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soutěž		„o nejlepší	obecní	a městský	zpravodaj	2015“
Do pátého ročníku soutěže „O nejlepší obecní a městský zpravodaj“, kterou vyhlásily  

KPES FF Univerzity Palackého v Olomouci, Civipolis o.p.s., Unives.eu, Angelus Aureus 
o.p.s., u příležitosti svátku slovanských věrozvěstů a již tradičních „Dnů lidí dobré vůle“ 
na Velehradě, přihlásily obce a města z celé ČR 323 zpravodajů. Porota potřetí vybírala 
také nejlepší zpravodaj mikroregionů, svazků obcí a místních akčních skupin, kterých 
obdržela celkem 29, a také nejlepší rubriku či nejlépe zpracované téma.

Úkolem sedmičlenné poroty, ve které zasedali zástupci vyhlašovatelů a profesionální 
novináři, bylo zhodnotit došlé zpravodaje, nejen po stránce obsahové pestrosti, grafic-
ké přehlednosti, ale vzít v potaz i celkový dojem zpravodaje. Předsedou poroty byl Pavel 
Šaradín z Katedry politologie a evropských studií FF UP v Olomouci, místopředsedkyní 
Marie Šuláková, redaktorka Zpravodaje Spolku pro obnovu venkova a MAS a také 
Českého rozhlasu Olomouc. 

1. Dolnobřežanský Rozkvět (vydává obec Dolní Břežany)
2. Jenštejnský občasník (vydává obec Jenštejn) 
3. Otnický zpravodaj (vydává obec Otnice)

Pavel Šaradín 

Vážení Otničtí, omlouváme se za malé zpoždění ve vydání letního čísla.  Bylo náročné v době 
dovolených doladit detaily ke spokojenosti většiny autorů příspěvků.

Kromě čtení o dění v obci přinášíme i velmi příjemnou zprávu: Otnický zpravodaj zaujal na 
Univerzitě Palackého v Olomouci odbornou porotu a my jsme dostali pozvání na slavnostní vy-
hlášení tří nejlepších obecních a městských zpravodajů. Diplomy předával 4. července 2016 na 
Obecním úřadě na Velehradě kardinál Dominik Duka a předseda poroty Pavel Šaradín. Náš 
diplom za 3. místo převzal starosta Pavel Prokop a za redakční radu Zdeňka Křivánková.

Věřím, že ocenění je takové poetické zadostiučinění naší zodpovědné a mnohdy nelehké práce.
Zároveň je však pro nás zavazující vytrvat a pomyslnou hranici dobré úrovně udržovat, pří-

padně překonávat. 
Velké poděkování samozřejmě náleží všem lidem, kteří se na organizaci akcí a na dění obce 

podílejí, lidem, kteří akce svou návštěvou podporují. Bez jejich nadšení bychom neměli o čem 
psát. Poděkování také patří těm, kteří nám dodávají příspěvky a fotografie. Zvláštní poděkování 
zaslouží i Jiří Cahel, trpělivý grafik, shovívavý k našim požadavkům, jehož odborná pomoc je pro 
nás nezbytná.

...a děkujeme i zastupitelům, jež nejsou skoupí na souhlas či peníze, bez kterých by se většina 
akcí v Otnicích nemohla uskutečnit.

Bez všech výše zmíněných by Otnický zpravodaj nebyl.
 Příjemné a klidné léto.

 Za redakční radu Dagmar Kovaříková

K fotografiím na titulní straně:
Strážka – nejvyšší bod v Otnicích – 266 m n. m.

Výtvarné návrhy dětí na rozhlednu, která možná bude stát v budoucnu na Strážce

                Adam Procházka                                                  Adéla Pavlasová
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4. Kontrola minulého zápisu:
Bod 12) Smlouva o smlouvě budoucí s p. Trundovou byla podepsána.
Bod 13) Záměr na prodej pozemku p.č. 1340/133 zveřejněn. Přihlásil se 
další zájemce. Bude řešeno oddělovacím GP.

   
5. MěÚ Slavkov u Brna – stavební odbor:
a) Manželé Hudečkovi 317 – ÚS přípojky NN + Souhlas s odstraněním 

stavby RD
b) M. Hudcová Brno – ÚR č.39/2016, prodloužení vodovodního řadu
c) LILA Otnice – kolaudační souhlas č.12/2016, zdviž v objektu bu-

dovy
d) R. Hutáková 100 – opravy na RD 313
e) S. Slezák 369 – souhlas s dělením pozemku p.č. 882
f) MND Hodonín – Územní rozhodnutí č.4/2015, těžební plynovod
g) HDP Trading Otnice – Kolaudační souhlas č.13/2016, vestavba kan-

celáří
h) Manželé Kolenčíkovi 397 – stavební úpravy a nástavba RD   
i) MVDr P. Ondrusz 196 – zahájení stavebního řízení úprav RD
j) Ing. J. Zehnal 472 – závěrečná kontrolní prohlídka novostavby RD

6. MěÚ Slavkov u Brna – odbor ŽP:
Ing. Pohořelský Brno – souhlasné stanovisko k umístění kotle do no-
vost. RD

7. KPÚ Bošovice:
Zastupitelé vzali na vědomí sdělení SPÚ Vyškov o zahájení komplex-
ních pozemkových úprav v k.ú. Bošovice. Obec Otnice se přihlásila 
jako účastník řízení. 

8. Faktury ke schválení:
a) Prima stavebniny Brno – Fa: 16110083, odpadové potrubí 
b) BEG Bohemia Brno – Fa: 1670128, regály do archivu
c) Pecák P. Šlapanice – Fa: 4715, oprava veřejného osvětlení a rozhlasu
d) Netic Brno – Fa: 160100098, zálohovací program + servis
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 8, zápi-
su.          

9. MF ČR – herní automat v Kasíně:
Zastupitelé vzali na vědomí Rozhodnutí Ministerstva financí ČR, kte-
rým doplňuje vydané Rozhodnutí o provozování koncového interaktiv-
ního videoloterního terminálu v Kasíně, v Dělnickém domě.

10. VH Respono a.s. + VaK Vyškov – delegace zástupce:
Na Valnou hromadu společnosti Respono Vyškov a Vodovody a kanali-
zace Vyškov, je nutné delegovat zástupce za obec. 
Usnesení:
Zastupitelstvo deleguje:
a) Na VH Respono Vyškov místostarostu Pavla Murice a místopředse-

du Dozorčí rady Respono, starostu obce Pavla Prokopa
b) Na VH VaK Vyškov deleguje místostarostu Pavla Murice. 

 
11. Vánoční koncert Boršičanka:
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy s kapelou Boršičanka, na za-
jištění vánočního koncertu dne 4.12.2016. Nabídková cena 21 tis. Kč. 
Zahájení koncertu ve 14,30 hod.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o vystoupení s kapelou Boršičanka. 
             
12. ZŠ – hospodaření za rok 2015:
Zastupitelstvo projednalo hospodářský výsledek p.o. Základní a Ma-
teřská škola Otnice, za rok 2015. Hospodaření skončilo přebytkem 
7 017,87 Kč. Bylo doporučeno přebytek ponechat do rezervního fondu.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje hospodaření p.o. Základní škola a Mateřská 
škola Otnice, za rok 2015. Přebytek bude začleněn do rezervního fondu 
školy. 

13. ZŠ – prověrky BOZP:
Zastupitelstvo projednalo Zprávu o provedení prověrek bezpečnosti 
na Základní škole i na Mateřské škole Otnice. Zprávy vzalo na vědomí.

14. Inventarizace k 31.12.2015:
Starosta předložil Inventarizační zprávu k 31.12.2015. Fyzickou inven-
turou nebyl zjištěn rozdíl s účetním stavem.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2015. 
15. Chodník Milešovská – nabídka ing. Matyáše:
Zastupitelé projednali nabídku ing. L. Matyáše, na vypracování projek-
tové dokumentace opravy chodníku ul. Milešovská.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku ing. L. Matyáše, Lovčičky 183, 
na vypracování projektové dokumentace na opravu chodníku ul. Mile-
šovská.              

16. Žádost občanů ul. Chaloupky:
Zastupitelé projednali žádost občanů ulice Chaloupky (29 podpisů), 
o řešení bezpečné dopravy v ulici od stavebnin Prima k mostu u trans-
formátoru VN. Ke zklidnění dopravy bylo doporučeno instalovat 2 ks 
retardérů. Jejich umístění bude konzultováno s občany.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje montáž 2 ks retardérů do ulice Chaloupky.

17. Rybářský spolek Otnice - výpůjčka:
Záměr výpůjčky rybníku v Poltni byl zveřejněn na úřední desce obce 
od 8.2. do 7.3.2016. Žádné podněty a připomínky obec neregistruje. 
Starosta doporučil svěřit rybník do výpůjčky Rybářskému spolku Otni-
ce, který bude zabezpečovat jeho provoz a údržbu.    
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s výpůjčkou rybníku v Poltni, pro Rybářský 
spolek Otnice, se sídlem Otnice Dědina 479, na dobu neurčitou, s výpo-
vědní lhůtou 1 rok.     

18. MND Hodonín – vyjádření obce:
Zastupitelé projednali žádost MND Hodonín, o stanovisko obce k za-
jištění sondy Otnice 101, umístěné na k.ú. Otnice. Do vybudování ply-
novodu nebude vrt využíván. K návrhu zabezpečení nebyly vzneseny 
připomínky.
Usnesení:
Zastupitelstvo k návrhu zabezpečení sondy Otnice 101, nemá připo-
mínky.                                
            
19. Žádost manž. Karafiátových:
Zastupitelé projednali žádost manželů Karafiátových, Otnice, U Parku 
96, o souhlas obce k uložení vodoměrné šachty do obecního pozemku 
p.č. 729. Šachta bude umístěna u RD č. 96, do zatravněného pásu. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje umístění vodoměrné šachty pro RD č.p. 96, 
do pozemku p.č. 729.  
        
20. Letní kino:
Kino Otnice hodlá uspořádat letní filmový festival ve dnech 9.8. (úte-
rý) do 13.8.2016 (sobota). Letní kino přináší zvýšené finanční náklady 
na výpůjčku venkovního promítacího plátna. Promítání se uskuteční 
u fotbalového hřiště.   
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uspořádání letního filmového festivalu 
ve výše uvedeném termínu.           
 
21. Žádost manželů Blechových:
Zastupitelé vzali na vědomí žádost manželů Blechových Lovčičky 134, 
na zajištění občerstvení při konání kulturních akcí na Dělnickém domě. 
Materiál bude projednán na zasedání ZO dne 4.4.2016.           
           
22. Kupní smlouva p. Hroššová L.:
Zastupitelé projednali nabídku p. L. Hroššové, na prodej pozemků p.č. 
2564, p.č. 2565, p.č. 3989, 3990 a p.č. 3991, v k.ú. Otnice. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 2564, p.č. 2565, 
p.č. 3989, p.č. 3990 a p.č. 3991, v k.ú. Otnice, od Libuše Hroššové, 
Otnice, Milešovská 275, za cenu 35,- Kč/m2.                   
            
23. Kupní smlouva Klementovi:
Zastupitelé projednali nabídku J. Klementa a L. Klementové, na prodej 
pozemků p.č. 1647 a p.č. 5489, v k.ú. Otnice. 
Usnesení:

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
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Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 1647 a p.č. 
5489, v k.ú. Otnice, od Jaromíra Klementa a Ludmily Klemento-
vé, Otnice, Nová 440, za cenu 35,- Kč/m2.                   
         
24. Kupní smlouva p. Lodr V.:
Zastupitelé projednali nabídku p. L. Lodra, na prodej pozemků p.č. 
4061, p.č. 4062, p.č. 4063 a p.č. 4064, v k.ú. Otnice. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 4061, p.č. 4062, 
p.č. 4063,  a p.č. 4064, v k.ú. Otnice, od Vladimíra Lodra, Otnice, 
Chaloupky 109, za cenu 35,- Kč/m2.                    
 
25. Kupní smlouva p. Kropáček Z.:
Zastupitelé projednali nabídku p. Z. Kropáčka, na prodej pozemků p.č. 
4106, p.č. 4661, p.č. 4662, p.č. 4663/1, p.č. 4975, p.č. 4983 a p.č. 4984, 
v k.ú. Otnice. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 4106, p.č. 
4661, p.č. 4662, p.č. 4663/1, p.č. 4975, p.č. 4983 a p.č. 4984, v k.ú. 
Otnice, od Zdeňka Kropáčka Otnice, Severní 521, za cenu 35,- Kč/
m2.  

26. Kupní smlouva p. Tichý J.:
Zastupitelé projednali nabídku p. J. Tichého, na prodej pozemků p.č. 
986, p.č. 987, p.č. 4049, p.č. 4050, p.č. 4051 a p.č. 4052, v k.ú. Otnice. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 986 a p.č. 987 
za cenu 55,- Kč/m2 a  pozemky p.č. 4049, p.č. 4050, p.č. 4051 a p.č. 
4052 za cenu 35,- Kč/m2, vše v k.ú. Otnice, od Jana Tichého, Otnice, 
Na Konci 247.     

27. Kupní smlouva p. Heřmanský J.:
Zastupitelé projednali nabídku p. J. Heřmanského, na prodej pozemků 
p.č. 4965, p.č. 4966 a p.č. 4974, v k.ú. Otnice. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 4965, p.č. 4966 
a p.č. 4974, v k.ú. Otnice, od Jana Heřmanského, Otnice, Pančava 
16, za cenu 35,- Kč/m2.                     
 
28. Kupní smlouva manž. Kunderovi.:
Zastupitelé projednali nabídku manž. Kunderových, na prodej pozem-
ků p.č. 1302, p.č. 1303/1, p.č. 3879 a p.č. 3881, v k.ú. Otnice. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 1302, p.č. 
1303/1, p.č. 3879 a p.č. 3881, v k.ú. Otnice , od Josefa a Marie Kunde-
rových, Otnice, Milešovská 270, za cenu 35,- Kč/m2.  
 
29. Kupní smlouva p. Kraus J.:
Zastupitelé projednali nabídku p. J. Krause, na prodej pozemků p.č. 
4674/1 a p.č. 4675, v k.ú. Otnice. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 4674/1 a p.č. 
4675, v k.ú. Otnice, od Jaroslava Krause, Otnice, Dědina 4, za cenu 
35,- Kč/m2.                      
                                   
30. Kupní smlouva p. Haluza O.:
Zastupitelé projednali nabídku p. O. Haluze, na prodej pozemků p.č. 
4033, p.č. 4034, p.č. 4035 a p.č. 4036, v k.ú. Otnice. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 4033, p.č. 4034, 
p.č. 4035 a p.č. 4036, v k.ú. Otnice, od Oldřicha Haluze, Brno, Vlnitá 9, 
za cenu 35,- Kč/m2.                     

31. Kupní smlouva p. Haluza J.:
Zastupitelé projednali nabídku p. J. Haluze, na prodej pozemků p.č. 
5003 a p.č. 5026, v k.ú. Otnice. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 5003 a p.č. 5026, 
v k.ú. Otnice, od Josefa Haluze, Otnice, Pančava 90, za cenu 35,- Kč/m2. 
             
32. Kupní smlouva p. Bělohoubková M.:
Zastupitelé projednali nabídku p. M. Bělohoubkové, na prodej pozem-
ků p.č. 1998, p.č. 2938, p.č. 2939, p.č. 2940, p.č. 3807, p.č. 3808, p.č. 
3809, p.č. 3810, p.č. 5108, p.č. 5109, p.č. 5111, p.č. 5336 a p.č. 2918, 
v k.ú. Otnice. 
Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 1998, p.č. 2938, 
p.č. 2939, p.č. 2940, p.č. 3807, p.č. 3808, p.č. 3809, p.č. 3810, p.č. 
5108, p.č. 5109, p.č. 5111, p.č. 5336 a p.č. 2918, v k.ú. Otnice, od Marie 
Bělohoubkové, Otnice, Chaloupky 101, za cenu 35,- Kč/m2.  
           
33. Kupní smlouva p. Vacková L.:
Zastupitelé projednali nabídku p. L. Vackové, na prodej pozemků p.č. 
1340/128, p.č. 2499, p.č. 3481, p.č. 3753, p.č. 3900 a p.č. 3902, v k.ú. 
Otnice. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 1340/128, p.č. 
2499, p.č. 3481, p.č. 3753, p.č. 3900 a p.č. 3902, v k.ú. Otnice, od Ludmily 
Vackové, Otnice, Boženy Němcové 155, za cenu 35,- Kč/m2. 

34. Kupní smlouva Bulvovi:
Zastupitelé projednali nabídku p. J. Bulvy a A. Bulvové, na prodej po-
dílu (2/8) pozemku p.č. 675/2, v intravilánu obce. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí podílu (každý 1/8) pozemku 
p.č. 675/2, v k.ú. Otnice, od Josefa Bulvy bytem Opatov 307 a Aleny 
Bulvové bytem Brno Jírova 3, za cenu 55,- Kč/m2.   
        10-0-0

35. Kupní smlouva p. Partyka Z.:
Zastupitelé projednali nabídku p. Z. Partyky, na prodej pozemků p.č. 
2663, p.č. 2664, p.č. 2665, p.č. 3343, p.č. 3344, p.č. 3345 a p.č. 3724, 
v k.ú. Otnice. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 2663, p.č. 2664, 
p.č. 2665, p.č. 3343, p.č. 3344, p.č. 3345 a p.č. 3724, v k.ú. Otni-
ce, od Zdeňka Partyky, Otnice, Milešovská 273, za cenu 35,- Kč/
m2. 
36. Kupní smlouva p. Mgr. Illková M.:
Zastupitelé projednali nabídku Mgr. Marty Illkové, na prodej pozemků 
p.č. 3194, p.č. 3240, p.č. 3595/1, p.č. 4340, p.č. 4341 a p.č. 4342, v k.ú. 
Otnice. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 3194, p.č. 3240, 
p.č. 3595/1, p.č. 4340, p.č. 4341 a p.č. 4342, v k.ú. Otnice, od Mgr. Mar-
ty Illkové, Brno, Ledárenská 62, za cenu 35,- Kč/m2.    
                
