poznali a mají k sobě blíž.

Vítězem „Noci plné her“ tak byl zaslou-
ženě každý účastník.

 Dagmar Kovaříková, třídní učitelka 5.A

Ve  čtvrtek 3. prosince večer bylo před 
školou rušno. Děti s aktovkou na zádech, 
spacákem, karimatkou pod paží a  další 
taškou se pomalu, ale s jiskřičkami v očích 
shromažďovaly. Doprovázeli je maminky, 
tatínkové i sourozenci. Pro leckteré to bude 
totiž první noc bez rodinných příslušníků. 
Čekalo se na  Marka, který měl nejpočet-
nější doprovod: oba rodiče i  starší sestru. 
V kompletní sestavě osmnácti dětí a spo-
luzavazadel jako na týdenní pobyt jsme se 
s rodiči rozloučili a zamkli školu.           

Následovalo ubytování v družině: první 
místnost se proměnila v obývací pokoj a jí-
delnu, druhá v ložnici. Dle přísloví „Jak si 
kdo ustele, tak si lehne“ jsme hodně času 
věnovali právě přípravě lůžek. Nábytkem 
jsme místnost rozdělili na dívčí a chlapec-
kou část. Děti hbitě rozmotávaly karimatky 
a spacáky. Měly zcela jasno, kdo vedle koho 
ulehne. 

 Přestože přijely dle pokynů po  večeři, 
neváhaly vytáhnout sladké i slané pochu-
tiny a  plny očekávání zasedly ke  stolům. 
Bang!, Aktivity a Doubble se staly jasnou 
volbou pro celý večer. Přirozeně se utvořily 
smíšené skupinky, v  nichž každý soutěžil 
sám za  sebe. Smíchu a  legračních situací 

den otevřených dveří
Vždy poslední listopadový pátek se v otnické základní škole koná „Den otevřených dveří“. V letošním školním roce připadl tento den 

na 27. listopadu. Jsme velmi rádi, že se do školy přišlo podívat celkem 94 rodičů i prarodičů, což byl letos rekordní počet. Především ve 
třídách I. stupně byla účast velmi vysoká. Potěšující je také účast rodičů ve vyšších třídách. Všem příchozím děkujeme, že si našli čas a 
školu v tento den navštívili. Pro nejmladší děti, které rády předváději, co vše se již naučily, je to určitě povzbuzení do jejich dalšího vzdě-
lávání. Hynek Zavřel
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dráčkiáda
V průběhu měsíce listopadu proběhla velmi zajímavá aktivita ve školní družině. Paní 

vychovatelka Marcela Gorecká, Martina Tomašíková  a Vlastimil Baník ve spolupráci s 
panem učitelem Kleisem a Kristinou Monteux vymysleli, nachystali a připravili pěkné 
odpoledne. Dětem přišli pomoci i rodiče či prarodiče, kteří pomohli s vyrobením kostry 
dráčků, ale výzdoba už byla na dětech samotných. Následně si mohli svá vyrobená dílka 
venku vyzkoušet a řada dětí měla z toho velkou radost. Samozřejmě hlavně proto, že se 
na výrobě dráčků podílely také. Součástí dráčkiády byla i sportovní zábava, kde děti  např. 
házely na přesnost nebo běžely štafetu.

Domnívám se, že to bylo pro rodiče či prarodiče i děti ve školní družině velmi pěkně 
a aktivně strávené podzimní odpoledne, na které budou rádi vzpomínat.

 Hynek Zavřel

Vážení rodiče!
Jménem školské rady bych vám chtěla poděkovat za vyplnění 

dotazníku, jež se vám dostal do rukou v minulém školním roce.  
Vašich názorů si ceníme a na jejich základě, pokud je to možné, 
může škola provádět určité změny.  Výsledky dotazníku jsou k na-
hlédnutí u vaší třídní paní učitelky. Celkově odpovědělo 53 % do-
tázaných rodičů, což je velmi pěkný výsledek.

A jaké závěry je možné z dotazníku vyvodit?
· Placení obědů v  hotovosti - škola okamžitě zareagovala na 

připomínky k hodinám pro placení obědů a na základě výsledků 

v dotazníku má paní Partyková otevřeno jeden den ráno a druhý 
odpoledne. Potvrzení o přijatých platbách, stejně tak jako vratky 
za stravné, se budou psát žákům do žákovské knížky nebo deníč-
ku. Rodiče takto mají přehled o platbách za obědy. Opatření platí 
již od září 2015.

· Připomínky ke stravování – většina odpovídajících je se sklad-
bou jídelníčku spokojena, z hlediska statistiky (*) není nutné pro-
vádět nějaké hromadné změny nebo opatření v této oblasti. Jed-
notlivé zajímavé postřehy rodičů byly předány škole (jídelně) pro 
zamyšlení. Pro některé dotázané bylo příjemné zjištění, že škola 
uveřejňuje jídelníček na webových stránkách.

· Spokojenost dětí s kroužky – někteří dotázaní rodiče až při po-
hledu na dotazník zjistili, kolik kroužků škola zajišťuje. Průzkum 
ukázal, že děti jsou s kroužky velmi spokojeny. Jednotlivé zajímavé 
připomínky byly předány konkrétním vedoucím kroužků k za-
myšlení. Z hlediska statistiky (*) žádný typ kroužku na škole ne-
chybí.

· Termín rodičovských schůzek – většině dotázaných termín ro-
dičovských schůzek vyhovuje, a proto v této oblasti škola neplánu-
je žádné změny.

(*) Statisticky významný výsledek průzkumu by znamenal, že 
více než polovina dotázaných vyjádřila svoji žádost, nebo požado-
vala změnu stávajícího stavu.

Na školskou radu se můžete obrátit v případě jakýchkoliv dota-
zů nebo připomínek.

Ještě jednou vám za celou školskou radu děkuji a přeji mnoho 
úspěchů dětem ve škole a vám v osobním a profesním životě!

Ing. Marta Rosendorfová
předsedkyně ŠR 

dotazník školské rady

třída počet žáků počet vrácených 
dotazníků % navrácení

1A 19 13 68
1B 20 15 75
2 25 18 72
3 24 15 63
4 26 18 69

5A 18 14 78
5B 20 8 40
6 33 11 33

7A 16 7 44
7B 19 7 37
8A 22 7 32
8B 19 5 26

Celkem 261 138 53
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S p O R t O v n í  k u k á t k O

Zprávy z kuloárů: 2. listopadu jsme nastoupili v Kyjově do 1. kola Coca Cola Cupu s posíle-
ným a kompletním fotbalovým kádrem. Po dvouhodinovém cestováním linkami IDS JMK jsme 
svedli první souboj se školou z Moravského Písku a s přehledem zvítězili. 

Papírově silnější soupeř nás teprve čekal. A papír nelhal. Zkušený a sehraný tým Kyjova obsa-
dil všechny posty na hřišti a přehrál nás svou rychlostí, držením míče, ale i bojovností. My jsme 
se však nevzdávali a zakousli se do soupeře také. Nicméně síly docházely velice rychle a nakonec 
selhalo i morální nasazení některých hráčů. S porážkou se leckterý fotbalista jen tak nesmíří.

Uznali jsme kvalitu soupeře a přejeme Kyjovákům, aby na jaře předvedli stejně kvalitní výkon.
Celému otnickému týmu děkuji za účast v turnaji, za nasazení a bojovnost a držím palce ve 

futsalovém turnaji na konci listopadu ve Vyškově. 
Soupiska 1. kola:   Tomáš Cekl, Václav Fiala (1 branka), Radim Kovář, Jan Borovička (1 bran-

ka), David Vozdecký, Nikolas Bulva (1 branka), Martin Šebesta, Lukáš Lorenc, Jan Rafaj, Anto-
nín Pavlíček, Jan Kraus (1 branka), Jaromír Kuchařík a Viktor Bohdálek.

Luboš Kleis

Coca-cola Cup

Stolní tenis
Ve  středu 4. listopadu jsme uspořádali 

náš tradiční turnaj ve stolním tenise. Letoš-
ní účastníci se již několik týdnů připravo-
vali u stolu, který stojí na chodbě u učebny 
přírodopisu. Děti si přestávky krátí s pál-
kou v ruce a všemožně, lépe či hůře, trefují 
malý bílý míček.

Na turnaji to bylo vidět. Nasazení a sou-
středění však neubíralo na  dobré náladě 
a přátelské atmosféře. 

A jak to dopadlo? 1. místo v mladší kate-
gorii obsadil Bolek Oplt ze 6. A a u starších 
se na nejvyšší příčku probojoval Antonín 
Pavlíček. Luboš Kleis

Od 15. září se žáci 2. a 3. třídy 
účastnili plaveckého výcviku ve 
vyškovském „Aquaparku“. Výuku 
zajišťuje tamní plavecká škola paní 
Konkolové. Každé úterý měli žáci 
příležitost naučit se, anebo zdoko-
nalit v některé z plaveckých doved-
ností. Profesionální přístup instruk-
torů plavecké školy se projevil nejen 
velkými pokroky žáků, ale i   jejich 
nadšením a   vysokým nasazením 
pro všechny vodní aktivity. V prů-
běhu celkem devíti plaveckých lek-
cí si žáci vyzkoušeli různé plavecké 
styly, plavali ve všech bazénech. A 
v  letošním roce jsem se sám pře-
svědčil, že se dětem maximálně 
věnují.  Velmi dobře kombinují 
činnost výukovou i relaxační. Jsem 
rád, že se daří zajistit podzimní 
termíny hned od září, kdy je ještě 
venkovní teplota vzduchu příz-
nivá. Zimní měsíce jsou pak pro 
přesuny z  vyhřátých bazenů do 
autobusů příčinou častých nachla-
zení. Vzhledem k  tomu, že cesta 
do Vyškova zabere určitý čas, tak 
jsme opět dětem zajistili dvě lekce 
v  jednom dni, aby plavecká výuka 
měla větší efekt. Na závěr výcviku 
dostal každý „mokré vysvědčení“. 
Druháčci se už těší na příští škol-
ní rok, kdy budou ve výuce plavání 
pokračovat.           