37. Rozpočet obce na r. 2016:
Zastupitelé projednali návrh rozpočtu na rok 2016. Ke zveřejněnému 
rozpočtu předložil starosta dva návrhy na změnu.

a) U příjmu navýšit § 2119 na           121 800,- Kč
b) Ve výdajích navýšit § 3639 na   9 200 000,- Kč.

Celkové příjmy:  20 038 600,- Kč
Celkové výdaje:  30 915 800,- Kč
Návrh na plnění sociálního fondu v roce 2016 ve výši 50 407,- Kč.
Příspěvek pro Základní a Mateřskou školu Otnice p.o.,  ve výši 
2 630 000,- Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje:
a) Rozpočet obce na rok 2016. P: 20 038 600,- Kč. V: 30 915 800,- Kč
b) Plnění sociálního fondu obce v r. 2016 ve výši 50 407,- Kč
c) Příspěvek pro Základní a Mateřskou školu Otnice ve výši 2 630 000,- Kč.
       
38. Plán akcí na r. 2016:
Starosta předložil plán akcí na rok 2016. Nebyly vzneseny připomínky.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje plán akcí na rok 2016.   
 
Starosta provedl vyhodnocení plánu akcí v roce 2015. U každé akce 
jsou uvedeny celkové náklady. Nebyly vzneseny dotazy.

40. ČS Zahrádkáři Otnice – výpůjčka sálu DD:
Zastupitelé projednali žádost spolku ČS Zahrádkáři Otnice o výpůjčku 
sálu Dělnického domu na den 27.3.2016, za účelem konání kulturní 
akce.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku sálu Dělnického domu na den 
27.3.2016, pro spolek ČS Zahrádkáři Otnice.     
 
41. Výsadba třešní - Koberská:
Místostarosta informoval o vyčištění bývalé cesty v Koberské 
(p.č.1031), včetně vysekání náletových křovin. Záměrem obce je vysá-



	 otnický	zpravodaj	 	Číslo	64	–červenec	20166

zet v uvedené lokalitě třešně.
Zastupitelé se záměrem vyslovili souhlas. Bylo doporučeno jednat 
s MAS Slavkovské bojiště o přidělení dotace. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výsadbu třešní (cca 10-20 stromů) v lokalitě 
Koberská (p.č. 1031).      
 
42. Smlouva o smlouvě budoucí - Svobodovi:
Zastupitelstvo projednalo návrh „Smlouvy o smlouvě budoucí kupní 
a smlouvu o smlouvě budoucí o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví“, 
mezi obcí Otnice a sourozenci Svobodovými Brno. Vznesené drobné 
připomínky budou konzultovány s druhou stranou. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o smlouvě budoucí kupní a smlou-
vu o smlouvě budoucí o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví“, 
mezi obcí Otnice a Františkem a Kristýnou Svobodovými, Brno, 
Meluzínova 3783/19.        
        
43. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
Zastupitelé vzali na vědomí:
- Informaci O2 Czech Republic, o záměru zrušení telefonního automa-

tu před Katolickým domem č.p. 46 (ČS Pošta).
- Bude nutné zakoupit nové ubrusy se znakem obce.
- Ve dnech 19.3 a 20.3.2016, zopakují Otničtí ochotníci divadelní 

představení Podhorský penzion, na Dělnickém domě.
- Do vjezdu vedle Dělnického domu bude zabudována sklopná závora.

DUBEN - 4.4.2016
    
4. Kontrola minulého zápisu:
Bod 16) Silniční retardéry jsou objednány.
Bod 42) Smlouva o smlouvě budoucí kupní se sourozenci Svobodo-
vými bude podepsána ve středu 6.4.2016.

   
5. MěÚ Slavkov u Brna – stavební odbor:
a) Manž. Bolgárovi 234 – souhlas s odstraněním stavby části RD 
234
b) K. Sedláková 198 – Územní souhlas č. 57/2016, hospodářská 
kůlna
c) I. Floriánová 136 – souhlas s odstraněním stavby, objekt bez č.p.
d) Ing. L. Pohořelský – územní souhlas č.13/2016, novostavba RD 
+ přípojky

6. MěÚ Slavkov u Brna – odbor ŽP:
a) MVDr. P. Ondrusz 196 – souhlasné stanovisko k umístění krbo-
vých kamen
b) Mgr. J. Plšek Brno – souhl. stanovisko k umístění krbových ka-
men RD 230

7. ÚP Těšany – změna č. 1:
Obec Těšany zahajuje veřejné projednání návrhu zadání změny č. 
1 územního plánu Těšany. Starosta prověří navržené změny u tras 
biocenter a biokoridorů.

8. Faktury ke schválení:
a) Gordic Jihlava – Fa: 2016500493, udržovací poplatky za účetní 

programy  
b) Respono Vyškov – Fa: 2316350004, likvidace odpadů na SD
c) Urbania Moravany – Fa: 100151438, odpadkové koše
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 8, zápisu.        

9. JMK – odbor dopravy:
Zastupitelé vzali na vědomí žádost Jihomoravského kraje odboru do-
pravy, o vyjádření k udělení licence na provozování veřejné linkové 
osobní dopravy pro společnost BDS-BUS, s.r.o. Velká Bíteš, na provo-
zování linky Brno – Sokolnice – Otnice – Dambořice.
Provozování linky se uskuteční od 1.6. – 15.9.2016, po dobu výluky 
vlakového spoje Sokolnice – Brno.  Obec nemá námitky.

10. Rozpočtové opatření č.1/2016:
Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření č. 1/2016. Příjmy 
se navyšují o 120 000,- Kč. Výdaje se nenavyšují. Příjmy budou pone-
chány ve financování. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2016. 11. Vý-

sledky hospodaření za I.Q.2016:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledky hospodaření za I.Q.2016.
Příjmy: 5 771 324,41 Kč (28,64 %)
Výdaje: 3 421 631,86 Kč (11,07 %)

12. Výbor ŽP – žádost J. Bubla:
Žádost p. J. Bubly o povolení vykácení smrku před RD 235. Smrk je 
přerostlý a ohrožuje přilehlé stavby. Projedná výbor ŽP. 

13. Český svaz včelařů Otnice - sídlo:
Zastupitelé projednali žádost Českého svazu včelařů ZO Otnice, o sou-
hlas obce s umístěním sídla a adresy spolku na Obecním úřadě Dědina 
479, Otnice. Spolek ponese název „ Český svaz včelařů, z.s., základní 
organizace Otnice “.  
IČO: 64447171. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje, aby sídlo spolku „ Český svaz včelařů, z.s., 
základní organizace Otnice“, IČO:64447171, bylo na adrese 683 54 Ot-
nice, Dědina 479.                      
            
14. M. Dreher - žádost:
Zastupitelé projednali žádost p. Martiny Dreher Otnice 58, o povole-
ní k výstavbě zpevněného pozemku za účelem vytvoření parkovacího 
místa před RD 58, na pozemku p.č. 343/5. Starosta posoudí možnosti 
na místě a bude informovat ZO. 

15. Z. Blecha - žádost:
Zastupitelé projednali žádost manželů Blechových Lovčičky 134. Před-
mětem žádosti je nabídka zajištění občerstvení během akcí pořádaných 
na Dělnickém domě (DD). U akcí kdy obec dává do výpůjčky sál DD, 
si občerstvení zajišťuje vypůjčitel. U akcí které pořádá obec Otnice, 
je podmínkou provoz občerstvení i zajištění ozvučení, videoprojekce, 
příp. promítání kina.     
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje podmínky pronájmu, tj. zajištění ob-
čerstvení, ozvučení, videoprojekci a promítání kina.   
 
16. ZŠ – výměna osvětlení ve třídě:
Zastupitelé projednali nabídku f. Osamtrade České Budějovice, na vý-
měnu osvětlení v jedné třídě Základní školy. Cenová nabídka na jednu 
třídu činí cca 36 tis. Kč.   
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje montáž nového osvětlení do jedné třídy 
na Základní škole.             
 
17. Manželé Florianovi - žádost:
Zastupitelé projednali žádost manželů Floriánových Otnice 136, 
o souhlas obce k položení plynové, kanalizační a vodovodní přípojky 
do obecního pozemku p.č. 343/5, pro novostavbu RD na pozemku p.č. 
318/2.    
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s uložením plynové, kanalizační a vodovod-
ní přípojky do pozemku p.č. 343/5, pro novostavbu RD a uzavření 
„Smlouvy o právu provést stavbu s manželi Zdeňkem a Ilonou Floriá-
novými Otnice, Dědina 13            
            
18. JMK – darovací smlouva:
Zastupitelé projednali návrh „Darovací smlouvy“ s Jihomoravským 
krajem na přijetí pozemku darem p.č. 1461/5, dle oddělovacího geome-
trického plánu č. 741-2888/2015.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Darovací smlouvu s Jihomoravským krajem, 
na přijetí pozemku p.č. 1461/5.    
           
19. J. Bubla – darovací smlouva:
Zastupitelé projednali návrh „Darovací smlouvy“ s p. Jaroslavem Bub-
lou Otnice 235, na přijetí pozemků p.č. 1265/1, 1265/2, 1265/3, 1265/4, 
1265/5 a 1340/114, darem.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Darovací smlouvu s p. Jaroslavem Bublou Ot-
nice, Chaloupky č.235, na přijetí pozemků p.č. 1265/1, 1265/2, 1265/3, 
1265/4, 1265/5 a 1340/114, v k.ú. Otnice.  
 
20. Ing. J. Zehnal – kupní smlouva:
Zastupitelé projednali nabídku Ing. Jaroslava Zehnala, na prodej po-
zemků p.č. 4349 a 4544, v k.ú. Otnice. 
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Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 4349 a p.č. 4544  
v k.ú. Otnice, od Ing. Jaroslava Zehnala, Otnice, Dědina 472, za cenu 
35,- Kč/m2.                       
            
21. E. Buchtová – kupní smlouva:
Zastupitelé projednali nabídku p. E. Buchtové, na prodej pozemku p.č. 
1301/1, v k.ú. Otnice. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 1301/1, v k.ú. Ot-
nice, od Emilie Buchtové, Otnice, Nová 414, za cenu 35,- Kč/m2.          
             
22. Oprava ZS – vypsání výzvy:
V souladu s plánem akcí na rok 2016, předložil starosta návrh na vy-
psání výběrového řízení na zajištění opravy fasády a izolace na budově 
zdravotního střediska v Otnicích. Předpokládaná doba realizace červe-
nec – srpen 2016. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vypsání výběrového řízení na zajištění opravy 
fasády a izolace na budově zdravotního střediska číslo p. 49.       
         
23. Otnický SAD – vypůjčka sálu DD:
Zastupitelé projednali žádost spolku Otnický SAD, o výpůjčku sálu 
Dělnického domu na den 23.4.2016, za účelem konání divadelního 
představení Světáci.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku sálu Dělnického domu na den 
23.4.2016, pro spolek Otnický SAD .     
 
24. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Pietní akt k osvob. obce se uskuteční 22.4.2016 v 18,00 hod. u po-
mníku RA
- Zastupitelé vzali na vědomí dopis od p. Mazalové a p. Kaloudové, 
ke zřízení 
  autobusové zastávky v ul. Na Konci.  
- Starosta informoval ZO o podaných žádostech na dotace pro obec
- Bylo doporučeno vyhlásit zákaz plošného vypalování travního po-
rostu
- U větrolamu na Těšany je opět zjištěna hromádka odpadu a plastů
- Místostarosta informoval o postupu pořízení nového hřiště pro děti 
a mládež na 
  ploše vedle hřbitova 

25.4.2016

4. Kontrola minulého zápisu:
Bod 7) ÚP Těšany. Na OÚ Těšany jsme zjistili, že změna územního 
plánu Těšany se naší obce netýká.
Bod 14) Žádosti p. M. Dreher, nelze vyhovět. Nájezd vozidla k parko-
vání by křížil chodník.
Bod 15) Manž. Blechovi svoji nabídku na zajištění občerstvení na DD, 
stáhli. 

5. MěÚ Slavkov u Brna – stavební odbor:
a) Obec Milešovice – Zpráva o uplatňování ÚP Milešovice
b) MěÚ Slavkov u Brna – Aktualizace územně analytických podkladů
c) M. Hudcová Brno – souhlas s prodloužením vodovod. řadu
d) Manž. Kolenčíkovi Žebětín – Oprava a nástavba RD 397
e) T. Vyvadil 204 – závěrečná kontrolní prohlídka novostavby RD
f) Janepa Brno - závěrečná kontrolní prohlídka, prodejna potravin
g) Prostavby Real Brno – záv. kontrolní prohlídka RD SO 07, 07B, 

06A, 06F
h) MVDr. P. Ondrusz 196 – Rozhodnutí č.19/2016, stavební úpravy RD   

6. Materiály z JMK:
a) Odbor ŽP – Rozhodnutí k povolení rušení jedinců raroha velkého
b) Odbor ÚP a SŘ – veřejné projednání Zásad územního rozvoje JMK

7. Základní škola Otnice,  p.o. – změna názvu:
Na základě účinnosti NOZ č. 89/2012 Sb., je nutné nově zaregistrovat 
otnickou školu. Ředitel školy doporučil zastupitelstvu drobnou změnu 
názvu. Současný název je: Základní škola a Mateřská škola, Otnice, 
okres Vyškov.  
Navrhuje se nově: Základní škola a Mateřská škola Otnice, příspěvko-
vá organizace.
Usnesení:

a) Zastupitelstvo schvaluje dodatek č.1 ke zřizovací listině, kterým se 
mění název školy na: Základní škola a Mateřská škola, Otnice, pří-
spěvková organizace. 

b) Pověřuje starosty obce podpisem dodatku č.1, ke zřizovací listině  
       
8. Faktury ke schválení:

a) SVR Brno – Fa: 16072, ubrusy se znakem obce  
b) Respono Vyškov – Fa: 2316350013, likvidace odpadů na SD
c) Respono Vyškov – Fa: 316110056, likvidace odpadů za I.Q.2016
d) Urbania Moravany – Fa: 10516004, retardéry do Chaloupek a ul. 

Severní
e) REEX Modřice – Fa: 216032, tisk zpravodaje č. 63
f) Prima stavebniny Brno – Fa: 16110242, materiál na chodníček 

na hřbitově
g) J. Cahel Újezd u Brna – Fa: 7/2016, 9/2016, 10/2016, – grafika zpra-

vodajů 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 8, zápi-
su.        

9. Plocha vedle hřbitova – výběrové řízení:
Starosta informoval o podaných žádostech na dotaci.
Z Jihomoravského kraje má obec schválenou dotaci:
30 tis. Kč., na vybavení knihovny
200 tis. Kč., na opravu budovy zdravotního střediska
600 tis. Kč., na opravu plochy vedle hřbitova
Dále od GŘ Hasičského záchranného sboru 450 tis. Kč., na nákup vo-
zidla pro zásahovou jednotku SDH.
Zastupitelstvo, na základě obdržené dotace, schválilo vypsání výběro-
vého řízení na opravu plochy vedle hřbitova.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vypsání výběrového řízení na opravu 
plochy vedle hřbitova.     
 
10. Výbor ŽP - žádost:
Obec obdržela žádost p. Dospíšilové o povolení vykácení 2 ks přerost-
lých smrků před RD 240.  Žádost projedná a posoudí Výbor ŽP.

11. KPÚ Otnice - informace:
Starosta a místostarosta informovali zastupitele o stavu pozemkových 
úprav. V současné době se provádí nová parcelizace. K naplnění zámě-
rů z plánu společných zařízení chybí ještě cca 4 ha. Předpokládá se, že 
rozjednané smlouvy budou stačit k naplnění potřeb obce k jejich po-
krytí.  

12. Povodí Moravy – lávka, služebnost:
Starosta předložil návrh „Smlouvy o zřízení služebnosti“ mezi obcí 
a Povodím Moravy s.p. Smlouva se vztahuje na služebnost k lávce přes 
potok u parku sv. Jana Nepomuckého. Smlouva se uzavírá na dobu ne-
určitou za úplatu 856,- Kč. Ke smlouvě nebyly připomínky.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o zřízení služebnosti“, mezi obcí 
a Povodím Moravy s.p., na lávku přes potok u parku sv. J. Nepomucké-
ho. 
13. Změna výše nájemného na DD:
Zastupitelé vzali na vědomí dopis manželů Blechových, kterým upo-
zorňují, že nárůstem kulturních akcí na DD, dochází k vzájemnému ru-
šení hlukem. Problém je v nedostatečném odhlučnění podlahy jeviště. 
Tento problém však v současné době nelze vyřešit. Upozorňují také 
na stav vstupních dveří do Kasína.
Starosta navrhnul změnit stanovení výše nájemného na Dělnickém 
domě přeřazením ze skupiny IV. do skupiny V.  Tím dojde ke snížení 
nájemného o 10 %.   
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje změnu zařazení Dělnického domu, pro výpo-
čet nájemného, ze skupiny IV, do skupiny V.   
         
14. Zajištění občerstvení na DD:
Zastupitelé projednali nabídku p. L. Leváka, Otnice, na zajištění občer-
stvení na Dělnickém domě, u akcí pořádaných obcí. Vzhledem k tomu, 
že splňuje stanovená kritéria (zajištění ozvučení sálu a promítání kina), 
bylo doporučeno žádosti vyhovět. Pronájem bude příležitostný a úhra-
da počítána za jednotlivé akce.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje, pronájem skladu a baru na Dělnickém domě, 
v souladu s § 39, zák. č. 128/2000 Sb., na akce pořádané obcí, p. L. 
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Levákovi, Otnice, Lipová 346. Výše pronájmu za jednotlivou akci sta-
novuje na 200,- Kč.                   
           
15. Změna zastavovací situace – p. Šášek:
Zastupitelé projednali návrh p. Šáška na změnu zastavovací situace 
pro výstavbu nových RD na pozemku p.č.2104/1 a 2103/2. Změnu vy-
volalo zjištění, že obecní pozemek p.č. 2103/1 je zatížen vodovodním 
řadem a nelze na něm stavět. Namísto původních 10 RD, je navržena 
výstavba 6 RD.
K návrhu nebyly vzneseny připomínky.
Usnesení:
Zastupitelstvo revokuje svoje rozhodnutí ze dne 27.7.2015 a souhlasí 
s nově navrženo variantou výstavby RD v počtu 6 ks. 
 
16. JASS - plynofikace:
Zastupitelé projednali žádost f. JASS  s.r.o. Brno, o souhlas obce k po-
ložení plynovodní přípojky k firmě JASS, do obecního pozemku p.č. 
278.   
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje položení plynovodní přípojky pro areál 
f. JASS s.r.o. středisko Otnice, do obecního pozemku p.č. 278. 
 
17. Šlahora M. - smlouva:
Zastupitelé projednali návrh „Smlouvy o právu provést stavbu“ s p. Mi-
chalem Šlahorou, Otnice 93. Jedná se o přístupový chodník k novostav-
bě RD a parkovací místo.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu s p. Micha-
lem Šlahorou, Otnice 93, na obecních pozemcích p.č. 675/4, 1107/22 
1107/23 a p.č. 1115/2, dle projektové dokumentace ing. L. Matyáše, 
Lovčičky, z ledna 2016.
           
18. Penzion – nabídka f. Moravia Tech:
Zastupitelé projednali nabídku f. Moravia Tech a.s. Brno, na výstav-
bu areálu pro seniory o kapacitě 100 bytů. Podmínkou je postoupení 
obecního pozemku. Vzhledem k velké kapacitě penzionu a nemožnosti 
ovlivnit jeho obsazení nebylo doporučeno nabídku přijmout.  
Usnesení:
Zastupitelstvo odmítá nabídku f. Moravia Tech, na výstavbu 
penzionu v Otnicích.     
 
19. Večeřa S. – darovací smlouva:
Zastupitelé projednali návrh „Darovací smlouvy“ s p. Stanislavem Ve-
čeřou,  na přijetí pozemků p.č. 1340/124, darem.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Darovací smlouvu s p. Stanislavem Večeřou, 
Brno, Ječná 30, na přijetí pozemku darem p.č. 1340/124, v k.ú. Otni-
ce.        

20. Seidlovi – darovací smlouva:
Zastupitelé projednali návrh „Darovací smlouvy“ s Aloisem Seidlem 
a ing. Jindřichem Seidlem, na přijetí pozemků darem, p.č. 1317/2, p.č. 
1318/2, p.č. 1319/2, p.č. 1321/1, p.č. 1322/2 a p.č. 3431.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Darovací smlouvu s p. Aloisem Seidlem, by-
tem Praha, Pod pramenem 1504/4 a ing. Jindřichem Seidlem, Praha, 
U kříže 632/24, na přijetí pozemku darem p.č. 1317/2, p.č. 1318/2, 
p.č. 1319/2, p.č. 1321/1, p.č. 1322/2 a p.č. 3431, v k.ú. Otnice. 
        
21. Seidlovi – kupní smlouva:
Zastupitelé projednali nabídku p. A. Seidla a ing. J. Seidla, na prodej 
podílu (každý 1/6) pozemků v k.ú. Otnice, dle přílohy č.1, zápisu.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí podílu (každý 1/6) pozemků 
uvedených v příloze č.1, zápisu, od p. Aloise Seidla, Praha, Pod pra-
menem 1504/4 a ing. Jindřicha Seidla, Praha, U kříže 632/24, za cenu 
35,- Kč/m2.         

22. Skalický + Kelča – kupní smlouva:
Zastupitelé projednali nabídku p. J. Skalického a Ing. F. Kelče, na pro-
dej pozemků p.č. 3766 a p.č. 4364, v k.ú. Otnice. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 3766 a p.č. 4364, 
v k.ú. Otnice, od p. Josefa Skalického Lanškroun, Polní 197 a Doc. Ing. Fran-
tiška Kelče, Brno, Veletržní 7, za cenu 35,- Kč/m2.         

23. Kovář L. – kupní smlouva:
Zastupitelé projednali nabídku p. L. Kováře, na prodej pozemků p.č. 
1363/3, p.č. 1363/6, p.č. 1364/5, p.č. 1371/6, p.č. 1372/7 a p.č. 2685, 
v k.ú. Otnice. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 1363/3, p.č. 
1363/6, p.č. 1364/5, p.č. 1371/6, p.č. 1372/7 a p.č. 2685, v k.ú. Otnice, 
od Ludvíka Kováře, Brno, Okrouhlá 22, č.p. 359, za cenu 35,- Kč/m2.  
          
24. Jochman Z. – kupní smlouva:
Zastupitelé projednali nabídku p. Z. Jochmana, na prodej podílu (3/8) 
pozemků p.č. 1363/16 a p.č. 1363/19, v k.ú. Otnice. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí 3/8 pozemků p.č. 1363/16 
a p.č. 1363/19, v k.ú. Otnice, od Zdeňka Jochmana, Kojetín, Sladov-
ní č. 1285, za cenu 35,- Kč/m2.             
                   
25. Volková + Bejdáková – kupní smlouva:
Zastupitelé projednali nabídku M. Volkové a J. Bedákové, na pro-
dej pozemků p.č. 4650/1, p.č. 4651/2, p.č. 4652 a p.č. 2247, v k.ú. 
Otnice. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 4650/1, p.č. 
4651/2, p.č. 4652, za cenu 35,- Kč/m2 a p.č. 2247 za cenu 10,- Kč/m2 
, v k.ú. Otnice, od p. Marie Volkové, Vyškov, Na Hrázi 10 a p. Jany 
Bejdákové, Vyškov, Tyršova 12.                     
       
26. Výběrové řízení na opravu ZS:
Starosta předložil obdržené nabídky na opravu budovy zdravotního 
střediska. Komise pro otevírání obálek již provedla kontrolu, žádná na-
bídka nebyla vyřazena.
Pořadí dle nabídkové ceny:
1. Jošistav s.r.o. Ivanovice n/H. 498 633,-  Kč s DPH
2. Prostavby a.s. Otnice  554 642,-  Kč
3. Synovus s.r.o. Brno  560 484,-  Kč
4. Vašstav s.r.o. Brno    596 529,-  Kč 
5. Stavos a.s. Brno   603 205,-  Kč
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výše uvedené pořadí nabídek na opravu budo-
vy zdravotního střediska Otnice a pověřuje starostu podepsáním smlou-
vy o dílo.              
           
27. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- P. Havelka informoval o termínu tradiční prodejní výstavy květin. 

Termín   
  7-8. května 2016, v Základní škole.
- Fairtrade snídaně v trávě se uskuteční 14.5.2016, před obecním úřa-

dem. 
- Pozvánka na jednání KPÚ v Lovčičkách dne 9.5.2016. Jednání se 

zúčastní místostarosta. 

KVĚTEN - 23.5.2016
   
4. Kontrola minulého zápisu:
Bod 7) ZŠ – změna názvu již byla registrována na MŠMT

   
5. MěÚ Slavkov u Brna – stavební odbor:
Z. Řehůřek 354 – zahájení stav. řízení, oprava střechy RD
 
6. MěÚ Slavkov u Brna – odbor ŽP:
a) R. Sloup 330 – závěrečná kontr. prohlídka, kanalizace a vodovod 
k RD
b) M. Hudcová Brno – zahájení vodoprávního řízení, prodl. vodovod. 
řadu

7. MěÚ Slavkov u Brna – odbor dopravy a SH:
Obec Otnice – zahájení stavebního řízení, zpevněná plocha pro kon-
tejnery

8. Faktury ke schválení:
a) R. Rumpová Slavkov – Fa: 11160294, oprava křovinořezu  
b) Respono Vyškov – Fa: 2316350014, likvidace odpadů na SD
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 8, zápi-
su.        
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9. Základní škola Otnice – finanční dar:
Zastupitelé projednali žádost Základní a Mateřské školy Otnice, o sou-
hlas s přijetím neúčelového finančního daru od Honebního společenství 
Otnice ve výši  11 200,- Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s přijetím finančního daru pro Základní 
a Mateřskou školu Otnice, od výše uvedeného dárce.         
          
10. Závěrečný účet obce + účetní závěrka za rok 2015:
Zastupitelstvo projednalo návrh závěrečného účtu obce za rok 
2015. Dále projednalo roční účetní závěrku za rok 2015. Materi-
ály byly na úřední desce obce od 27.4. – 23.5.2016. Připomínky 
obec neobdržela.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje:
a) Inventarizační zprávu k 31.12.2015
b) Závěrečný účet obce za rok 2015 – bez výhrad
c) Roční účetní závěrku obce k 31.12.2015
            
11. ZŠ – výsledek hospodaření + účetní závěrka za rok 2015:
Starosta seznámil zastupitele s výsledkem hospodaření Základní 
a Mateřské školy Otnice za rok 2015. Hospodaření skončilo pře-
bytkem 7 017,87 Kč.
Součástí předložených materiálů je Rozvaha, výkaz zisku a ztrát, 
příloha účetní závěrky, inventarizace a výroční zpráva za rok 
2015. Starosta navrhl ponechat přebytek hospodaření v rezerv-
ním fondu školy. K výsledku hospodaření nebyly vzneseny při-
pomínky.
Usnesení:
ZO schvaluje:
a) Výsledek hospodaření ZŠ Otnice za rok 2015 a ponechání pře-

bytku hospodaření 7 017,87 Kč, v rezervním fondu školy.
b) Účetní závěrku školy k 31.12.2015
c) Výroční zprávu školy za rok 2015
 
12. Trasig – žádost k objízdné trase:
Zastupitelé projednali žádost f. Trasig Vyškov, v zastoupení Spo-
lečnosti přátel Svatováclavského běhu, o stanovisko obce k úplné 
uzávěrce sil. III/4166 a II/416, dne 6.8.2016 od 12,00 do 13,30 
hod., z důvodu pořádání triatlonového závodu  
Usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí, bez připomínek.  
 
13. JMK – dotace na knihovnu:
Obec obdržela, od Jihomoravského kraje, příslib dotace z Pro-
gramu rozvoje venkova na vybavení knihovny, ve výši 30 tis. Kč. 
Zastupitelé projednali návrh Smlouvy o poskytnutí dotace.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční 
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, na vybavení obecní 
knihovny.  
14. JMK – dotace na ZS:
Obec obdržela, od Jihomoravského kraje, příslib dotace z Pro-
gramu rozvoje venkova na opravu budovy zdravotního střediska 
č.p. 49, ve výši 200 tis. Kč. Zastupitelé projednali návrh Smlou-
vy o poskytnutí dotace.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční do-
tace z rozpočtu Jihomoravského kraje, na opravu budovy zdra-
votního střediska.         

15. JMK – dotace na zpevněnou plochu:
Obec obdržela, od Jihomoravského kraje, příslib individuální 
dotace na realizaci projektu „ Zpevněná plocha pro kontejnery 
a parking Otnice“, ve výši 600 tis. Kč. Zastupitelé projednali 
návrh Smlouvy o poskytnutí dotace.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí investiční dotace 
z rozpočtu Jihomoravského kraje, na výše uvedenou akci.  
 
16. Nájemní smlouva Kulhánek - Drápal:
Na základě doporučení auditu obce, předložil starosta novou 
smlouvu s f. Kulhánek – Drápal s.r.o. Viničné Šumice, na proná-
jem části pozemku p.č. 342/1, o výměře 8 m2. Záměr byl zveřej-
něn na úřední desce od 26.4. do 23.5.2016. Smlouva bude uza-
vřena za stejných podmínek jako doposud.   

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o nájmu části pozemku s f. Kulhá-
nek – Drápal s.r.o. Viničné Šumice, IČO: 02134683, na dobu neurči-
tou. 
17. E.ON – Smlouva M. Hudcová:
Zastupitelé projednali návrh „Smlouvy o smlouvě budoucí o zříze-
ní věcného břemene“ č. 1030028201/001, mezi obcí Otnice a E.ON 
Distribuce a.s. Akce má název „Otnice, kabel NN Hudcová“. Věcné 
břemeno se zřizuje do pozemku p.č. 932/1, bude zpoplatněno částkou 
5 tis. Kč. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „ Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene“ č. 1030028201/001, do pozemku p.č. 932/1, mezi 
obcí Otnice a E.ON Distribuce a.s.    
 
18. RWE – Smlouva L. Fiala:
Zastupitelé projednali návrh „Smlouvy o zřízení věcného břemene“, 
č. smlouvy 9900078660-1/VB, mezi obcí Otnice, RWE GasNet, s.r.o. 
a p. L. Fialou. Jedná se o STL plynovodní přípojku k novostavbě RD. 
Věcné břemeno se sjednává do pozemku  p.č. 420, za jednorázovou 
částku 5 tis. Kč. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „ Smlouvu o zřízení věcného břemene“  
do pozemku p.č. 420, mezi obcí Otnice, RWE GasNet s.r.o. Ústí n/L 
a p. L. Fialou Otnice Pančava 462, za úplatu 5 tis. Kč.  
 
19. Záměr prodeje části pozemku p.č. 504:
Zastupitelé projednali žádost manž. Hudečkových, o odkoupení části 
obecního pozemku p.č. 504 o výměře 14 m2,  v k.ú. Otnice. Pozemek 
je pro obec zbytný.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje dílu „a“ z pozemku p.č. 
504 v k.ú. Otnice, dle oddělovacího GP č.760-20/2016.  
 
20. Záměr prodeje pozemků p.č. 1340/133 a 1340/167:
Zastupitelé projednali žádost MUDr. M. Václavkové a p. M. Lipovské, 
o odkoupení obecního pozemku p.č. 1340/133 a p.č. 1340/167 o výmě-
ře 58 m2,  v k.ú. Otnice. Pozemek je rozdělen GP č. 758-66/2016 a je 
pro obec zbytný.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 1340/133 a p.č. 
1340/167, dle oddělovacího GP č. 758-66/2016.   
          
21. Dotace pro SDH na DA:
Obec obdržela příslib dotace od GŘ Hasičského záchranného sboru 
ve výši 450 tis. Kč., na dopravní automobil pro zásahovou jednotku 
Otnice.  Má také požádáno na Jihomoravský kraj o dotaci 500 tis. Kč. 
Předpokládaná cena vozidla (DA) je cca od 1 mil. Kč., do 1,5 mil. 
a bude odvislá od nabídek ve výběrovém řízení. GŘ HZS požaduje ga-
ranci obce, že v případě obdržení dotace, dofinancuje rozdíl mezi dotací 
a kupní cenou vozidla. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje, že v případě obdržení dotace od GŘ HZS 
ve výši 450 tis. Kč., dofinancuje obec rozdíl mezi obdrženou dotací 
a kupní cenou vozidla.     
             
22. Koupě pozemků od p. Trundové:
Zastupitelé projednali nabídku p. J. Trundové, na prodej pozemků p.č. 
5448 a p.č. 5502, v k.ú. Otnice. Na odkup pozemků již byla v minulosti 
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 5448 a p.č. 5502, 
v k.ú. Otnice, od p. Jany Trundové 664 54 Těšany 71, za cenu 35,- Kč/
m2.                      
            
23. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- P. Havelka informoval o průběhu prodejní výstavy. Počet návštěvníků 
1680.
- P. Mezuláník informoval o vystoupení divadelního souboru v Něm-
čicích n/H. 
- Dne 23.5. se vlivem silného větru ulomila větev na hřbitově a poško-
dila lucernu na pomníku p. Mazalové. Obec uhradí vzniklou škodu.
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••	starostovy	starosti	••
Vážení spoluobčané,

jak ten čas běží. Sotva začalo jaro a už 
máme za  sebou slunovrat. Otnické za-
stupitelstvo schválilo na rok 2016 rozpo-
čet i plán akcí, který je značně odvážný. 
V záměru je opravit celý chodník na uli-

ci Milešovská, současně do  něj uložit 
i rozvody kabelové televize. Projektovou 
dokumentaci dokončuje ing.  Matyáš, 
v  červenci bychom zadali výběrové ří-
zení na  dodavatele stavby a  na  podzim 
by měl být chodník opraven. Celou akci 
budeme financovat z  vlastních zdrojů. 
Vzhledem k  tomu, že jsme byli úspěš-
ní v získávání dotací na  jiné akce, je už 
vybrán dodavatel opravy zdravotního 
střediska. Nejlepší nabídku podala fir-
ma Jošistav Ivanovice n/H.  Vysoutěžená 
cena činí  498 633,- Kč.  Na opravu obec 
obdržela dotaci od Jihomoravského kra-
je, z Programu obnovy venkova, ve výši 
200 tis. Kč. Dotaci na vybavení knihovny 
ze stejného programu ve výši 30 tis. Kč., 
jsme již realizovali. Do  knihovny byly 
dodány dva nové počítače a  tři moni-
tory. Jeden PC bude sloužit pro přístup 
na internet, druhý je vybaven vypalovací 
jednotkou, skenerem a  inkoustovou tis-
kárnou na tisk fotografií. Zájemci si mo-
hou nechat naskenovat svoje fotografie, 

hlavně historické, ty pak uložit na DVD, 
nebo pořídit novou fotografii. Byli by-
chom rádi, když bude zařízení využívá-
no. Historické fotografie, které zachycují 
život a rozvoj obce, by také se souhlasem 
majitele, mohla obec zařadit do svého ar-
chivu.

Obec také získala dotaci 
od  Jihomoravského kraje 
v částce 600 tis. Kč, na kom-
pletní opravu plochy mezi 
hřbitovem a  firmou Jass 
Brno. Akce nese pracovní 
název „Zpevněná plocha 
pro kontejnery a  parking 
Otnice“.  Chtěl bych i  touto 
cestou poděkovat náměst-
kovi hejtmana ing.  Romanu 
Celému za pomoc při získá-

ní této dotace.  Ve výběrovém řízení zví-
tězila f. Prostavby Otnice s  nabídkovou 
cenou 3  297  566,56 Kč. Práce by mohly 
být zahájeny v srpnu a dokončeny v říjnu 
letošního roku.