 Hynek Zavřel a Kateřina Korcová

Plavecký 
výcvik v rámci 
výuky
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Na obloze se vznášelo padesát draků
„Počasí jako na objednávku“, to by se 

dalo říci o sobotě 24. října. Slunečné nebe 
bez mráčků, vítr fouká tak akorát. Ideální 
podmínky pro pouštění draků. O tom se 
přesvědčila padesátka účastníků letošní 
drakiády. Spolu se svými rodiči, prarodiči 
či sourozenci si přišli poslat do oblak svého 
ručně vyrobeného nebo koupeného draka. 
Všechny děti se na závěr mohly těšit na 
malou odměnu a diplom.

Ve dnech 18.-19. 9. 2015 se uskutečnila 
již tradiční podzimní burza dětského ob-
lečení a sportovních potřeb. Počet zúčast-
něných a prodej byl zase rekordní. Výtěžek 
burzy, cca 8 tis korun, použije Občanské 
sdružení na  nákup drobností pro děti 
na akce pořádané Sadem, například Draki-
áda, Andělská šou, Karneval, apod.  Děku-
jeme všem, kteří nám zachovávají přízeň, 
a srdečně zveme na jarní burzu.

Marta Rosendorfová

Tradiční
podzimní burza
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Tradiční podzimní lampionový průvod 
se letos konal v pondělí 16. listopadu. Sešli 
jsme se u školy, kde každý účastník dostal 
reflexní přívěšek. Procházka s  lampiony 
po  obci byla ukončena na  náměstí. Tam 
na nás čekali vodníci a víly, abychom spo-
lečně uzavřeli pramen, který tryská z  ka-
mene před radnicí.

Zdravím Vás suchozemci,
nedávno jste mého kolegu vodníka  Sad-

káča, naše bludičky bledé a  mě, hastrma-
na Poltňáka, pozvali do středu Vaší krásné 
obce, abychom uzamkli pramen na  nově 
upraveném náměstíčku před radnicí. 
Po  Vaší jarní návštěvě u  kolegova rybníka 
jsme všichni rádi Vaše pozvání přijali. Doma 
v  obou rybnících už máme dno uklizeno, 
ryby a žáby spočítané a připravené k zimní-
mu vegetování. Aby nám u Vás v obci nebyla 
zima, upletly nám bludičky nové šály - prý 
ať neděláme nadpřirozeným bytostem mezi 
lidmi ostudu. Byli jsme všichni překvapeni, 

jak krásně jste si náměstíčko upravili a jaký 
hezký pramen máte a  také nás překvapilo, 
kolik malých suchozemských světlušek se 
sešlo. Pramen je zamčený a zůstane tak ce-
lou zimu, na to dohlídne pan starosta, který 
byl tak hodný a klíče od pramene uschoval 
na radnici, abychom ho mohli na jaře přijít 
zase odemknout a probudit.

A  ještě Vás musím pochválit, drobotino 
naše milá, že u rybníků nekřičíte, neházíte 
odpadky do potoků a rybníků, ani je nene-
cháváte na  břehu. Nerušíte vodní ptactvo 
a naše milé žabky, jakož i ostatní obyvate-
le vodních hlubin. Ještě Vás chci upozornit: 
v  zimě nechoďte sami na  zamrzlý rybník, 
ať se k nám nepropadnete a nemusíme Vás 
tahat ze studené vody. Takže, suchozemča-
ta, na brusle jenom pod dozorem a můžete 
nám u rybníka postavit sněhuláka, až na-
padne sníh.

My se s  vodnickým kolegou uložíme 
k  zimnímu spánku, bludičky se možná 
v noci proběhnou po okolí, tak se jich neboj-

Náměstí zaplnily děti s lampiony

Štiku Boženu ulovil 
17. října 2015 
Tonda Šebeček. 
Měřila 106 cm 
a vážila 8 kg. 
Chytla se 
na nastraženou 
lovčičskou 
rotační třpytku.

te, když je náhodou zahlídnete, a všichni už 
se moc těšíme na jaro a na Vás, že se zase 
potkáme a poklábosíme.

Pokojný Vánoce, suchozemci, buďte 
na sebe hodní a milí!

Po  skončení lampionového průvodu se 
všichni mohli občerstvit přímo na náměstí. 
Víly rozdávaly perníkové rybičky. Teplý čaj 
pro všechny děti připravila Leona Leváko-
vá se svými pomocnicemi. Kdo měl chuť, 
mohl si opéct klobásu. Pro dospělé bylo 
připraveno na zahřátí svařené víno.
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Již potřetí jsme se sešli na začátku adven-
tu při Andělské tvořivé dílně. Nazdobit si 
perníčky, vyrobit andělíčka z korálků, z pa-
píru nebo vánoční girlandu měly možnost 
všechny děti, které přišly 28. listopadu do 
dělnického domu. Drobnosti, které si děti 
vyrobily, si odnesly ve vlastnoručně potiš-
těných papírových taškách. 

Po tvoření si všichni malí andílci mohli 
provětrat svá křidýlka při tanci a soutěžích 
na sále. Na závěr jsme se všichni společně 
podívali na animovanou pohádku Jiřího 
Trnky Dva mrazíci. 

Dana Sekaninová

Začátek adventu patřil andělům
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Podzim u zahrádkářů

Ten dělá to a ten zas tohle
Jak říká jedno známé přísloví – žádný učený z  nebe nespadl. 