Některé drobné akce jsou již dokon-
čeny. Do  ulice Severní a  ul. Chaloupky 
byly nainstalovány silniční retardéry. Za-
koupeno bylo pět nových odpadkových 
košů. Přivítáme návrhy na jejich rozmís-
tění. Na  obecním úřadě jsme vyměnili 
tři, již zastaralé počítače. Na fotbalovém 
hřišti bylo položeno nové odpadové po-
trubí ke stánku s občerstvením, na hřbi-
tově přibyl jeden nový chodníček. Kame-
nická firma z  Brna pracuje na  renovaci 
pomníku p. děkana Materny (hned vedle 
hlavního kříže). Zde také bude umístěna 
nová deska na památku kněží, kteří pů-
sobili v  otnické farnosti. Ještě bychom 
chtěli opravit narušený povrch místních 
komunikací systémem Patchmatic, který 
se nám v  minulosti již osvědčil. V  zá-
kladní škole bylo vyměněno osvětlení 

ve  třetí třídě. O  prázdninách se opraví 
odpady a bude vyměněn páteřní rozvod 
elektrické instalace za  podiem na  sále. 
V  mateřské škole v  jedné třídě pak do-
jde ke kompletní obnově toalet a umyva-
del. Celkové náklady, mimo provozních, 
do školy a školky dosáhnou cca 250 tis. 
Kč. Jedny z  největších výdajů, mimo 
splátky 10 mil. Kč., firmě Vodovody a ka-
nalizace Vyškov, však půjdou do výkupu 
pozemků. Tyto pozemky budou použity 
na probíhající pozemkové úpravy, o kte-
rých jsem již psal minule. Rozjednané 
a ve většině případů již dokončené výku-
py obec přijdou asi na 8,5 mil. Kč.

Ve  spolupráci s  jednotkou sboru 
dobrovolných hasičů usilujeme o  zís-
kání zásahového vozidla. Veškeré doklady 
k registraci žádosti a získání dotace 450 tis. 
Kč, jsou zaslány na  Generální ředitelství 
Hasičského záchranného sboru. Dotace je 
poskytována na  vozidla do  celkové váhy 
3,5 tuny, obec požádala o výjimku na 5,5 
tuny. Máme zjištěno, že menší vozidlo by 
pro nás bylo nevyhovující. Dle sdělení 
HZS byla výjimka doporučena. Nyní če-
káme na registraci. Pokud bychom uspěli 
se žádostí o  dotaci na  zásahové vozidlo 
na Jihomoravském kraji, pak obec musí 
doplatit rozdíl mezi cenou vozidla 
vysoutěženou a  získanými dotacemi. 
Předpoklad je cca 700-800 tis. Kč. Jak 
jsem se zmínil na  začátku, rozpočet 
obce je odvážný. Zastupitelstvo však 
má vypracovaný scénář financování 
pro různé varianty naplňování obecní-
ho rozpočtu. Pevně věřím, že záměry 
společně dokážeme zvládnout.

Všem přeji hezkou dovolenou a školá-
kům pěkné prázdniny.

 Pavel Prokop, starosta

Současná dominanta Otnic....
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ObEcNí úř Ad INfORmUjE

Středa 11. května 2016 byla celostátně určena Čes-
kým dnem proti rakovině. I naše obec se zapojila do 
celonárodní veřejné sbírky na léčbu proti rakovině. 
Zaměstnankyně obce Hana Bulvová a Vladimíra Kuderová na-
bízely po obci našim spoluobčanům za peněžitý poplatek žluté 
květiny. Doufejme, že aspoň malou snahou podpoříme výzkum 
proti této zákeřné nemoci.

Obecní úřad oznamuje občanům, že poplatky za komunální odpad na 2. pololetí jsou splatné 
během měsíce července a srpna, nejpozději do 31. 8. 2016. 

O tom, že v obecním znaku naší 
obce máme labuť, ví snad každý 
občan žijící v Otnicích. Jedna ta-
ková dřevěná labuť přispěla ke 
zkrášlení středu obce, kde doplni-
la prázdné místo hracího koutku 
pro děti.

Nový chodníček na hřbitově
V měsíci dubnu proběhla další realizace nového chodníč-

ku na místnímhřbitově. Chodníček byl zbudován obecními 
zaměstnanci v nové části hřbitova. Další etapa výstavby bude 
probíhat v druhé polovině letošního roku.
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Generálka v Koberské
„Koberskou“ znal každý tím, že se tam vždy chodívalo na třešně. Po-

stupem času ale Koberská, převážně ve vrchní části začala značně za-
růstat tak, že v  prosinci 2015 se začalo vlastními silami obecních za-
městnanců s  jejím čištěním.  Náletové dřeviny a keře od  šípků, bezu, 
akátů přes pneumatiky, cihly, sklo a vše nemožné zvládli na výbornou 
zaměstnanci obce vyřezat, vyčistit a odvozit. Na podzim bude zakoupe-
no a dosázeno několik třešní, které by měly vytvořit třešňovou alej až 
po hlavní silnici na Milešovice. 

Jeřáb oskeruše (Sorbus domestica L.) je vzácný obrovský ovocný strom 
s léčivými plody, kterých už moc k vidění není. Chlubí se s nimi na úbočí 
Bílých Karpat v obci Tvarožná Lhota. I naše obec si přivezla 3 ks této vzácné 
dřeviny, které vysázela v obci v lokalitách vedle staré hasičky, pod bývalou 
Agrou a v ulici Květná.

Výsadba zeleně
Výsadba stromů, převážně 40 kusů bříz byla provedena v měsíci březnu letoš-

ního roku obecními zaměstnanci v lokalitě „Pod Vérovkou“. Náletové stromy se 
podařilo zdarma sehnat od Lesů ČR. V podzimních dnech je naplánovaná další 
výsadba stromů , která by do budoucna měla vytvořit biokoridor za naší obcí. 
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Co je to Family Point? Je to místo, kde 
můžete v důstojném a přátelském prostředí 
pečovat o děti, ale také získat kontakty na or-
ganizace poskytující poradenství v obtížných 
životních situacích. 

Služba FAMILY POINT místo pro rodi-
nu® vznikla v roce 2009 ve spolupráci Centra 
pro rodinu a sociální péči a Magistrátu města 
Brna. Od roku 2010 podporuje zakládání Fa-
mily Pointů také Krajský úřad Jihomoravské-
ho kraje. Hlavním cílem služby je zkvalitňo-
vání životních podmínek rodin. 

V současnosti je otevřeno sedm kontakt-
ních Family Pointů a přes padesát základních 
Family Pointů v Brně, Jihomoravském kraji, 
na Vysočině a ve Zlínském a Jihočeském kra-
ji.

V kontaktním Family Pointu se můžete 
obrátit na pracovnici, která zprostředkovává 
poradenství pro řešení vztahových, výchov-
ných a  sociálních problémů. Základní Fa-
mily Pointy (bez přítomnosti kontaktní pra-
covnice) vznikají na úřadech městských částí, 
v  knihovnách, ve  střediscích volného času, 
mateřských centrech a  podobně. Mezi zá-
kladní vybavení každého Family Pointu pa-
tří přebalovací pult, místo na kojení a letáky 
s informacemi pro rodiny. K dispozici obvyk-
le bývá také mikrovlnná trouba pro ohřátí 
dětské stravy a počítač s internetem. Na kaž-

dém Family Pointu najdete také návštěvní 
knihu, do  které můžete zapsat připomínky 
a podněty směrem k provozovateli služby.

Na Family Pointu mohou rodiče a prarodi-
če nejenom pečovat o dítě, ale také zastavit se 
a odpočinout si při návštěvě města či úřadu. 
Pro děti jsou připraveny hračky a na někte-
rých Family Pointech také dětské knihy a ča-
sopisy. Mnohé rodiny využívají Family Point 
také jako místo pro setkání a např. předání 
dítěte mezi rodinnými příslušníky v průběhu 
dne.

Family Point je místo, které můžete za-
bydlet a využít pro příjemnější čas s rodinou 
ve veřejném prostoru.

Provozní doba jednotlivých Family Pointů 
závisí na  možnostech zařízení, které službu 
provozuje.

Čtyři roky byl Family Point v  Otnicích 
umístěn v místní knihově.  Poněvadž ne-
byl zdaleka 
tak využíván 
jako dět-
ský koutek 
v  prvním pa-
tře obecního 
úřadu, kde se 
nacházejí veš-
keré kancelá-
ře, byl koutek 
pro přebalení 
a nakojení dí-
těte přesunut 
do prvního 

patra do místnosti, kde se také nachází 
veřejný internet. Family Point, tak můžete 
navštívit po celý pracovní týden. 

Ke  službě patří také webové stránky 
www.familypoint.cz, které přinášejí sou-
hrnně informace o službě a přehled všech 
Family Pointů v  České republice. Pro ro-
diny z  Brna a  okolí zpracovává brněnský 
kontaktní Family Point stránky www.
brno.familypoint.cz, které nabízejí tipy 
na  volnočasové aktivity v  Brně a  celém 
Jihomoravském kraji, ale také kontakty 
na prověřené pomáhající organizace. Pro-
střednictvím tohoto webu lze také požádat 
o zasílání elektronického newsletteru, kte-
rý každých 14 dní přináší výběr tipů a akcí 
z  webových stránek.Služba Family Point 
má také svůj facebookový profil Family 
Point – místo pro rodinu. 

Služba Family Point je pro širokou veřejnost
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Romány pro ženy 
Becker  Emma – Alice
Geislerová Anna - P.S.
Jakoubková  Alena - Miluju tě – i s natáčkama
Daimond Lucy - Bude to dobrý rok
Appleyard Meredith - Doktorka z konce světa
Hovard Linda - Nečekej slitování

Detektivky
Jeffries Sabina-Anděl smrti
Patterson James - Podezřelý č.1
Knight Renné - Dokonalý cizinec
WeaverTim - Bez slitování

Historie
Šedé eminence v české historii
Krvavý měsíc nad horou Liliavou

N O V É  K N I H Y  v  n a š í  k n i h o v n ě

Obecní knihovna oznamuje, že během letních prázdnin bude 
otevřena pouze každou středu od 11 do 17 hodin. 

Obecní knihovna nabízí dva nové počítače s  připojením k internetu. 
K dispozici je i scanner a tiskárna na fotografie a možnost kopírování CD 
a DVD.

Setkání s drahomírou Tišerovou 
v knihovně jiřího mahena v brně Černovicích

Beseda byla vyvrcholením 
práce dětí ze školní družiny 
Řehořova Brno na projektu 
„Poezie pro děti a poezie od 
dětí“. V  projektu předčítáme 
dětem básně od různých auto-
rů. Hlavní snahou je, aby děti 
skládaly básničky samy. Z jed-
noduchých rýmů tvoří verše. 
Básničky si i samy ilustrují. 

Dětem se líbily básničky 
z její knihy O zvířátkách. Proto 
jsme spolu s knihovnicí Martou 
Smejkalovou pozvaly do čer-
novické knihovny Drahomíru 
Tišerovou, rodačku z Otnic, aby 
se děti mohly setkat s autorkou 
jejich oblíbených básniček.

Děti si připravily pro paní 
Tišerovou několik překvapení. 
Výstavu ilustrací k  jejím bás-
ním O zvířátkách. Zarecitovaly 
básně z  její knihy a připravily 
ručně vázanou knihu, kterou ji 
na závěr besedy předaly.

Na oplátku dostaly knihu 
s věnováním, kterou si zařadily 
do družinové knihovničky.

Dana Sekaninová

Městská knihovna v Břeclavi společ-
ně s  Moravskou zemskou knihovnou 
v  Brně vymyslela a  napsala projekt 
zaměřený na  posílení významu formo-
vání regionální identity a rozvoj vnímá-
ní knihoven jako komunitních center 
a místa mezigeneračního setkávání. Pro-
jekt Jižní Morava čte také současně roz-
víjí spolupráci mezi veřejnými knihov-
nami, školami a  posiluje partnerské 
vztahy mezi obcemi celého Jihomorav-
ského kraje. Podstatou projektu je pod-
pořit u dětí budování vztahu s místem, 
kde žijí, seznámení s historií regionu. 

Ve všech knihovnách Jihomoravského 
kraje bude na začátku září vyhlášena li-
terární soutěž pro děti a mládež na téma 
„Mýty a  legendy mého kraje“. Povídky, 
pohádky, eseje či básničky na  motivy 
legend a pověstí skutečných či vymyšle-
ných v maximálním rozsahu pěti stran 
budou moci děti odevzdávat do  konce 
října ve  vybraných knihovnách. Soutěž 
probíhá ve  dvou věkových kategoriích 
6-9 let a 10-18 let. Děti se při slavnost-
ním vyhlášení na konci listopadu u pří-
ležitosti Dne pro dětskou knihu, mohou 
těšit na zajímavé ceny a pozvánku do br-
něnského divadla. 

Projekt Jižní Morava čte je financován 
Jihomoravským krajem.
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Kinokavárna Otnice
Během prvního půlroku letošního roku se v kině promítlo 25 filmových snímků. 
Divácky nejúspěšnější byla nedělní a školní představení pro děti a mládež. Mimoni, 

Hotel Transylvánie 2 nebo V hlavě. V rámci školních představení to byl Pat a Mat 
ve filmu a český film Andílek na nervy.

Z pátečních filmů si prvenství v počtu filmových diváků odnesl český cestopisný 
dokument Trabantem do posledního dechu. Hned druhým filmem byla česká krimi 
Gangser Ka. O třetí místo se podělily české komedie Padesátka a Jak básníci čekají 
na zázrak. Máme velkou radost, že mají české filmy u diváků úspěch. 

Protože nejsme jen kino, ale i kavárna, je vždy připraveno i občerstvení. Pro děti 
popcorn a pro dospělé třeba i něco ostřejšího. Například při komedii Padesátka si 
všichni, kdo přišli v zimním, běžkařském či lyžařském oblečením mohli zdarma vypít 
čaj s rumíčkem. 

Na  posledním červnovém představení byly slosovatelné vstupenky. Výherci zís-
kali volňásky na letní filmový festival na hřišti a hlavní cenu v podobě občerstvení 
od manželů Levákových.

Těší nás, že kinokavárnu navštěvují i filmoví fanoušci z okolních vesnic.
Přejeme všem pěkné léto a těšíme se na vás od 8. do 14. srpna na Letním filmovém 

festivale na otnickém hřišti. Filmový klub

Pondělí 8. srpna  Teorie tygra
Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední kapkou je smrt 

tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička (Iva Janžurová) totiž 
vždy rozhodovala o jeho životě, stáří, a nakonec i o tom, jak a kde bude 
pohřbený. Nerespektovala žádné jeho přání a touhu, v dobré víře, že ona 
sama vždy a lépe než on ví, co je pro něj dobré a správné. A tak se k jeho 
neštěstí o něj starala podle své představy o jeho štěstí. A Janovi začíná být 
jasné, že je na té samé cestě. Jeho žena Olga (Eliška Balzerová) se totiž řídí 
stejnou teorií malého dvorku a dlouhého biče a přesvědčením, že za štěstí 
svého muže je zodpovědná výhradně ona. Janovi dojde, že už takto dál 
nemůže, nechce, neumí. Když nic neudělá, skončí jako tchán. Jednoho 
dne jej napadne způsob, jak se osvobodit a získat zpět vládu nad svým 
životem. Tato revolta je ale hodně netradiční. Už jen tím, že prvotní in-
spirací mu byl jeden z jeho pacientů, papoušek s podezřením na Alzhei-
mera. Jan se tak i díky němu vydává na cestu za naplněním toho, o čem se 
domnívá, že jsou jeho sny. A protože tato cesta nemůže být snadná, stává 
se její součástí také stádo koz a později i krav, psychiatrický ústav, plavba 
na voru a život na lodi. Mládeži přístupno

Road movie / Komedie / Drama, Česko, 2016, 101 min

Úterý 9. srpna Mustang
Vesnice na severu Turecka, začátek léta. Lale a její čtyři dospíva-

jící sestry si po cestě ze školy hrají s místními chlapci. Po vesnici se 
rozběhne zpráva o domnělých nemravnostech a nevinná hra brzy 
přeroste ve  skandál s  nečekanými následky. Tradičně smýšlející 
babička a strýc proměňují jejich domov ve vězení, školu nahrazují 
lekce domácích prací a vaření. Rodina jim domlouvá ženichy. Pět 
sester spojených touhou po svobodě se rozhodne vzepřít útlaku 
a rozbít okovy konzervativní společnosti, která je svazuje. 

 Mládeži přístupno
Drama, Francie, 2015, 97 min

Středa 10. srpna Bláznivá pětka 
NOVINKA LETOŠNÍHO LÉTA
Pět kamarádů z dětství si užívá ve společném bytě v srdci Paří-

že díky velkorysosti jednoho z nich - Samuela. Jeho otec mu však 
nečekaně zastaví přísun peněz a Samuel, ve snaze neprozradit ne-
příjemnou situaci kamarádům, se pouští do riskantních projektů. 
Štěstí mu však nepřeje – zaplete se s místní mafií, poštve si proti 
sobě dealery drog, neuspěje ve světě diskoték a nakonec ho ještě 
začne hledat policie. Nezbývá mu nic jiného, než přiznat pravdu 
svým spolubydlícím kamarádům a požádat je o pomoc...

Nevhodný mládeži do 15 let
Komedie, Francie, 2016, 102 min

Čtvrtek 11. srpna Děda
K rázovitému valašskému dědovi (František Segrado) přijíždě-

jí na prázdniny vnoučci (Anička Čtvrtníčková a Jáchym Dimov) 
z Prahy. Zaneprázdnění rodiče (D. Suchařípa a P. Hřebíčková) vy-
sílají děti v dobrém úmyslu změnit jejich virtuální svět internetu, 
mobilů a tabletů. Na valašské vesnici totiž vše funguje trošku jinak. 
Ne že by tu nebyl signál, ale ti Valaši zkrátka žijí tak trochu jinak, 
po svém. Navíc pokud na půdě dědovy chaloupky naleznete zapo-
menutý poklad, který začne zajímat i zbytek vesnice, máte rázem 
jízdenku na tajemnou exkurzi historií starého Valašska od jara až 
do zimy. Mládeži přístupno

Rodinný / Komedie, Česko, 2016, 112 min

Pátek 12. srpna Zootropolis: Město zvířat
Moderní metropole zvířat Zootropolis je město jako žádné jiné. 