A věřte, že když už si myslíte, že jste v životě viděli všechno, zjis-
tili jste v sobotu 14. listopadu, že tomu tak opravdu není. Na naši 
již tradiční ukázku řemesel a ručních prací zavítali tvůrci samých 
krásných věcí. Zcela poprvé jsme letos mohli obdivovat ruční 
malování na  kameny, které si mohl každý zájemce sám vyzkou-
šet. Další umělecká díla ztvárnila paní Müllerová, která pájí mědí 
na sklo. Dečky z patchworku, ručně vyráběná mýdla, háčkované 
a pletené dětské oblečení, postavičky z kukuřičného šustí, krabičky 
na kapesníčky, šperkovnice a truhličky na čaj, náš také již tradiční 
bleší trh v čele s Toničkou Bočkovou. Tradiční a známé Marceliny 
trubičky, prštické koláče, perníčky paní Levíčkové, sýry, víno, med 
a medovina a další pochutiny pro mlsný jazýček. Nechyběly letos 
ani zabijačkové pochoutky před dělnickým domem a spoustu dal-
ších krásných věcí, ze kterých zrak jen přecházel. Každý si domů 
něco pěkného přinesl, co zpříjemní vánoční atmosféru. Kdo nám 
letos velmi chyběl, byla otnická děvčata s výrobky z roliček papíru. 
Po andělích a sněhulácích z roliček papíru jsme chtěli další nové 
kousky do našich domácích sbírek, ale děvčatům to letos jednodu-
še časově nevycházelo. Nebudeme smutnit, věříme, že nás od jejich 
umění dělí pouhý rok.

Na pódiu „vyrostl“ obrovský strom, který pro nás vánočně na-
zdobil náš přítel Jaromír Kokeš, bez kterého si již naše akce nedo-
vedeme představit. Je velmi hezké, že v jeho nabitém programu se 
najde i místo pro nás – malé zahrádkářské nadšence a kutily.

Kutilů není nikdy dost. Není nikdy dost lidí, kteří umí to a druzí 
zase tohle. Vždyť jedině všichni spolu můžeme vytvářet hodnoty 
našeho kulturního a společenského dění. A  je jedno, jestli ten je 
místní, ten je odtam a ten zase odjinud. Děkujeme vám, kteří jste 
nás svojí návštěvou poctili, zakoupili si něco hezkého pro potěšení 
nejen svoje, ale i svých blízkých a přátel. Děkujeme také přízniv-
cům našich akcí z okolních ať už blízkých nebo dalekých obcí.

Přijďte i příští rok, naši milí návštěvníci. Vždyť vy víte, že bez vás 
to všechno nemá smysl.

Za sdružení otnických zahrádkářů mi dovolte popřát všem obča-
nům šťastné a veselé vánoční svátky. Zdeňka Křivánková

moštování
O  moštování jsme se 

zmiňovali již v  minu-
lém vydání. Za běžných 
okolností bychom se 
dnes již k  němu nevra-
celi, ale dovolte nám 
ještě jedno menší poch-
lubení: v  letošním roce, 
kdy se moštovalo cel-
kem 10 sobot, prošlo 
naším lisem rekordních 
7  093 litrů. Zájem-
ci o  moštování byli ze 
14 okolních obcí. Těší 
náš tak obrovský zájem 
o  naši poctivou práci. 
Všem zájemcům velmi 
děkujeme.
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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

Rok s rokem se sešel a v tuhle dobu je 
ten správný čas se poohlédnout za uply-
nulým soutěžním ročníkem a  zároveň 
ve stručnosti zhodnotit činnost jednotli-
vých mužstev oddílu kopané.

Ukončený soutěžní ročník 2014/15 se 
nesl ve znamení obměny otnické fotbalo-
vé výkladní skříně, která vždy výhradně 
patřila „A“ mužstvu dospělých.

Jak určitě všichni příznivci fotbalu 
v Otnicích ví, tak závěr sezony 2014/15 
dopadl pro mužstva kategorie dospělých 
velkým propadákem.

„A“ mužstvo skončilo v krajském pře-
boru 1.B třídy s počtem 16 bodů na po-
sledním místě a po dvou letech působení 
v téhle soutěží končí.  Tenhle výsledek je 
odrazem skutečnosti malého hráčského 
kádru a  při značném počtu zraněných 
hráčů nebyla možnost jejich adekvátní 
náhrady, čemuž odpovídaly dosažené 
výsledky.

„B“ mužstvo ukončilo svoje účinková-
ní ve 3. třídě okresního přeboru rovněž 
na  posledním místě se ziskem pouhých 
13 bodů. Jako velkou chybou se ukázalo  
neuvážené přihlášení mužstva do 3. tří-
dy, kdy většina hráčů vítězného kádru 4. 
třídy chtěla zůstat nadále hrát v téhle niž-
ší  soutěži. Někteří hráči, kteří hrát slíbili, 
nehráli,  někteří se během sezony zranili 
a někteří museli vypomáhat A-mužstvu, 
což byla priorita. Výsledek byl ten, že při 
venkovních zápasech neměl skoro kdo 
hrát. Za těchto okolností můžeme pova-
žovat za úspěch, že jsme dokončili soutěž 
bez finančních sankcí.

Naši žáci pod vedením Petra Fialy 
a Lukáše Veselého ukončili svoje účinko-
vání v okresním přeboru na krásném 4. 
místě se ziskem 55 bodů a ztrátou 6 bodů 
na 1. Kobeřice. S potěšením rovněž mů-
žeme konstatovat, že nejlepší střelec této 
soutěže je náš hráč Nikolas Bulva, který 
zatížil konto soupeřů 51 brankami z cel-
kového počtu 111. Velká gratulace a snad 
i příslib jednou budoucího střelce do ka-
tegorie dospělých. 

Naše starší přípravka vedená Boh-
danem Tišerem a  Petrem Skalákem se 
umístila z 11 mužstev na 4. místě s po-
čtem 34 bodů. Za  zmínku rovněž stojí 

připomenout, že i v téhle kategorii máme 
nejlepšího střelce soutěže. Jím je Bolek 
Oplt, který nastřílel 59 branek z celkové-
ho počtu 130.

Mladší přípravka pod vedením Leoše 
Boudného a  Michala Rosendorfa svoji 
skupinu vyhrála a  sehrála finálový zá-
pas o přeborníka okresu s vítězem dru-
hé skupiny Vyškovem „A“. Tyhle zápasy 
jsme s  kvalitním soupeřem prohráli, 
doma 5:14 a ve Vyškově 9:3. Už jen sa-
motná účast v  tomhle finále je velkým 
úspěchem našich nejmenších fotbalistů 
a  já věřím, že jim dodá chuť do dalšího 
fotbalového působení. Rovněž musím 
konstatovat, že i  zde máme nejlepšího 
střelce celé skupiny. Albert Oplt nastřílel 
93 branek – gratulujeme.

Před novým soutěžním ročníkem jsme 
ukončili působení „B“ mužstva a  zva-
žovali, do  které soutěže přihlásit „A“ 
mužstvo. Vzhledem k obavám z malého 
zájmu bývalých hráčů béčka pokračo-
vat dál v  „A“ týmu za  podmínky pra-
videlných tréninků a  reálné možnosti 
ukončení kariéry starších hráčů áčka, 
jsme dokonce uvažovali přihlásit 3. třídu 
okresního přeboru. Po  bouřlivých dis-
kuzích mezi všemi hráči a  funkcionáři 
jsme se nakonec  rozhodli přihlásit „A“ 
mužstvo do  Okresního přeboru, což se 
s  odstupem času jeví jako rozhodnutí 
správné.

Před začátkem soutěže došlo k  urči-
tým organizačním změnám. Na  vlastní 
žádost ukončil působení jako vedoucí 
mužstva Ladislav Kypr, jemuž bych chtěl 
touto cestou poděkovat za  odvedenou 
práci. Na jeho místo byl jmenován Ladi-
slav Zedníček a  jako druhý trenér vedle 
Michala Kašpaříka byl určen Radek Spá-
čil. 

Troufám si říct, že posledně jmeno-
vaný přinesl do  mužstva výrazný nový 
impulz. Zajímavé a  účelné tréninky se 
začaly pozitivně projevovat v  zápasech. 
Díky pravidelnému trénování se pod-
statně zlepšila hra a  forma bývalých 
B-čkařů, ktaří v  případě potřeby hrají 
nebo zaskakují za  jiné chybějící stabilní 
hráče, aniž by kvalita hry nějak utrpěla.                                                                                                                                   

Taky si nelze nevšimnout věkové vy-
váženosti mužstva. Mladí hráči, kte-
ří, vyšli před dvěma roky z  dorostu 
a  odehráli už několik dospělých zápasů 
v krajském přeboru, nyní zúročují svoje 
nabyté zkušenosti vedle těch starších.                                                                                                                                        
A když k těmto pozitivům přičteme zno-
vunalezenou chuť k fotbalu snipera Kaš-
paříka, který i ve svém věku děsí všechny 
obránce v okrese, tak druhé místo v  ta-
bulce je reálný odraz všech uvedených 
faktorů.

V  žákovských kategoriích se negativ-
ně projevil každoroční věkový posun 
hráčů. Z žáků odešli opory Bulva, Fiala, 
Daňhel, kteří hrají za  újezdský dorost. 
Je velká škoda pro náš fotbal, že někteří 
platní hráči s dosažením dorosteneckého 
věku ukončili činnost. Z tohoto důvodu 
se nám nedaří znovu přihlásit mužstvo 
dorostu do  soutěže. Jsme přesvědčeni, 
že právě tahle kategorie je důležitý me-
zičlánek mezi žákovskou a dospělou ka-
tegorií.

Jako oddíl máme problém sehnat ve-
doucí a trenéry právě k žákovským muž-
stvům. Bohužel nejsme oddíl, který si 
může dovolit sehnat placené odborníky. 
Bohužel se nám nedaří ani sehnat nové 
vedoucí z řad tatínků dětí, kteří o fotbal 
mají zájem. Jeden s posledních, který se 
začal angažovat u  nejmladší přípravky 
je Marek Matoušek. Touto cestou bych 
chtěl  poděkovat všem rodičům i  ostat-
ním, trenérům, kteří obětují svůj volný 
čas a  ukazují těm nejmenším cestičku 
ke hře zvané fotbal. Pokud nebudou oni, 
tak časem u  nás v  Otnicích nebude ani 
fotbal!!!!