Jen v Zootropolisu najdete luxusní čtvrti jako je Sousedství Sahara 
nebo chladný Tundrov. Je to velkolepé velkoměsto, ve kterém žijí 
pospolu zvířata ze všech koutů světa. Je to metropole, kde můžete 
být kýmkoli bez ohledu na to, zda jste obří slon nebo malá myška. 
Když však do města dorazí optimistická strážnice Judy Hopkavá, 
zjistí, že být prvním králíkem v policejním sboru velkých a drs-
ných zvířat není žádná legrace. A protože chce všem dokázat, že 
na to má, skočí po první příležitosti řešit náročný a záhadný pří-
pad, i když to znamená vzít do party upovídaného a všemi mastmi 
mazaného lišáka Nicka Wilda. Mládeži přístupno

Animovaný / Akční / Dobrodružný / Komedie / Rodinný, USA, 
2016, 109 min

Neděle 14. srpna Batman v Superman: 
Úsvit spravedlnosti 
V době, kdy svět řeší otázku, jakého hrdinu skutečně potřebuje, 

v obavách z naprosto nekontrolované moci téměř božského super-
hrdiny se střetává respektovaný a mocný ochránce spravedlnos-
ti ve městě Gotham s nejuctívanějším spasitelem moderní doby 
ve městě Metropolis. A zatímco mezi sebou Batman a Superman 
válčí, rychle se vynořuje nová hrozba, která představuje pro celé 
lidstvo ještě větší nebezpečí než kdy v minulosti. 

 Nevhodný mládeži do 12 let
Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi, USA, 2016, 151 min 

 zdroj ČSFD

Program Letního filmového festivalu na hřišti 
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Naše divadelní uskupení „Ochotnice“ 
mělo tento rok hned několik premiér. 
Nejen tu lednovou v  Otnicích, ale letos 
poprvé i v Němčicích nad Hanou. Zde se 
začátkem května konal „Hanácký diva-
delní máj“. Jedná se o přehlídku předsta-
vení amatérských divadelních souborů 
z celé Moravy. Spolky se ucházejí o po-
stup na  národní přehlídku „Krakono-
šův divadelní podzim“ ve  Vysoké nad 
Jizerou. Celý program v  Němčicích se 
konal na scéně jeviště kina Oko. Tento 
rok byl pro místní jubilejní, a to 30. roč-
ník soutěže. Historie přehlídek je mno-
hem delší, koná se již od roku 1971, kdy 
probíhaly „Němčické pátky“. Dramatur-
gie letošního ročníku byla velmi pestrá, 
bylo odehráno celkem 16 představení. 
Diváci se mohli těšit na celou řadu báječ-
ných komedií (i  vědeckofantastických). 
Dětský divák si také přišel na své v podo-
bě dopoledních představení plných po-
hádek. Náš soubor přispěl lehce načerna-
lou komedií „Podhorský penzion“. Čtvr-
teční odpoledne, které patřilo jen nám, 
bylo velmi slunečné a  teplé. Na  místě 
se nás velmi srdečně ujala milá hostes-
ka z  přípravného výboru HDM a  spolu 
s  paní starostkou Ivanou Dvořákovou 
nám připravily báječné přivítání. Kaž-
dý spolek měl symbolickou šerpu s  ná-
zvem představení zavěšenou na náměstí 
na mladé lípě, také své místo ve vývěsce 
před kinem, kde byly umístěny fotografie 
a popis hry. Slavnostní začátek pokračo-
val ve foyer kina, kde nám zazpívaly dět-
ské členky folklorního souboru. Ve svém 
projevu pokračovala i  paní starostka. 
Čekalo na nás i milé občerstvení. Pak ná-
sledovala příprava naší scény. Instalovaly 
se kulisy, aranžovaly předměty a řešily se 
drobné detaily na  večerní představení, 
které začínalo v  osm hodin. Je obdivu-
hodné, že všechna představení na  festi-
valu byla plně obsazena. Jen tak pro zají-
mavost - celotýdenní program navštívilo 

2211 diváků. Prostředí v sále bylo útulné 
až komorní, bohatě zdobené a  hlediště 
terasovité. V  divadelní šatně vládla bá-
ječná nálada, všichni jsme se na před-
stavení nesmírně těšili. Tradiční mod-
litba před vstupem na  scénu nemohla 
samozřejmě chybět. Hodnocení bylo 
v režii tříčlenné poroty, která se s námi 
sešla po  představení v  divadelním 
baru, kde jsme si po zasloužené večeři 
poslechli jejich verdikt. Účast na  pře-
hlídce pro nás byla velkým přínosem. 
Nové prostředí, publikum a  vzájemná 
soudržnost všech členů, přinesla své 
ovoce. Ocenění za herecký výkon jed-
notlivce získala Marta Jedličková, další 
cenu jsme dostali celkově jako spolek 
od přípravného výboru. Sice nás na ná-
rodní přehlídku neangažovali, ale to pro 
nás nebylo až tak podstatné.  Podstatněj-
ší bylo, že jsme zúčastnili, neudělali jsme 
ostudu a pobavili jsme nejen skvělé pub-
likum, ale i sami sebe. Tak snad příští rok 
opět na „Hanáckém divadelním máji“  …
zlomme vaz.  Andrea Malá

OcHOTNIcKÉ PUTOVÁNí HOdNOcENí 
OdbORNÉ POROTY

 Otnické divadelní uskupení Ochotnice 
Podhorský penzion 
Tentokrát již druhý soubor na této pře-

hlídce, který se žádné přehlídky nezúčastnil. 
A shodou okolností si vybral tak, jako před-
cházející soubor z Medlova ke své produkci 
stejného autora, tedy Lumíra Kubátka. 

Soubor po  mnoha a  mnoha letech ob-
novil svoji činnost ve své obci, takže výše 
uvedený titul je jejich prvotinou. Ve  vý-
sledku jejich práce se jedná o slušné sou-
sedské divadlo, jehož cílem je především 
setkání, setkání se sebou samými, setká-
ní se svými blízkými a  sousedy. A  to je 
na  souboru přinejmenším sympatické. 
Pokud půjde soubor touto cestou dál, je to 
jeho volba a nikdo mu to vyčítat nebude, 
svých diváků doma a v blízkém okolí bude 
mít dost a dost. 

Pokud se soubor bude chtít zdokonalovat 
a být poučenější, musí zařadit vyšší level, 
vyšší rychlostní stupeň, a  to především 
začíná u  výběru scénáře, případně jeho 
úpravě. 

Scénář Lumíra Kubátka není právě tím 
scénářem, na  kterém by soubor vyrostl. 
Naopak pan Kubátko by měl souboru pla-
tit za  každé uvedení svého nesmyslného 
a užvaněného dílka. 

O tom, že soubor chce dokázat více, bylo 
i  znakem společné diskuze po  představení, 
aspoň za sebe jsem ten pocit měl. 

V  každém případě soubor má co na-
bídnout v hereckém potenciálu, ať je to 
Marta Jedličková, Naďa Matoušková, 
Zdeňka Křivánková, Roman Svoboda, 
Pavel Mezuláník a další… Nechť se jim 
daří.  

   Ladislav Valeš
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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.

Prázdniny a doba dovolených
V těchto dnech jsem zaznamenal vlíd-

né přání: „Prosím tě, věnuj se regeneraci 
sil. Potřebujeme tě.“ Bylo v jednom člán-
ku v novinách.

Kdo by si nepřál vypadnout z kolotoče 
stálých povinností a  starostí. A  přitom, 
když nám to druzí přejí. A konečně, po-
čítají s námi dál, těší se, že budeme opět 
jeden druhého potřebovat.

Chtěl bych přispět k  těmto zaslouže-
ným týdnům volna a dovolených. Děkuji 
za to.

Snad mohu dát příběh „vážnější“ i  je-
den, doufám, s úsměvem.

Někdy se k nim i vracím.

den otců
Dívenka si oblékla své nejhezčí šaty 

světlé, pomerančově žluté barvy, vlasy 
si svázala zlatočervenou stuhou a  chys-
tala se odejít do  školy. Byl „Den otců“ 
a všechny děti měly přijít do školy se svý-
mi tatínky. Ona jediná přijde s mamin-
kou.

Maminka jí radila, aby tam nechodila, 
že to ostatní děti nepochopí, ale dívenka 
chtěla o svém tatínkovi promluvit. Chtě-

la o něm všem povědět, i když je to s ním 
trochu jinak než s ostatními tatínky.

Učitelka vyvolávala děti jedno po dru-
hém a  každý ostatním představil svého 
tatínka.

Nakonec vyvolala učitelka dívenku 
s  pomerančovými šaty a  všichni hledali 
pohledem muže, který tu však nebyl.

„Kde je tatínek?“ ptalo se jedno dítě.
„Myslím, že tu není,“ vykřiklo jiné.
Zezadu nějaký hlas poznamenal: „To 

bude jeden z těch moc zaměstnaných, co 
nemá čas, aby přišel.“

Dívenka se usmála a všechny pozdra-
vila. Učitelka ji pobídla, aby začala mlu-
vit. Pak tedy dívka promluvila jasným, 
zvučným hlasem:

„Můj tatínek tady není, protože žije 
velmi, velmi daleko. Ale já vím, že by 
byl hrozně rád se mnou, a chci, abyste 
o  něm všechno věděli, i  to, že mě má 
rád. Moc rád si se mnou povídal,vyprá-
věl mi příběhy, učil mě jezdit na kole. 
Dával mi vždycky k svátku i k naroze-
ninám růžovou růži a učil mě pouštět 
draka. Dávali jsme si spolu velikán-
ské zmrzliny, a  přestože ho nevidíte, 
nejsem sama, protože můj tatínek je 

pořád se mnou, i  když žijeme daleko 
od sebe.

Vím to, protože mi slíbil, že bude po-
řád v mém srdci.“

Když to říkala, zvedla ruku a položila 
si ji na srdce. Ze skupiny tatínků ji dojatě 
i s hrdostí sledovala s očima plnýma slz 
její maminka.

Dívenka spustila ruku a  skončila 
větou plnou něhy. „Miluji moc svého 
tatínka. Je mým sluncem – kdyby tak 
mohl být tady, ale nebe je daleko. Ale 
někdy, když zavřu oči, je to, jako by ni-
kdy neodešel.“

Zavřela oči a  překvapená maminka 
viděla, že všichni – děti i  otcové – také 
zavřeli oči.

Co viděli? Asi tatínka vedle dívenky.
„Vím, že jsi se mnou tati,“ přerušila ti-

cho dívenka.
Co se stalo potom, naplnilo všechny 

dojetím.
Nikdo to neuměl vysvětlit, protože 

všichni měli zavřené oči.
Když je otevřeli, viděli na stole nádher-

nou vonící růžovou růži.
Tak jedna dívenka dostala láskyplné 

požehnání od svého tatínka a dar víry, že 
nebe přece jen není tak daleko.

Styčný bod
Luxusní námořní loď, která plula ko-

lem divokého a  tajemného afrického 
pobřeží, narazila prudce na  podmořský 
skalní útes a začala nabírat vodu.

V této dramatické chvíli se kapitán ob-
rátil na příslušníky různých náboženství, 
kteří se nacházeli na palubě lodi, aby za-
čali dělat něco, na čem by se mohli podí-
let všichni společně.

Rabín navrhl recitovat verše židovské 
liturgie.

Imám doporučil číst Korán.
Katolický kněz zval všechny na  mši 

svatou.
Nemohli se shodnout, a  dokonce se 

na sebe rozhněvali.
Kapitán naléhal ještě jednou: „Přece 

se najde jediná věc společná pro všechna 
náboženství!“

Nato se zvedl drobný mužík, vzal klo-
bouk a začal obcházet všechny přítomné, 
aby přispěli do sbírky.

Přejme si navzájem, ať načerpáme tak, 
jak každý potřebujeme a  po  dovolené 
máme z čeho rozdávat.

 P. Pavel Buchta

Právě probíhá oprava kostelní věže.
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Ze zahrady LILA domova v  Otnicích se úterní dopoledne 31. 5. 2016 ozývaly 
do daleka tóny kytary, zpěv, smích a veselá vřava.

Děti z domova se svými kamarády z mateřské a základní školy z Nížkovic a třídou 
osmáků z místní základní školy slavily svůj den. 

Na sluníčku i ve  stínu jsme střídali volnou hru, společné zpívání a plnění úkolů 
na  stanovištích. Přitom jsme se mohli více poznat a  porozumět si.  Bavili se velcí 
i malí a nevadilo ani menší či větší zdravotní omezení. Využili jsme prostoru zahrady 
i přilehlého obecního parčíku. A pak se velcí i malí návštěvníci z Nížkovic mohli po-
dívat do domova LILA, kde je i odloučené pracoviště školy Ibsenka z Brna, jehož paní 
učitelky tuto akci připravily.

A tady jsou reakce žáků, kteří nám pomáhali:
• Já mám moc dobrý zážitek na celý život.
• V mém družstvu jsem měl jednoho kluka na vozíčku Františka, ale vůbec mu to ne-

vadilo. Vše zvládal. Byl moc šikovný, i když byl na vozíčku. Byl veselý. Byl to dobrý den.
• Při soutěžích jsem byla v týmu s Peťkou. Dokonce jsem ji vozila na kočárku a pořád 

se smála. 
• Líbily se mi soutěže, zmrzlina a že jsem si mohla hrát.
• Pomáhali jsme Liláčkům, plnili úkoly, dostali jsme papírek s naším jménem a za spl-

nění úkolu jsme dostali nálepku a nakonec ledňáky. Pohráli jsme si s Liláčkama, byli 
hodní. Bylo to tam super. Užila jsem si to.

 Mária Papcunová, Ibsenka - odloučené pracoviště Otnice

DEN PRO DĚTI
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Velikonoce
Když jaro i blížící se svátky zaťukaly na dveře, rozhodly jsme se s paní 

učitelkou Matyášovou, že 21. března uděláme ve 4. třídě projekt s ná-
zvem Velikonoce. Cílem projektu bylo žákům připomenout různé zvy-
ky a tradice spojené s těmito svátky. Nejdříve žáci sami vytvořili plakáty 
pašijového týdne pomocí různých zdrojů (knihy, internet apod.).  Dal-
ším úkolem žáků bylo donést si z domova nejenom vajíčka, ale i růz-
né materiály, které se hodí k dekoraci Velikonoc. Od malování vajíček, 
přes pletení pomlázek až po vykrajování ozdob ze slaného těsta jsme 
si připomínali čtením Bible, proč vůbec Velikonoce slavíme. Dětem se 
projekt velmi povedl, pracovaly samostatně i ve skupinkách. V poslední 
vyučovací hodině si žáci svými výrobky vyzdobili nástěnku, na kterou 
byli velmi pyšní. 

Krystyna Monteux

mámo, táto, pojďme si hrát! 
Ve středu 27. dubna se naše škola proměnila v takové malé zábavní 

centrum pro děti a  rodiče. Rodinné týmy si mohly vyzkoušet sedm 
disciplín, při kterých musely prokázat fyzickou zdatnost, bystrou mysl, 
skvělý sluch, ale také to, jak dokážou spolupracovat. Odměnou jim pak 
byl diplom a sladkost. Hlavním cílem odpoledne ovšem nebylo zjis-
tit, kdo je nejsilnější, nejchytřejší, nejšikovnější… Nejvíce šlo o to, aby 
se děti i dospělí u plnění úkolů pobavili a užili si společné odpoledne 
ve škole. 

Všem statečným rodičům i dětem patří velká pochvala za to, jak se 
úkolů zhostili. Poděkování patří i  pedagogickým pracovníkům a  ši-
kovným pomocnicím a pomocníkovi z 8.A, 8.B a 9.A,, bez kterých by 
odpoledne nemělo tak hladký průběh. 

Za organizátory Marcela Gorecká, 
vychovatelka školní družiny

Český ráj to nejen na pohled
S paní učitelkou Tománkovou a žáky 9. A třídy jsme v květnu absol-

vovali školní výlet do Českého ráje. I díky počasí jsme zažili úžasné tři 
dny v překrásné přírodě a nádherných historických památkách. Je sice 
pravda, že byl výlet maličko náročnější na chůzi, ale kdo nechodí, nic 
nevidí. A my viděli: město Jičín, Prachovské skály, městečko Sobotku, 
údolí Plakánků, mlýn, kde se točila pohádka S čerty nejsou žerty, hrad 
Kost a jeho mučírnu, lázně Sedmihorky, zámek Hrubá Skála, Valdštejn, 
město Turnov a mnoho dalších krásných věcí a zážitků. Prostě jak řekli 
deváťáci: Bylo to super.

                          Drahomíra Floriánová

Návštěva dětského 
domova LILA

V rámci výuky výchovy k občanství a ke zdraví jsme pro žáky 8.A a 
8.B připravili besedu s Máriou Papcunovou na téma náhradní rodinná 
výchova. Žáci se dověděli o různých formách náhradní rodinné péče, 
o jejich sociálních i právních aspektech. Se zájmem vyslechli jednotlivé 
příběhy dětí a rodin. Moc rádi jsme využili pozvání k návštěvě domova 
a speciální školy Ibsenova v Otnicích. Nejprve jsme si prohlédli všech-
ny prostory domova a seznámili se s tím, jak děti v domově tráví celý 
den a kdo se o ně stará. Pak jsme se rozdělili do skupin a s dětmi si hráli 
v tělocvičně. S těmi, které navštěvují základní školu speciální, i ve třídě 
mateřské školy. Děti byly velmi bezprostřední a všem nám společný čas 
rychle uběhl. Z návštěvy si mnozí odnášeli smíšené pocity, ale všichni 
jsme si uvědomili, že hodnoty jako je zdraví a rodina nejsou vždy zcela 
samozřejmé a měli bychom si jich vážit.                                                                                                                   

Ivana Čermáková
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Proměna princezny

Na webových stránkách školy je zveřejněn seznam pomůcek a sešitů jednotlivých tříd pro nadcházející šk.r. 2016/2017

Známá filmová pohádka Jak se budí 
princezny patří od dětství mezi mé nejob-
líbenější. Nikdy by mne nenapadlo, že se 
osobně setkám s  Růženkou. Nikoliv jako 
s herečkou, ale se spisovatelkou. Jak se to 
seběhlo? 