Na  závěr bych chtěl do  nového roku 
popřát všem našim příznivcům přede-
vším hodně zdraví, následně trpělivost 
a pevné nervy při našich zápasech a sa-
mozřejmě co nejvíc zpívaných chorálů: 
„Sláva nám, sláva nám...“

No a  našim hráčům přeju co nejmíň 
zranění a co nejvíc radosti ze hry. Pokud 
se budou fotbalem bavit, tak budou i vý-
sledky.

Sportu zdar!

Předseda oddílu: Dušan Matoušek

fotbalové okénko
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Výsledky I. mužstva Okresní přebor  podzim 2015

Tabulka po podzimní části

# Klub Z V R P S B 1. Otnice - Hodějice 3:2

1. Křenovice 13 10 1 2 44:17 31 2. Ivanovice na Hané - Otnice 5:0

2. Otnice 13 9 1 3 35:31 28 3. Otnice - Křižanovice 4:1

3. FKD 13 7 1 5 36:26 22 4. Kobeřice - Otnice 9:3

4. Kobeřice 13 6 3 4 38:31 21 5. Otnice - Bohdalice 5:0

5. Bohdalice 13 6 3 4 31:31 21 6. Otnice - Radslavice 3:2

6. Ivanovice na Hané 13 6 2 5 36:22 20 7. Vícemilice - Otnice 3:3

7. Brankovice 13 6 2 5 29:24 20 8. Otnice - Dědice 2:1

8. Hodějice 13 6 2 5 34:34 20 9. Vážany nad Litavou - Otnice 2:3

9. Vícemilice 13 5 3 5 37:23 18 10. Otnice - FKD 2:1

10. Radslavice 13 5 3 5 34:32 18 11. Letonice - Otnice 3:2

11. Letonice 13 6 0 7 16:22 18 12. Otnice - Brankovice 3:1

12. Křižanovice 13 5 1 7 24:27 16 13. Křenovice - Otnice 1:2

13. Vážany nad Litavou 13 2 1 10 20:46 7

14. Dědice 13 0 1 12 16:64 1

Největší vítězství: 

Tabulka domácí část
Otnice - 5:0

# Klub Z V R P S B Největší porážka:
1. Otnice 7 7 0 0 22:08 21 Kobeřice - Otnice 9:3
2. FKD 6 6 0 0 29:06 18
3. Vícemilice 7 4 1 2 26:11 13 Branky:
4. Křenovice 6 4 1 1 15:04 13 Kašpařík M. 14 17
5. Kobeřice 7 4 1 2 26:16 13 Čapek  K. 7
6. Radslavice 7 3 2 2 23:17 11 Fiala Petr 4 Červené karty:
7. Hodějice 6 3 1 2 20:12 10 3 Kašpařík M.
8. Křižanovice 7 3 1 3 18:13 10 Rafaj Zdenek 2 Rafaj Zdenek
9. Ivanovice na Hané 6 3 0 3 16:09 9 Špunar Michal 2 Fiala Petr

10. Letonice 6 3 0 3 08:08 9 Struha Jiří 2
11. Brankovice 6 2 1 3 12:10 7 Kropáček T. 1
12. Bohdalice 6 1 2 3 12:15 5
13. Vážany nad Litavou 7 1 1 5 16:21 4
14. Dědice 7 0 1 6 11:28 1

odehrané minuty

Tabulka venkovní část
Kropáček Tomáš 1170 13
Rafaj Evžen 1170 13

# Klub Z V R P S B Navrátil Petr 1170 13
1. Křenovice 7 6 0 1 29:13 18 Rafaj Zdenek 963 11
2. Bohdalice 7 5 1 1 20:16 16 Fiala Petr 912 12
3. Brankovice 7 4 1 2 17:14 13 Čapek Kamil 875 11
4. Ivanovice na Hané 7 3 2 2 20:13 11 Kraus Jaroslav 873 11
5. Hodějice 7 3 1 3 15:22 10 Kašpařík Michal 855 12
6. Letonice 7 3 0 4 8:14 9 Špunar Michal 789 11
7. Kobeřice 6 2 2 2 12:15 8 Smetana Tomáš 746 10
8. Radslavice 6 2 1 3 11:15 7 Václavek Pavel 689 12
9. Otnice 6 2 1 3 13:23 7 Struha Jiří 629 9

10. Křižanovice 6 2 0 4 6:14 6 Levák Dominik 604 8
11. Vícemilice 6 1 2 3 11:12 5 Čermák Pavel 576 12
12. FKD 7 1 1 5 7:22 4 Ondra Lukáš 417 11
13. Vážany nad Litavou 6 1 0 5 4:25 3 Paulík Jan 224 7
14. Dědice 6 0 0 6 5:36 0 Matoušek Marek 86 2

Heřmanský Milan TJ SOKOL Otnice

Remízou v 6. kole 3:3 na hřišti ve Vícemilích skončila černá serie 17 porážek                                                                                                                      
         v řadě na hřištích soupeřů. Posledně bodovalo dne 01.06.2014 na hřišti v Lovčicích.

Výslednky   I. mužstva

Bondalice

Žluté karty:  

Rafaj Rvžen

Do utkání nastoupilo celkem 17 hráčůjednotliv
ých 

hráčů

Remízou v 6. kole 3:3 na hřišti ve Vícemilicích skončila černá serie 17 porážek
v řadě na hřištích soupeřů. Posledně bodovalo dne 01.06.2014 na hřišti v Lovčicích.

Výsledky I. mužstva, okresní přebor, podzim 2015

Milan Heřmanský, TJ SOKOL Otnice

          Do utkání nastoupilo celkem 17 hráčů

         odehrané minuty          odehraná utkání

Bohdalice

Rafaj Evžen
Rafaj Zdeněk
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fotbalový podzim starší přípravky Otnice

Ohlédnutí za podzimní sezonou mladší přípravky

Na konci srpna letošního 
roku se konalo Mistrov-
ství Evropy MAC v Brně. 
Mažoretky Kalimero Vyš- 
kov-Těšany získaly rekordní 
počet zlatých medailí. V ka-
tegorii juniorky solo-baton 
získala zlatou medaili Běla 
Kubíčková. Družstvo seni-
orek získalo dokonce dvě 
zlaté medaile a to v kategorii 
mix a baton. Byla to zaslou-
žená odměna po desetileté 
tvrdé práci během tréninků. 
Družstvo kadetek získalo 
bronzovou medaili v kate-
gorii baton. Všem moc gra-
tulujeme a přejeme mnoho 
úspěchů! Nejbližší soutěž se 
koná 19. 12. 2015 ve Vídni.

Marta Rosendorfová

Mladší přípravka odehrála podzim 
v  této sestavě: Honzík Boudný, Adam 
Kosík, Bára Zicháčková, Vojta Srba, Mi-
chal Matoušek, Jirka Hofr, Max Muric, 
Dominik Rosendorf, Petr Richter, Jirka 
Polanský,  Adam Žuchovský.

 Sehráli jsme celkem 11 zápasů s těmito 
výsledky: 2 vítězství, 1 remíza, 8 porážek, 
skóre 55:108. Střelci družstva: Rosendorf 
31, Kosík 11, Boudný 4, Zicháčková 4, 
Srba 2, Matoušek 2, Hofr 1, Muric 1.

 Po prvotní nejistotě ohledně obsazení 
mladší přípravky se nakonec po prove-
deném náboru družstvo sešlo v  doce-
la hojném počtu. Pro většinu hráčů se 
jednalo o první soutěžní ročník a pro 
mnohé z nich dokonce o první fotbalové 
krůčky. Tomu odpovídala zpočátku hra 
i dosažené výsledky. Postupem času se 
ovšem výkony hráčů i dosažené výsledky 
zlepšovaly.

O výsledky však v  mladší přípravce 
zas tak nejde. Jde především o to, aby se 
hráči naučili základy fotbalu a aby je hra 

bavila. Na dětech je určitě vidět pokrok, 
nadšení a zápal do hry.  A z toho máme 
všichni trenéři radost.

  Přejeme všem hráčům, aby neztratili 
chuť do hry i do trénování, aby se nadále 

fotbalem bavili a postupně se zlepšovali. 
Věříme, že potom se dostaví i dobré vý-
sledky a hodně gólů v sítích soupeřů.

 Trenéři: Marek Matoušek, Leoš Boud-
ný a Michal Rosendorf

Za  starší přípravku Otnic na  podzim 
hráli Michal Doležal, Štěpán Doležal, On-
dřej Fojtík, Filip Chaloupka, Albert Oplt, 
Tomáš Rérych, Filip Richter, Nikola Sa-
dílková, Filip Skalák, Jan Vikturna, Luboš 
Vikturna, Ladislav Zedníček. 

Šest zápasů jsme hráli doma a  na  čtyři 
jsme cestovali po  okolí. Pět zápasů jsme 
vyhráli a stejný počet i prohráli, naše skóre 
bylo pozitivní 56:46. Ale to není nejdůle-
žitější. Podstatné je, že držíme pohroma-
dě a  že máme chuť trénovat. Důležitá je 

i podpora rodičů. Většina týmu hrála loni 
za  mladší přípravku a  tak věříme, že se 
nám na  jaře bude dařit ještě lépe. Pokud 
u toho budete chtít být, přijďte nás podpo-
řit v jarních zápasech, rádi Vás uvidíme. 

Trenéři: Petr Skalák, Bohdan Tišer

Velký úspěch 
mažoretek 
Kalimero

V první řadě zleva: Zuzana Rosendorfová, Tereza Jelínková, Adéla Klvačová, Simona Šebečková a 
Petra Kašpaříková
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Míša Drabálková se po vítězství na mistrovství 
České republiky nominovala jako jediná žena 
z ČR na mistrovství Evropy, které se konalo v ně-
meckém Chemnitzu. Pro Míšu to byla první me-
zinárodní soutěž a  určitě se svým výkonem byla 
spokojena. Mezi evropskou konkurencí obsadila  
7. místo. Míša v  disciplíně dřep zvedla 180 kg, 
v benchpressu (tlak v lehu) zvedla 110 kg a v mrt-
vém tahu dokázala zvládnout hmotnost 150 kg. 
Celkový součet byl 440 kg a  byl to nový osobní 
rekord.