V  rámci projektu EU Podpora čtenářské 
gramotnosti jsme do školní knihovny poři-
zovali 200 knih. Snažili jsme se vybírat takové 
knižní tituly, které jsou v současnosti pro děti 
a mládež zajímavé, čtenářsky poutavé. Po-
chopitelně jsme se zaměřili i na knihy dopo-
ručované literárními odborníky. Nominová-
na na cenu Magnesia Litera za knihu pro děti 
a mládež byla několikrát i Marka Míková. 
Naposledy v roce 2015  za příběh s názvem 
Škvíry. Knihu jsem si nejprve ve vyškovské 
knihovně zapůjčila. Přečetla jedním dechem. 
Rozhodnutí o objednání bylo jasné. Netuši-
la jsem však, že nebude vůbec jednoduché 
ji v  požadovaném počtu 25 kusů sehnat. 
Knihkupectví hlásila stav vyprodáno. 
Trpělivost růže přináší, a tak se nám po 
delší době podařilo Škvíry z několika 
různých zdrojů zakoupit. Začali jsme 
číst. S žáky pátých tříd jsme poznávali 
příběh hlavní hrdinky Matyldy, která 
žije s  tatínkem, jenž na ni nemá čas. 
Pomocí pracovních listů děti průběžně 
tipovaly pokračování příběhu, vyjad-
řovaly vlastní názory na různé životní 
situace, svá slova doplňovaly kresbami, 
ve výtvarné výchově malovaly nové ilu-
strace ke knize… 

Nápad na pozvání nějakého spiso-
vatele nosím v hlavě již dlouho. Jsem 
„odkojená“ Městskou knihovnou 
v  Břeclavi, která pořádala setkání 
se spisovateli na tehdejší dobu  po-
měrně často. Vždy na mne nechalo 
takové setkání velký dojem. Vloni 
jsem oslovila pana Miloše Václava 
Kratochvíla, který byl velmi potě-

šen, leč se ze zdravotních důvodů omluvil. 
Přirozená další volba padla na Marku Mí-
kovou. Sladit termín s jejím přeplněným di-
ářem aktivit se zdálo nemožné. Po půlroce 
do otnické školy skutečně přijela. Princezna 
Růženka, která zářila úsměvy a nadšením. 
Princezna Růženka – Marka Míková, která je 
dnes maminkou čtyř dospělých dětí, věnuje 
se psaní knih, hudbě a divadlu. Na sále dě-
tem prvního stupně sehrála se svou kolegyní 
pohádky O pejskovi a kočičce a Dášeňku. Po 
krátké pauze jsme se sešli v kreslírně, kterou 
děti vyzdobily svými ilustracemi ke Škvírám. 
Spisovatelka byla z výstavy unešená. Každý 
výkres si pečlivě prohlížela. Besedu začala 
Marka právě o začátku své herecké kariéry. 
 O malé roli ve filmu Robinsonka, o roli Rů-
ženky v pohádce na motivy bratří Grimmů. 
Zavzpomínala na čas, kdy ji na hereckou ško-
lu nepřijali. Pokračovala tím, že vystudovala 
režii a dramaturgii na DAMU a že v součas-

nosti hraje ve vlastní divadelní společnosti 
DAMM a v  projektu Loutky v nemocnici. 
Teprve před patnácti lety se rozhodla pro 
psaní knih pro děti. Prvotina Roches a Bžun-
da, ze které nám četla úvodní kapitoly, byla 
úspěšná. Přesto až po čase následovaly další. 
Příběhy pro děti, pro ty menší i pro větší. Žáci 
s  nadšením, úžasem, leckdy s pootevřený-
mi ústy poslouchali životní příběh skutečné 
paní spisovatelky. Dozvěděli se, že ne vždy je 
snadné knihu napsat, natož vydat, či si vybrat 
ilustrátora. Přesto však motivovala děti svými 
zkušenostmi k četbě, k zapisování si zážitků, 
myšlenek, k psaní deníků. Své povídání dopl-
nila o zážitky z cestování. Děti nejvíce zaujaly 
dojmy z Islandu. Na přání četla i básničky. Ta-
juplně nastínila příběh velryby Varvary, jež je 
hrdinkou její nejnovější knihy. Překvapením 
bylo, když z velké tašky vytáhla klávesy a zcela 
bezprostředně začala hrát a zpívat. Nádherně 
tak doložila tvrzení z médií: všestranná uměl-
kyně. 

Přišel i čas na všetečné dotazy, na které 
Marka Míková ochotně odpovídala. Mile 
byla překvapená a zaskočená poslední otáz-
kou vášnivé čtenářky Terezky Pavlíčkové, 
zdali má v úmyslu napsat pokračování Škvír. 
„A vy byste si dovedli představit pokračová-
ní? Budu o tom přemýšlet,“ uzavřela s šibal-
ským úsměvem časově omezenou návštěvu.

Na závěr podpis do knih, památníků, fo-
tografování. Poděkování, potlesk a dojemné 
rozloučení s neuvěřitelně zajímavou dámou. 
Skončilo setkání. Setkání, z  kterého zůstaly 
fotografie a zápisky v kulturních denících. 
Setkání, na které snad někteří nezapomenou. 

     Dagmar Kovaříková
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dopravní hřiště
Dne 26. dubna se nám podařilo prožít 

zajímavý den na dopravním hřišti ve Vyš-
kově. Děti z  pátých tříd měly možnost si 
osvěžit vědomosti z hodin dopravní výcho-
vy a hlavně si mohly dvě hodiny zajezdit 
na dopravním hřišti a vyzkoušet si v praxi 
např. odbočování vpravo i  vlevo, předjíž-
dění překážky, různé druhy křižovatek, 
včetně kruhového objezdu a někteří i jízdu 
v provozu se semafory.

Děti byly velmi šikovné a hlavně spoko-
jené. A je třeba zmínit, že byly velmi úspěš-
né i při získávání „řidičáku“ na kolo, kdy 
uspěl mimořádně velký počet našich dětí. 
Z toho máme velkou radost.

Dagmara Mácová

Konec školního roku je plný povinností 
a učení, takže jsme se rozhodli strávit výlet 
aktivním odpočinkem v krásné přírodě. 

Vyrazili jsme na Českomoravskou vrcho-
vinu do Křižanova. Nachází se zde rekreač-
ní středisko Drak, situované u poklidného 
rybníka uprostřed lesů, které nabízí spoustu 
možností jak příjemně strávit čas.

Kromě již tradičních her jako je přeha-
zovaná, basketbal či volejbal si mohly děti 
vyzkoušet několik adrenalinových aktivit, 
na které se již předem velmi těšily. Pod 
vedením dvou instruktorů z  outdoorové-
ho centra si vyzkoušely nejen lezení v  la-
novém centru, ale i nefalšovaný paintball 
a bumperball, při kterém jsme se všichni 
hodně nasmáli. Krásnou tečkou za rušným 
dnem bylo společné povídání spojené s po-
sezením u ohně a opékáním špekáčků. 

I počasí nám vyšlo na jedničku a jen 
jsme litovali, že čas tak rychle utekl a ne-
můžeme zůstat déle.

 Dana Skaláková, Dagmara Mácová

Vzhůru do Křižanova aneb školní výlet 6. tříd
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Blížící se jaro každoročně rozeskáče naši školu přípravou na Otnic-
kou laťku -tradiční soutěž ve skoku vysokém, která se letos konala již po 
24. Tento rok jsme přivítali i zakladatele této soutěže, pana učitele Jiřího 
Holuba, který se v roce 1993 rozhodl uskutečnit tyto závody jako dobrou 
přípravu na atletický pětiboj – Pohár rozhlasu.

16. 3. proběhl nominační závod, kde si žáci vyzkoušeli své hranice, a ti nejlep-
ší pak postoupili do hlavního závodu. Ve skokanském poli se objevili i žáci prv-
ního stupně. Celkový počet závodníků se letos vyšplhal na úctyhodné číslo 42.

22. 3. pak hlavní závod za účasti škol z Újezdu u Brna a Chrlic rozjel boj o laťku 
nejvyšší i o putovní pohár nejlepší školy. Snažení závodníků nebralo konce a výkony 
byly opravdu vynikající. K tomu přispěla i výborná atmosféra publika a profesionál-
ní vedení závodu díky hlasatelům a pomocníkům z řad žáků devátých tříd. 

Opravdu radost pohledět, když vidíte kluky a děvčata, jak zvládají náročnou 
techniku přechodu přes laťku. Jak využijí odrazovou sílu i koordinaci a obrat-
nost v pohybu ve vzduchu. Že se dokázali vyburcovat k velkým výkonům a pro-
žít si radost z pohybu. Děkujeme.

Příští jubilejní 25. ročník snad přinese nejen nádherné výkony, ale také větší 
počet škol, které podpoří svojí účastí tuto výjimečnou sportovní událost.

Všechny výsledky jsou k vidění níže, ale ty nejlepší z Otnic musím zmínit. Vždyť 
naše škola získala po roční pauze zpět putovní pohár celkového vítěze týmů.

Dívky: 6.-7. třídy 
1. místo Eliška Fojtíková (135 cm)
2. místo Natálie Smetanová (125 cm)
Dívky: 8.-9. třídy 
2. místo Barbora Vašáková (135 cm)
Chlapci: 6.- 7. třídy
2. místo Jakub Hložek (145 cm)
3. místo Michal Slavíček (130 cm)
Chlapci: 8.-9. třídy 
1. místo Radim Kovář (159 cm)
2. místo Nikolas Bulva (156 cm)
3. místo Václav Fiala (156 cm)
 Luboš Kleis

S P O R T O V N í  K u K á T K O

Mezi nejoblíbenější sporty našich druháků a třeťáků patří ur-
čitě fotbal a to dokázali i na turnaji Mc Donald Cup 14. dubna 
v Křenovicích. I když výběr našich 13 fotbalistů a 1 fotbalistky ne-
postoupil do dalšího kola tohoto turnaje, nemají se určitě za co sty-
dět. V silné konkurenci obsadili 4. místo, když porazili ZŠ Slavkov, 
Tyršova 1:0, remizovali se ZŠ Slavkov, Komenského 0:0 a se ZŠ 
Křenovice 1:1. Bohužel jsme utrpěli porážku od pozdějších vítězů 
ze Šaratic 1:0 a od výběru Bošovic 2:0.

Velké uznání patří našemu gólmanovi M. Žigraiovi, který za-
chránil několik jistých ,,tutovek” soupeřů. I ostatním samozřejmě 
patří poděkování za pěknou reprezentaci a do příštích zápasů jim 
přejeme více střeleckého štěstí. 

A kdo za nás kopal? P. Richter (2.A), A. Kosík, D. Rosendorf, V. Srba 
(2.B), J. Boudný, M. Doležal, Š. Doležal, M. Goiš, F. Chaloupka, F. Ska-
lák, M. Suchomel, B. Zicháčková, M. Žigrai, A. Žuchovský (3. tř.)

Letošní ročník okrskového kola McDonald´s Cup se nám opět 
povedl. Kluci a děvčata ze čtvrtých a pátých tříd se se soupeři po-
prali na výbornou a zvítězili. Sláva vítězům – čest poraženým. 
První tři zápasy byly v jednoznačné režii našeho týmu. Jediným 
vážným soupeřem se stal tým ze Šaratic. V posledním utkání jsme 
stále dotahovali jednogólový náskok, ale nádhernou a důležitou 
brankou v poslední sekundě zápasu nám zaslouženou remízu za-
jistil Albert Oplt. Postup do okresního kola ve Vyškově je náš.

Všem hráčům moc děkujeme a těšíme se na další kolo.
Na soupisce byli:   Fojtík Ondřej, Oplt Albert (5 branek), An-

drysík Jiří, Kovář Martin (5 branek), Matyáš Martin (1 branka), 

Richter Filip, Sadílková Nikola, Vaculík Dominik, Žuchovský Da-
vid, Jelínek Štěpán (2 branky), Novák Šimon, Šebrová Vendula, 
Vikturna Jan, Vikturna Luboš (2 branky).

Sláva vítězům – čest poraženým. Tato slova přesně vystihují 
naše vystoupení na okresním finále fotbalového turnaje ve Vyš-
kově. První tři utkání jsme uhlídali bez ztráty bodu. Poslední roz-
hodující zápas nás měl jen posunout do krajského finále v Brně. I 
když nám stačila jen remíza, nedokázali jsme potvrdit naše kvality 
a prohráli jsme těsně 0:1 s Drnovicemi. A vrátka se zavřela.

Gratuluji hvězdnému týmu ke krásnému druhému místu. Bylo 
na co koukat.

Luboš Kleis

Mc Donald Cup

Otnická laťka
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Ve středu 4. května se vybraní žáci a žá-
kyně z pátých, čtvrté a třetí třídy zúčastnili 
turnaje ve  vybíjené, který pro žáky svých 
vesnic organizují starostové Dobrovolného 
sdružení obcí Ždánického lesa a Politaví. 

Tentokrát se turnaj konal v hale v Kře-
novicích. V  naší semifinálové skupině se 
sešlo 7 týmů a při systému každý s každým 
to znamenalo 21 zápasů. Naštěstí se v kře-
novické hale mohou odehrát dvě utkání 
zároveň. Každé družstvo tedy odehrálo 6 
zápasů.

Našim žákům se dařilo. Vyhráli všech-
na utkání a tím i celou skupinu. Postoupili 

společně se ZŠ Komenského a  ZŠ Tyršo-
va, obě ze Slavkova, celkem jednoznačně 
do finále, které se uskuteční během června 
ve Ždánicích. 

Před turnajem jsem měla trochu obavy, 
jak děti turnaj zvládnou. Vedle zkušených 
hráčů Martina Kováře, Ondry Fojtíka 
a Verunky Andrysíkové, bylo v týmu 7 no-
váčků, kteří s reprezentací školy ve vybíje-
né neměli žádnou zkušenost. Ale nakonec 
se také rozehráli a bylo vidět, že se ve spor-
tovních hrách během roku přece jenom 
něco naučili. 

Bohužel o  sportovní hry není u  nás 

ve škole hlavně mezi děvčaty velký zájem, 
a  protože v  této soutěži musí být v  týmu 
po jedné dívce a chlapci z páté třídy, tři dív-
ky a chlapci ze čtvrté třídy a 2 chlapci a dív-
ky z druhé třídy, měla jsem docela problém 
poskládat družstvo. Jedno děvče ze čtvrté 
a třetí třídy nám v sestavě stále chybí. Za-
tím jsme se s tím vyrovnali, ale ve finále?

Necháme se překvapit. V  loňském roce 
jsme turnaj vyhráli. Ale říká se, že obhájit 
je mnohem těší.

         Drahomíra Floriánová

Ždánický les a Politaví – turnaj ve vybíjené

Pohár rozhlasu – mladší žactvo
V úterý 10. května se chlapci a děvčata naší školy zúčastnili 

okresního kola celostátní atletické soutěže Pohár rozhlasu, která 
letos slaví už 46. narozeniny.

Brzy ráno, už v 6:20 hod, jsme odjížděli autobusem do Vyš-
kova, abychom svou výkonnost poměřili s ostatními vrstevníky. 
Většina chlapců už Pohár rozhlasu absolvovala v loňském roce, 
a tedy nebyli žádní ustrašení nováčci. Horší to bylo s děvčaty. 
Většina z nich byla na atletickém stadionu poprvé a možná si 
trochu uvědomovala, že před nimi na tomto oválu běhaly tako-
vé hvězdy evropského formátu jako je Pavel Maslák nebo Deni-
sa Rosolová. Některé výkony tato skutečnost možná pozname-
nala, ale ne vždy se všechno ve sportu ideálně povede. O tom by 
naše atletické hvězdy mohly určitě dlouze vyprávět.

Komu se všechny starty povedly dokonale, byl Tadeáš Žilka. 
Ve skoku do dálky si výkonem 513 cm vytvořil úžasný osobní 
rekord a  i běh na 1000 m v  jeho podání vypadal zcela nená-
ročně, téměř jako procházka růžovým sadem. V něm skončil 

na druhém místě. Určitě měl i na místo první, ale svůj rozběh vyhrál s obrovským náskokem a neměl 
v něm absolutně konkurenci, a proto ani nemusel běžet naplno. Z ostatních chlapců výborně zvládli ki-
lometr Michal Slavíček (7. místo) a Martin Postbeigl (14. místo). Michal Slavíček byl časem 8, 31 s desátý 
v běhu na 60 m. I další chlapci přispěli k celkovému krásné 4. místu mezi 12 školami.

Z děvčat byla jasně nejlepší Eliška Fojtíková, která do celkového součtu přispěla 5. místem v hodu kri-
ketovým míčkem a stejným umístěním ve skoku do výšky. Tam mohla stát dokonce na stupních vítězů, 
ale laťka ve výšce 135 cm na stojanech chvíli byla a pak přece jenom spadla. Ostatní děvčata i přes velikou 
snahu do první desítky závodnic nepronikla. Ale i tak umístění v polovině startovního pole beru jako 
výborný výsledek. A takových tam bylo dost. Celkově skončila děvčata na 11. místě ze čtrnácti zúčastně-
ných škol.

Všem patří dík a gratulace k umístění, ale hlavně za úsilí, které do těchto závodů vložili. A to určitě 
nebylo malé.

                      Drahomíra Floriánová

Okresní finále 
ve vybíjené 
 Vyškov

Vybíjenou naši žáci umí 
výborně a hrají ji s  chu-
tí – dokázali to 13. května 
ve Vyškově, kde se konalo 
okresní finále v této míčové 
hře. Turnaje se zúčastnilo 10 
družstev, která byla rozděle-
na do dvou skupin. Naši žáci 
ovládli svoji skupinu a po-
stoupili mezi nejlepší čtyři 
týmy turnaje. V  semifinále 
dokázali, že jsou aktivním 
týmem, který si jde za vítěz-
stvím a porazili ZŠ Tučapy 
19:6. Zaslouženě tak  po-
stoupili do boje o zlaté me-
daile a postup do krajského 
kola. V  napínavém souboji 
bohužel prohráli o 1 bod 
se ZŠ Slavkov, Tyršova 6:7. 
Naše družstvo tedy získalo 
stříbrné medaile. 

Všechny zúčastněné je 
třeba pochválit za bojov-
nost, aktivitu a v neposlední 
řadě za vzornou reprezenta-
ci naší školy.