Další soutěží, které se Míša zúčastnila v  dru-
hé polovině roku, bylo mistrovství ČR družstev 
v  silovém trojboji. Tento šampionát pořádal od-
díl Tj Olympia Zlín. Míša již patří mezi nejlepší 
trojbojaře Sokolu Nymburk, a proto byla zařazena 
do týmu A. Se svým družstvem vybojovala 2. místo,  
když se jí povedl stejný výkon jako na mistrovství 
Evropy.

Vyvrcholením soutěžní sezony bylo mistrovství 
světa v Lucembursku, konané v polovině listopa-
du. Michaela byla opět jedinou českou zástupkyní. 
Ve  dřepu Míša zvládla druhým pokusem 180 kg, 
třetím pokusem zkoušela dokonce 190 kg, ale pro-
zatím neúspěšně. V benchpressu zvládla 112,5 kg 
velice lehce a  litovala, že nešla na  115 či 117,5. 
V  mrtvém tahu zvedla 150 kg. Celkový součet 
442,5 kg ji vynesl na  11. místo, což při premiéře 
na světovém šampionátu je hezké umistění. 

Otnická závodnice reprezentující Sokol Nym-
burk se ted připravuje na mistrovství ČR, které se 
koná v  únoru v  Praze a  následně na  mistrovství 
Evropy, které pořádá Česká republika.

Michal Sicha

MS v Lucembursku, 
Míša s vítězkou své 
kategorie 
s Američankou 
Priscillou Ribisc

další úspěchy na mezinárodní scéně

MČR družstev, dřep 180 kg

MS v Lucembursku, momentka dřep

mistrovství 
české republiky 
v silovém trojboji 
27. 2. 2016 praha
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14. listopadu 2015

Zájezd do Divadla boleradice
na hru Záhoráckého divadla Senice

Osudy jedného vinára
pořádá	otnický	sad

24.	prosince	2015
tROubení tRubAČŮ

26.	prosince	2015
tradiční setkání na ŠtĚpánA

u	rybníku	pod	poltňou
přijďte	ochutnat	rybí	speciality,	

grilované	maso,	teplé	a	studené	nápoje
pořádají:	otničtí	rybáři

9.	ledna	2016
tříkrálová sbírka

od	9	hodin
rádi	mezi	sebou	přivítáme	

všechny	dobrovolníky	z	řad	dětí	i	dospělých,
kteří	se	mohou	hlásit		u	M.	jelínka	
na	telefonním	čísle	773	464	077.	

děkujeme

16.	ledna	2016
Myslivecký ples

Bohatá	zvěřinová	tombola	-	zvěřinové	speciality	
k	tanci	a	poslechu	hraje	skupina	impuls

pořádá:	Myslivecký	spolek	„Hubert“	otnice

23.	ledna	2016	v 18	hod
24.	ledna	2016	v 17	hod

divadelní	představení	ochotnického	spolku	
ochotnice

pODHORSkÝ penZiOn
lehce	načernalá	komedie

vstupné	dobrovolné.	Místenky	vydává	obecní	úřad.

30.	ledna	2016
Ostatky

Hraje	impuls
Masky	jsou	vítány

pořádá:	tj	sokol	otnice

13.	února	2016
Dětský maškarní ples

„vzhůru	do	vesmíru“
pořádá:	občanské	sdružení	otnický	sad

vítání občánků narozených 
v roce 2015

20.	února	2016
posezení pro seniory

4.	března	2016

MDŽ
vystoupení ostravské 

travesty skupiny Divoké kočky
od	19	hodin	v dělnickém	domě

!	slosovatelné	vstupenky	!
pořádají:	otničtí	zahrádkáři

27.	března	2016

posezení u cimbálu
	pořádají:	otničtí	zahrádkáři

23.	dubna	2016
divadelní	společnost	Háta	

uvede	v	dělnickém	domě	komedii	
Světáci

alternují:jan	přeučil,	Martin	zounar,	
adéla	Gondíková,	Mahulena	Bočanová,

	ivana	anderlová		a	další.
rezervace	vstupenek:	otnicky.sad@seznam.cz

pořádá	občanské	sdružení	otnický	sad

kinOkAváRnA
8.	ledna	2016			20	hodin

knězovy děti
satirická	chorvatsko-srbská	komedie

10.	ledna	2016			16	hodin
MiMOni

animovaná	komedie

22.	ledna	2016			20	hodin
kurýr: Restart

akční	krimi	thriller

5.	února	2016			20	hodin
Gangster kA

Český	dramatický	krimi	thriller

7.	února	2016			16	hodin	
píseň moře

animovaný	rodinný	film

12.	února	2016				20	hodin
nemilosrdní
akční	krimi

19.	února	2016			20	hodin
láska v oblacích
romantický	film

26.	února	2016			20	hodin
kobry a užovky

České	drama



Drakiáda

Lampionový průvod s uzavíráním pramene před radnicí



Andělská tvořivá dílna

Mikuláš, andělé a čerti