Marcela Gorecká
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Zdravím vás, drazí suchozemští 
spoluobčané, na jaře jsme byli s ko-
legou Sadkáčem pozváni do  vaší 
vesnice na  náměstíčko, abychom 
vzbudili pramen v  kameni před 
radnicí, který jste s námi v loňském 
roce na  podzim uzamykali. Veli-
ce nás vaše pozvání potěšilo, a ač 
jsem si v  zimě ve  svém útulném 

a vždy uklizeném rybníku zlomil nohu (někdo mně tam asi hodil ně-
jaké haraburdí, nebo nalil tvrdou vodu, o kterou jsem zakopl) nakonec 
se nám podařilo ve sjednaném čase na vaše krásné nové náměstí dora-
zit. Když se začalo smrákat, netrpělivě jsme i s naší bludičkou očekávali 
příchod vší té suchozemské drobotiny z Otnic i okolních vesnic. Přišel 

průvod malých i větších světlušek ozdobených pohupujícími se tykadly, 
které různobarevně svítily nejrůznějšími lampióny. Všechna ta drobo-
tina byla slušně vychovaná, zdravila a děkovala, některé světlušky se 
dokonce naučily básničku, kterou nám všem zarecitovaly. Pan starosta 
byl tak hodný, že na radnici uschoval náš klíč od pramene a celou zimu 
na něj dohlížel. Za pomoci klíče, zaklínadla a s vaší podporou se nám 
podařilo pramen oživit a celé léto se z něho můžete těšit. Na podzim se 
doufám všichni opět potkáme na náměstíčku při jeho uzamykání. Ještě 
bych vás chtěl poprosit, abyste při koupání byli opatrní, nepřeceňovali své 
síly a do vody chodili pouze pod dozorem rodičů. S kolegou Sadkáčem 
máme na léto naplánované cestování. Já jedu do lázní a oba také musí-
me navštívit naše kamarády a kolegy vodníky a hastrmany. Užijte si léto 
a buďte na sebe opatrní, s pozdravem za všechnu vodní a obojživelnou 
havěť, kolegu Sadkáče a místní bludičku váš obecní vodník Poltňák

Vítání jara a otvírání pramene

Světáci  aneb Divadlo žije i v Otnicích

Naše sdružení je zaměřeno na organizo-
vání volného času dětem a mládeži. Ale rádi 
zveme na kulturní akce rodiny i dospělé. Vel-
ký zájem je o zájezdy do divadel. Na sklonku 
roku jsme jeli do pražského Divadla Palace 
na komedii společnosti Háta Do ložnice 
vstupujte jednotlivě. Bravurní směs komic-
kých situací ze života nás v zimním období 
zahřála a zároveň utvrdila v  tom, že Hátu 
přivezeme i do Otnic. Sželelo se nám totiž 
některých, kteří se nemohli ze zdravotních 
důvodů zúčastnit, anebo s  účastí zaváhali. 
To, co se některým zdálo nemožné až neu-

věřitelné, se v dubnu stalo skutečností. A tak 
přijeli Pražáci, kteří vůbec nebyli nafoukaní 
a nabubřelí, ale milí lidé, kterým se otnické 
publikum a pohostinnost líbila natolik, že 
slíbili přijet zase na jaře, tentokrát s komedií 
Byt na inzerát.  Světáci pobavili, polechta-
li bránice a rozzářili tváře i těm kritickým, 
kteří je srovnávali s filmovou verzí. A hráli 
dokonce hned dvakrát, odpoledne i večer. 
Na vlastní oči jsme poznali eleganci a gen-
tlmenství Jana Přeučila, široké srdce jejich 
šéfové Olgy Želenské a milou dámu Vlastu 
Peterkovou. Poklonu získávala nestárnoucí 
princezna Lenka Ivana Anderlová, Mar-
tin Bobo Zounar rozesmál všechny hned, 
jakmile vstoupil na pódium, ani Mahulena 

Bočanová svými grimasami nezklamala. 
Zbyšek Pantůček překvapil  svou roztomi-
lou bezprostředností  a miláček ženského 
publika Filip Tomsa byl v den svých naro-
zenin po skončení představení na roztrhání. 
Největší uznání Otnice získaly od Jaroslava 
Slánského, ředitele kladenského divadla, 
který spolu s Petrem Gellnarem zpíval a hrál 
vedlejší  role. Rozloučil se s námi se slovy: 
„Jezdím se Světáky zájezdová představení 
již třetí rok, ale takovou pohostinnost jsem 
doposud nezažil. Velmi vám děkuji za milé 
přijetí.“ Obrovským potěšením pro mladé i 
dříve narozené byla právě ochota a spontán-
nost  herců při fotografování na přání. 

 Dagmar Kovaříková
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Po dvouleté přestávce jsme se již počtvrté zapojili do celorepublikového happenin-
gu Férová snídaně.

Těšili jsme se na piknik v trávě. Počasí nám však nepřálo a museli jsme zvolit deš-
ťovou variantu v prostorách SADu.

Připravili jsme ochutnávku čajů a kávy s logem fair trade. Na stole se s přibývajícími 
účastníky hromadily snídaňové dobroty: bábovka, koláče, muffiny, perníčky, makovec, 
domácí lučina, kváskový chléb se zeleninovou pomazánkou, různé ovoce a zelenina.

V České republice se tento den snídalo na 161 místech. Celkem přišlo podpořit lokální 
a fairtradové pěstitele, myšlenku fair trade a odpovědné spotřeby 6500 lidí.

Jsme rádi, že zatím nejúspěšnějšího ročníku v počtu snídajících jsme se zúčastnili 
i my v Otnicích. Dana Sekaninová

Světový den pro fair trade 14. 5. 2016

Děti, které se svými maminkami a babičkami navštěvují cvičeníčko, jsou skutečně aktivní 
děti. Nejenže se pravidelně setkávají při cvičení, ale podnikají i další společné akce. Tento 
rok jsme ve cvičení přivítali Anetku a Tobiáška se svými babičkami i Teodorka a Aničku se 
svými maminkami. Každé měsíční cvičení bylo zakončeno nějakým překvapením. 

Jedním z překvapení byly i hrátky se psy tety Pavly, která k nám opět zavítala. Děti tetě 
a pejskům předvedly, co se už naučily, pak jim Amanda a Kelly ukázaly, co dokážou a došlo 
i na společné cvičení a hry. A když se nám rozjařilo, mnoho z toho, co jsme se naučili ve cvi-
čení, jsme si mohli vyzkoušet v přírodě. Hrami na horolezce jsme nabrali sílu i svaly a mohli 
jsme vyrazit na velký kopec. Výstup jižním svahem na Špice prověřil nejen naše tělo, ale 
i naše odhodlání vystoupat až na vrchol. Dospěláci fungovali jako šerpové a medem vonící 
katrány nám dělaly příjemnou kulisu. A když jsme vystoupali až na vrchol a viděli do Otnic, 
Bošovic, Slavkova i Brna – to bylo radosti. Kluci obdivovali radar a všichni neustále hledali 
žluté kolečko, které mělo označovat poklad. I ten se nám podařilo nakonec objevit. V teplém 
odpoledni zmrzlina přišla vhod všem. Dodala nám nové síly, které jsme ještě využili na no-
vých průlezkách v Újezdě.

Pro tento rok 
jsme se rozloučili 
cvičením v parčí-
ku u  školy a  po-
sezením u  ohně 
v  Poltni. Díky 
paní Marušce 
Bělohoubkové 
a  jejímu manže-
lovi na nás čekalo 
připravené ohniš-
tě. My jsme vy-
táhli deky, vybalili 
všechny dobroty, 
co jsme nesli. Při-
dali se k  nám 
i dva tatínci, kteří 

měli na starost oheň. A piknik mohl začít. Mezi opékáním, veselým štěbetáním i polehá-
váním ve stínu jsme ještě zašli ke studánce a na vyhlídku k sv. Hubertovi. Podobně jako 
ve cvičení i toto odpoledne nás provázel pohyb, smích a pohoda… Mária Papcunová

SAd - spolek aktivních dětí - cvičeníčko
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Od 1. 1. 2016 vznikl v naší obci nový spo-
lek, a to Spolek rybářský, ve kterém jsou regis-
trovaní vyznavači této krásné záliby. V tomto 
článku bych jej chtěl představit naší veřejnos-
ti, takže:

„Petrův zdar“
Dne 1. 12. 2015 v souladu s ustanovením 

NOZ č. 89/2012 Sb. byl u Krajského soudu 
v Brně ve spolkovém rejstříku pod identifi-
kačním číslem zaregistrován RYBÁŘSKÝ 
SPOLEK OTNICE (dále jen RSO), včetně 
výkonných členů výboru RSO, a to s veške-
rými právy a povinnostmi z toho vyplývající, 
se sídlem na OÚ Otnice, Dědina 479, 683 54 
Otnice.

Do výboru RSO patří: předseda Michal 
Hlaváč, místopředseda Martin Procházka, 
finanční referent Jaroslav BÖhm, jednatel 
Otto Drabálek st., člen výboru Miroslav 
Tichý.

V našem RSO (viz logo výše) je zaregistro-
váno k dnešnímu dni 28 rybářů, kteří mají 
právo k vykonávání rybářského práva na ot-
nických rybnících, jenž má RSO v držení, a to 
dlouhodobým pronájmem. Tento pronájem 
byl řádně sepsán ve smlouvě, vyvěšen v ná-
stěnce na OÚ veřejnosti k vyjádření, odsou-
hlasen obecním zastupitelstvem a  následně 

pak podepsán starostou Otnic Pavlem Pro-
kopem a předsedou RSO Michalem Hlavá-
čem alias Macónem. 

Jsme zaregistrováni v  oboru rybnikář-
ství, kde nám zákon umožňuje svobodné 

zvolení rybářské stráže z řad našich členů. 
A této možnosti jsme samozřejmě využili. 
Činnost rybářské stráže byla prodiskutová-
na na Odboru životního prostředí u p. Ka-
mínka i na služebně Policie ČR ve Slavkově 

u Brna, kde nám byly uděleny velice cenné 
rady, jak postupovat při spáchání trest-
né činnosti na  našem majetku. Říkáte 
si: „Pytláci? U  nás v  Otnicích?“ Věřte, že 
se pytlačí, víme o  tom, ale my jsme roz-

hodnuti si náš majetek ohlídat stůj co stůj 
s  využitím všech dostupných zákonných 
prostředků. Jak se říká: „Na každé prase se 
vaří voda “.

 Miroslav Tichý
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Čarodky	2016
Čarodky přiletěly malé,
byly jako vždy dokonalé.
Na zádech se jim hadi hřáli,
při letu na koštěti jim vlasy vlály.
Mirek Tichý dodal rybí salátek,
jen prázdná miska se mu vrátila nazpátek.
Koláčky od paní Vojáčkové přišly vhod,
 zmizely jako o závod.
I další skvělé sladké věcičky,
upekly otnické tetičky.
Počasíčko nám letos přálo,
 sluníčko se na nás smálo.
Navečer nás ohýnek pěkně hřál,
 k pití bylo, co si kdo přál.
Pivečko, vínko jsme si dali,
a taky slivovičku někteří vzali.
Po setmění přišla čarodka na řadu,
 nepomohlo jí ani, že měla na sobě parádu.
Dětem úplně svítila očička,
když se z ní stala ohnivá kulička.
Sešlo se nás letos hodně,
u toho otnického ohně.
Díky všem, kdo si udělali čas,
 a přišli posedět mezi nás .

Fialovi

»» MACóNOVY ÚSMĚVY: 
»» Podařilo se nám z našich skromných 

finančních prostředků zajistit novou osádku 
rybníků, konkrétně 20  ks amurů zakoupe-
ných v Rybářství Hodonín. 

»» Dále jsme zajistili (po poradě na OÚ) 
vytěžené dřevo do udírny a na oheň z těžby 
za Drahy pod VN. Toto dřevo bude využito 

při pořádání společen-
ských akcí na rybníku 
Pod Poltňou. 

»» Uspořádali jsme 
opět dětské rybářské 
závody, kterých se zú-
častnilo 32 nadšených 
mladých rybářů a  ry-
bářek, počasí nám vy-
šlo a tak pevně věříme, 
že všem zúčastněným 
se tato akce líbila. Bu-
deme se těšit zase na-
přesrok. 

»» RSO Otnice se rozhodlo uspořádat 
rybářské závody pro dospělé 10. září 2016, 
zápis zúčastněných rybářů v 7 hodin, za-
čátek rybářských závodů v 8 hodin, konec 
v 15 hodin. Od 16 hodin zahraje k poslechu  
i  k  tanci cimbálová muzika „Šternovjan“ 
z  Újezda u  Brna. Občerstvení bude zajiš-
těno – podávat se bude vynikající gulášek. 
Za nepříznivého počasí bude akce ZRUŠE-
NA. Jen mám obavy, jestli jsme si neukous-
li velký krajíc, neboť tyto závody budou 
již třetí kulturně společenskou akcí v roce 
pořádanou naším rybářským spolkem pro 
spoluobčany. Je nás jen 28 členů a je to vše 
časově velice náročné. Budeme se snažit 

vše zorganizovat tak, aby vše proběhlo bez 
vážných komplikací. Snad obyvatelé Otnic 
ocení naši snahu a i na OÚ Otnice se dob-
ře zapíšeme, neboť bez podpory ze strany 
obce se už toho moc pořádat nedá. 

»» MACóNOVY VRáSKY: 
»» Úhyny ryb. Na rybníku pod Poltňou 

byl v letošním roce vysoký úhyn ryb, pro-
to jsme se spojili  s  pracovníky Rybářství 
v  Hodoníně, kde jsme zjistili, že tento 
problém byl v letošním roce problémem 
celorepublikovým a byl způsoben velký-
mi výkyvy teplot koncem zimy a počát-
kem jara. Ryby se nedokázaly s  těmito 
podmínkami sžít  a  při snížení jejich 

imunity byly napadeny chorobami. Při 
oteplení vody se úhyn zatavil a již k naší 
radosti nepokračuje.

»» Pytláci Pod Poltňou: Na podzim minu-
lého roku byli přistiženi bratři Zalabovi, jak 
pytlačí na  rybníku Pod Poltňou. Při výzvě, 
aby opustili rybník, jejich arogantnost byla až 
zarážející, ale bylo jim důrazně domluveno. 
Mrzí mě jen to, že starší z nich byl v našem 
sdružení dříve registrován, takže zná práva 
a povinnosti členů. Zřejmě se mu ale nechtějí 
plnit povinnosti z tohoto členství vyplývající 
(jako sečení trávy, údržba a úklid okolí rybní-
ku, čištění šachet a přítoku, pořádání kulturně 
společenských akcí, a další) a je lepší jen chytat 
ryby či pytlačit.
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mladý zahrádkář
Nápad na kroužek vznikl na podzim, a když jsme všechno domluvili s Havelkovými a školou, 

nechali jsme schválit v plánu na členské schůzi v únoru.
Potom už nic nebránilo tomu, aby se to vyhlásilo do „světa“. Děti dostaly ve škole přihlášky s ná-

vratkami a my se nestačili divit, kolik se jich přihlásilo. Bylo jich totiž nad očekávání a bohužel jsme 
nemohli všechny děti přijmout. Nakonec jsme se s panem ředitelem domluvili na 20 členech. 

Kroužek začal fungovat 17. března a pro nás bylo milým překvapením, že děti chodily v dosti 
hojném počtu. Většinou se nás sešlo mezi 15 a 17 dětmi.

Zpočátku nám počasí moc nepřálo a měli jsme skluz s výsadbou na pozemek, který nám přene-
chal člen zahrádkářů pan Kosík.

Nepříznivé počasí nám ale nevadilo a my je využívali k předpěstování paprik a kedluben na oken-
ním parapetu. Také jsme se věnovali teorii a plánování záhonků na pozemku. Pěstujeme mrkev, 
petržel, hrášek, cukety, patizony, dýně hokaido, máslovou i velké goliáše, okurky, papriky, melouny a 
také něco z květin, jako jiřinky a cínie. Dýně nám jako sponzorský dar věnoval pan Brtník z Lovči-
ček. Přislíbil nám je i na výstavu do Slavkova a také na vyřezávání na Dušičky. Pokud se nám urodí 
hojně, mohly by být i na prodej pro ty, kteří projeví zájem si něco dobrého z našich výpěstků vyrobit. 

Když se počasí umoudřilo, mohli jsme vyrazit i na procházky, kde jsme si ukazovali divoce rostou-
cí byliny a ochutnávali, co se v přírodě ochutnat dá. Děti to náramně bavilo a ukázalo se, že spousta 
jich toho o přírodě hodně ví.

Teď už nám vyrostlo vše, co jsme zaseli a zasadili. O prázdninách budeme pozemek udržovat jen 
se Zdeňkou. Na podzim děti jistě budou překvapeny tím, co naroste. 

Doufáme, že se nám podaří kroužek vést dál i v příštím školním roce a bude zájem stejně velký.
Hana Zdražilová

M
alý

 zahrádkář
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jarní výstava
Připravujeme se na ni několik týdnů dopředu 

a rozdělujeme si úkoly, aby vše bylo zajištěno a 
proběhlo, jak má. Letošní výstava se uskutečnila 
7. a 8. května za velmi vydařeného počasí, což 
jistě vyhovovalo i prodejcům, kteří se prezento-
vali na venkovním prostranství před základní 
školou. Nabídka snad uspokojila návštěvníky 
jak po stránce květinové, tak po stránce zahrad-
ních potřeb a doplňků. Tonička Bočková se jako 
vždy velmi zodpovědně ujala kola štěstí, Zdeněk 
Martinásek se zhostil velmi časově náročnému 
oslovování sponzorů, bez kterých bychom naši 
výstavu nemohli sami uspořádat. Věru Řičico-
vou, její kamarádku  a Jiřinu Havelkovou jste 
potkali jako odborné poradkyně. 

Pro žáky základní školy byla i letos vyhlášena 
výtvarná soutěž. O výsledcích vás budeme in-
formovat v zářijovém vydání zpravodaje.

Naši sponzoři:
Cukrárna U Žbánků, Smíšené zboží Miluška 

Prosová, Enapo p. Jochymek, Potraviny Máj, 
Matoušek kominík, Tichý Miroslav – obrábění, 
Ondráček – krmiva, Doležal, Borovička – auta 
oprava, Kulhánek – opravuje auta, Stavebniny 
Prima, Pokorná – lékárna?, Mirek Kalouda, Se-
kanina, Špunar, Zdeněk Martinásek, Šebeček, 
Novák učitel, Hložek Bořek .

Zdeňka Křivánková, Zdeněk Martinásek
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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

Kdy jste poprvé vzal harmoniku 
do rukou?

Na harmoniku jsem začal hrát v de-
víti letech. Původně se chtěla učit hrát 
sestra. Z  dětské zvědavosti jsem to 
chtěl zkusit a už jsem u toho zůstal.

Hrajete nebo jste hrál i na jiné hu-
dební nástroje?

Po ukončení základní školy jsem šel 
do učení a dostal jsem se v Brně do „Li-
dušky‘‘ a tam jsem se začal učit hrát ještě 
na trumpetu. Na vojně jsme měli kapelu, 
s kterou jsme hrávali po okolních vesni-
cích.

Co je nejtěžší při hře na harmoniku?
Nejsem zas tak dobrý harmonikář, 

jsem jen takový obyčejný, a kdo chce být 
dobrý, tak jedině pílí docílí dobrých vý-
sledků a bude mít radost ze hry na har-
moniku.

V čem je největší rozdíl, když srov-
náte doprovázení masek před lety 
a dnes? 

Je to dnes veliký rozdíl. Dříve jsme se 
připravovali a těšilo nás, že nás jde hod-
ně, i když se chodívalo v pondělí a muse-
li jsme mít dovolenou. Nikdo z nás toho 
nelitoval a přitom jsme si toho s radostí 
užívali. Byli jsme dobrá parta fotbalistů. 
Dnes je situace jiná. Není už o to tako-

vý zájem dnešních fotbalistů na  rozdíl 
od nás.

Harmonika je u  vás „zděděná“ 
po  předcích, anebo jste si ji koupil 
sám?

Tatínek v  mládí hrál na  mandolínu 
v  trampské kapele. Chtěl, aby někdo 
ze čtyř sourozenců pokračoval v hraní 
na hudební nástroj: Rodiče koupili har-
moniku a já se začal učit u pana Šiman-
dla z Otnic.

Máte ji komu předat? Zkoušel jste 
učit hrát své děti nebo vnoučata?

Harmoniku nikomu, ale nejmladší 
vnučka se učí na varhany u paní Kurdí-
kové. Moje přání je, aby jí hraní vydrželo.

Komu vděčíte za  to, že chodíte 
na ostatky s harmonikou?

Velký dík panu Aloisi Bočkovi za to, 
že mě vzal poprvé v  16 letech hrát 
po vesnici na ostatky.

A vaše přání do budoucna?
Já už se toho moc nenaučím, ale přes-

to těm, kteří teprve začínají nebo těm, co 
už mají nějaký rok hraní za sebou, přeji, 
aby vydrželi, protože muzika je pěkná 
věc  a dovede lidi pobavit a rozveselit.

Děkujeme za rozhovor 
a přejeme hodně zdraví

Jaroslav Vacek (pokračování z minulého zpravodaje) 

Pan Jaroslav Vacek s námi ochotně zavzpomínal:
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Míša Drabálková má za  sebou úspěš-
nou jarní sezonu v  soutěžích silového 
trojboje a  benchpressu. Prvním závo-
dem bylo mistrovství České republiky 
v silovém trojboji,které se konalo 27.2. 
v  Praze. Míša zde obstála, v  roli favo-
ritky obhájila svůj titul z loňského roku 
v  kategorii žen do  72 kg. Zvítězila vý-
konem 440 kg. Ve dřepu zapsala 175 kg, 
v benchpressu 115 kg a v mrtvém tahu 
150 kg. V absolutním pořadí žen obsa-
dila 2. místo.

V  pořadí druhým závodem, kterého 
se Míša zúčastnila, bylo mistrovství 

České republiky v  benchpressu. Tento 
šampionát se konal 19.3. v  Sokolově. 
Naše závodnice opět obhajovala 1. mís-
to z  loňského roku a  opět jí vše vyšlo 
na jedničku. Druhým pokusem, ve kte-
rém zvládla 110 kg, si zajistila vítězství 
a  ve  třetím pokusu dokonce zkoušela 
120 kg. Tato hmotnost bohužel zatím 
odolala. Stejně jako v Praze v absolut-
ním pořadí žen obsadila 2. místo.

Pouhý týden dělil Míšu od dalšího re-
publikového šampionátu. 26. 3. se v Li-
berci konalo mistrovství České repub-
liky v  klasickém (raw) benchpressu. 

V tomto odvětví závodníci nepoužívají 
podpůrné dresy.  Na této soutěži Míša 
opravdu zazářila. Ve  své kategorii žen 
do  72 kg obsadila 1. místo výkonem 
87,5 kg a  současně se stala absolutní 
mistryní ČR žen napříč všemi váho-
vými i  věkovými kategoriemi. Během 
jednoho měsíce otnická závodnice há-
jící barvy Sokola Nymburk získala tři 
tituly mistryně ČR. To je obdivuhodná 
bilance. Hlavní vrchol sezony však měl 
ještě přijít.

Jen dvě ženy z  ČR měly možnost 
reprezentovat naši republiku na  ME 
v silovém trojboji a jednou z nich byla 
Míša Drabálková. Tento evropský šam-
pionát pořádala Česká republika v Plz-
ni. 

Již během přípravy vše naznačovalo, 
že otnická závodnice by mohla podat 
životní výkon a  opravdu se to potvr-
dilo. Česká reprezentantka ve  dru-
hém pokusu ve  dřepu zdolala hmot-
nost 192,5 kg a třetím zkoušela dokonce 
202,5 kg, ale ten byl neúspěšný. V bench-
pressu ve třetím pokusu zvedla 122,5 kg 
a  posunula svůj osobní rekord o  7,5 kg. 
V mrtvém tahu měla platný pouze první 
pokus na  150 kg, dvakrát se neúspěšně 
pokoušela o 160 kg. V konečném účtová-
ní obsadila výkonem 465 kg 7. místo. Ve-
lice zajímavý byl pohled na výsledkovou 
listinu. V pořadí šestá italská závodnice 
měla stejný výkon jako Michaela, byla 
o pár deka lehčí, proto obsadila o jednu 
příčku výše a německá závodnice na pá-
tém místě měla o 2,5 kg více v celkovém 
výkonu, tedy 467,5 kg.

Michal SichaAbsolutní mistryně ČR v klasickém benchpressu, Liberec 26.3

Po nevydařené podzimní části sezony 
jsme si stanovili cíl: skončit uprostřed ta-
bulky.

Zapracovali jsme se na fyzické kon-
dici a několik taktických změn přineslo 
úspěch v podobě 5. místa okresního pře-
boru starších žáků.

Chtě bych poděkovat všem, kteří se na 
tomto výkonu podíleli, především Anič-
ce Daňhelové, Pavlu Bulvovi a Marku 
Vorlovi, ti se závěrem sezóny ukončili své 
působení u starších žáků.

Osobně mě nejvíce zamrzel přístup ně-
kterých „fotbalistů“, kteří upřednostnili 
jiné zájmy a v průběhu sezony přestali 
chodit na tréninky a zápasy.

Zřejmě dané rozhodnutí podpořil vel-
mi laxní přístup a doslova nezájem rodi-
čů podpořit fotbalisty a přijít se podívat 
alespoň na domácí zápas.

úspěšné jaro míši drabálkové

Sezona 2015/2016
O to víc si vážím všech, kteří bojovali 

a tuto sezonu dotáhli do konce. Do bu-
doucna přeji všem hodně zdraví a nejen 
sportovních úspěchů.

Závěrem děkuji hostujícím hráčům, 

rodičům, kteří nám pomáhali a fandili,  
asistentům Lukáši Veselému a Davidu 
Krausovi.

Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
Trenér Petr Fiala
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Mladší přípravka ve složení Adam Kosík, Adam Žuchovský, 
Bára Zicháčková, Dominik Rosendorf, Jan Boudný, Jiří Hofr, Jiří 
Polanský, Michal Matoušek, Max Muric, Petr Richter, Vojta Srba, 
strávila zimní přípravu v místní malé tělocvičně. Pro zpestření 
odehráli dva turnaje. První se konal 10.1. 2016 v Křenovicích. Tur-
naje se zúčastnily 4 oddíly: Křenovice, Bošovice, Šaratice a Otnice. 
Naše družstvo odehrálo turnaj na hranici svých možností. V boji o 
třetí místo měli i smůlu, a tak na lepší než 4. místo nedosáhli. Dru-
hý turnaj se konal 30.1. 2016 a byl v naší režii, když jsme si k zá-
pasům propůjčili halu v Dambořicích. I tady se turnaje zúčastnily 
4 oddíly: Otnice, Křenovice, Velké Hostěrádky a Zbýšov. Šaratice 

se z turnaje odhlásily pro nemoc. Po dobrých výkonech skončila 
naše přípravka na třetím místě.

    Jarní část soutěže zvládlo družstvo o něco lépe než tu pod-
zimní. Z 11 odehraných zápasů jsme 4x vyhráli, 1 remizovali a 6x 
prohráli při skóre 71 : 100. Střelci: Dominik Rosendorf 33, Adam 
Kosík 17, Bára Zicháčková 10, Michal Matoušek 5, Jan Boudný 3, 
Max Muric 2, Vojta Srba 1. Výsledky sezóny celkem: 22 zápasů, 
6 výher, 2 remízy a 14 porážek, skóre 126 : 208. Nejlepší  střelec: 
Dominik Rosendorf 64 branek. 

    Toto jsou ale jen čísla a na to se u přípravek nehraje. Nej-
důležitější je, že se všichni scházíme v hojném počtu, jak na zá-

pasy, tak i na tréninky, a z toho máme oba 
trenéři radost. Podle výsledků to vypadá, že 
ta práce, kterou děláme, má určitý smysl. Je 
to sice dřina, hlavně psychická a časově ná-
ročná, ale když vidíte ten pokrok, který jsou 
schopny děti udělat za jeden rok, tak jde vše 
ostatní stranou.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem 
dětem za odvedenou práci, poctivost a 
přejeme si, ať pokračují v nastavené pravi-
delnosti i nadále, protože neustálou pílí se 
časem dostaví i výsledky. Jen to chce trpě-
livost. Dále bychom chtěli poděkovat všem 
rodičům, kteří nás doprovázeli hlavně na ven-
kovní utkání, za jejich obětavost. Díky tomu 
jsme zvládli časově náročný program soutěže 
v pohodě. Poděkování patří i Leoši Boudné-
mu za pískání domácích zápasů a my trenéři 
jsme díky tomu měli čas věnovat se družstvu. 
Díky všem, kteří nám pomáhají.

Trenéři: Marek Matoušek , 
Michal Rosendorf

Malé poděkování
Chtěl bych poděkovat trenérům, kteří připravují fotbalové žáky na jejich fotbalovou kariéru. Sám jsem tady fotbal nějaký čas hrál, tak 

vím, o čem to je. Teď tady hrál můj vnuk Miloš Kachlíř a Leoš Škoda z Milešovic a na ukončenou byli mile překvapeni s přístupem těchto 
vedoucích k celému družstvu. Byli oceněni místostarostou krásnou obrázkovou knihou o Otnicích, za to moc děkují.

Vladimír Jurásek
     Milešovice

fotbalové jaro 
starší přípravky

Na jaře nás čekaly odvetné zápasy a musíme říci, že 
se nám dařilo lépe než na podzim. Je škoda, že soutěž 
netrvala ještě déle, protože naše forma šla nahoru. Na-
konec jsme vybojovali v tabulce jedenácti týmů páté 
místo. Závěr sezóny jsme náležitě oslavili a rozloučili 
se s těmi, kteří už za nás příští rok nemůžou hrát, pro-
tože postupují do starší kategorie. Sluší se poděkovat 
rodičům, kteří nás podporovali a doprovázeli nás na 
zápasech, bez nich by to nešlo. Za trenéry musím říci, 
že kluci a slečna vytvořili dobrou partu, s úsilím tréno-
vali a předvedli týmového ducha.

Za starší přípravku Otnic na jaře hráli: Michal Do-
ležal, Štěpán Doležal, Ondřej Fojtík, Filip Chaloupka, 
Tomáš Rérych, Filip Richter, Nikola Sadílková, Filip 
Skalák, Jan Vikturna, Luboš Vikturna. 

Trenéři: Petr Skalák, Bohdan Tišer

mladší přípravka
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O T N I C E    VITĚZ  O K R E S N Í H O  P Ř E B O R U   V    ROČNÍKU  2015 -2016  OKRES  VYŠKOV

1. mužstvo odehrálo 26 utkání

Konečné umístění: 1. místo
Podzimní část: 13 9 - 1 - 3 35:31
Jarní část: 13 10 - 1 - 2 41:21
Utkání doma: 13 12 - 0 - 1 44:16
Utkání venku: 13 7 - 2 - 4 32:36

Stručné hodnocení uplynulého ročníku
Vstup do soutěže nebyl pro naše mužstvo příliš vydařený. V dalším průběhu se mužstvu začalo dařit a po podzimní části jsme 
skončili na druhém místě s nepatrnou ztrátou na dosud suverénní Křenovice. Do jarních zápasů jsme vykročili s odhodláním 

trochu Křenovicím zkomplikovat tu jejich suverenitu. Po porážce v Radslavicích jsme ztráceli na vedoucí Křenovice propastných 
11 bodů.Ale ve zbývajících 7 kolech jsme kráčeli  ve vítězném tažením a využili zaváhání Křenovic, aby v předposledním kole, kdy 

došlo na vzájemný zápas  o celkové prvenství, jsme před  rekordní návštěvou 350 diváků soupeře porazili a v konečném pořadí 
jsme skončili na 1. místě při shodném počtu  59 bodů, ale ve vzájemných zápasech jsme  Křenovice porazili  a to bylo rozhodující  
při konečném pořadí v tabulce. Posledních 7 zápasů naše mužstvo vyhrálo a to nakonec ukázalo jako rozhodující. Jsme vítězové  

Okresního přeboru okresu  Vyškov a zaslouženě postupujeme opětovně do  1.B   třídy v rámci Jihomoravského kraje.

Největší návštěva 350 diválů Otnice - Křenovice  
# Klub Z V R P S
1. Křenovice 26 19 2 5 86:38
2. Otnice 26 19 2 5 76:52
3. Radslavice 26 13 5 8 71:54
4. Bohdalice 26 12 7 7 59:54
5. Hodějice 26 13 3 10 69:66
6. Kobeřice 26 12 5 9 63:54
7. FKD 26 12 4 10 63:46
8. Křižanovice 26 12 3 11 61:57
9. Ivanovice na Hané 26 10 4 12 63:56

10. Brankovice 26 10 4 12 50.54
11. Vícemilice 26 9 5 12 65:60
12. Letonice 26 9 2 15 42:54
13. Vážany nad Litavou 26 4 4 18 42:90
14. Dědice 26 2 2 22 35:110

Největší vítězství: Do utkání nastoupilo celkem 19 hráčů
Otnice  – Bohdalice 5:0
Největší porážka: odehrané minutyKobeřice - Otnice 9:3
Červené karty: Kropáček Tomáš 2340
Kašpařík Michal 1x Rafaj Evžen 2340
Rafaj Zdeněk 1x Navrátil Petr 2340
Fiala Petr 1x Rafaj Zdeněk 2046

Kraus Jaroslav 2045
Žluté karty:  36 Fiala Petr 2037

Čapek Kamil 1659
Branky: Špunar Michal 1633
Kašpařík Michal 27 Kašpařík Michal 1617

Struha Jiří 1414
Svododa M 14 Čermák Pavel 1216

Václavek Pavel 963
Čapek Kamil 8 Svododa Michal 940
Fiala Petr 8 Smetan Tomáš 836
Rafaj Evžen 8 Levák Dominik 829

Ondra Lukáš 522
Rafaj Zdeněk 3 Kopeček Petr 450

Paulík Jan 224
Špunar Michal 2 Matoušek Marek 96
Struha Jiří 2
Kropáček Tomáš 2
Kopeček Petr 1
Navrátil Petr 1 Heřmanský Milan TJ SOKOL Otnice
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6.	srpna	
KYNOLOGICKÝ DEN

začátek	v 8	hodin	na	rybníku	pod	poltňou
občerstvení	zajištěno

přijďte	ochutnat	srnčí	a	kančí	guláš
pořádá	Myslivecký	spolek	„Hubert“	otnice

20.	srpna
INDIáNSKÉ ODPOLEDNE

pořádá	otnický	sad

27.	srpna
SRAZ PŘáTEL „HOŘKÉ VODY“

na	nové	ulici	na	téčku

10.	září
Rybářské závody pro dospělé
8	-	15	hodin	proběhnou	závody

od	16	hodin	zahraje	k	poslechu	i	k	tanci	
cimbálová	muzika	ŠtErnovjan	z	újezda	u	Brna

občerstvení	zajištěno
pořádá	rybářský	spolek	otnice

25.	září
Soutěž v požárním útoku

U	hasičské	zbrojnice
občerstvení	zajištěno

pořádá	sbor	dobrovolných	hasičů	otnice

LETNí FILMOVÝ FESTIVAL 
NA HŘIŠTI

8.	srpna

Teorie tygra
komedie	/	Česko	/	Mládeži	přístupno

9.	srpna

Mustang
drama	/	Francie	/	Mládeži	přístupno

10.	srpna

Bláznivá pětka
komedie	/	Francie	

nevhodný	mládeži	do	15	let

11.	srpna

Děda
rodinný	/	Česko	/	Mládeži	přístupno

12.	srpna

Zootropolis: Město zvířat
animovaný	/	Usa	/	Mládeži	přístupno

14.	srpna

Batman v. Superman: 
Úsvit spravedlnosti

sci-Fi	/	Usa	
nevhodný	mládeži	do	12	let



naše děti



fotbalová  historie

Žáci 2016
Horni řada zleva: Jan Kraus, Pavel Bulva, Jiří Jegla, Anna Daňhelová, Marek Vorel, Přemysl Raus, Marek Menoušek, Petr Fiala.
Dolni řada zleva:  Leoš Škoda, Patrik Lindner, Tadeáš Jelínek, Luboš Vikturna, David Žuchovský, Jan Vikturna.
Brankář: Miloš Kachlíř

Žáci 1968
Horni řada zleva: F. Menoušek, Z. Auda, L. Horák, R. Foltýn, J. Matyáš, J. Slouka, J. Matoušek, Z. Št‘ovíček, B. Hoffman. 
Dolni řada zleva: Ivoš Šíra, Ivoš Kosík, J. Kropáček, M. Zalaba, L. Matoušek.  




