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Vážená redakce Otnického zpravodaje,
asi ani nevíte, jak moc Vám přejeme ocenění, kterého se Vám dostalo. Připojujeme se k těm, 

kteří Vám již blahopřáli. Jen ještě dodáváme, aby Vám zdraví a nadšení pro svoji obec zazname-
návat aktivity jejich občanů pro budoucí pokolení neubývalo. Proto Vaší práce si velmi vážíme 
nejen pro vysokou úroveň. Pro nás, kterým zdravotní potíže znemožňují tohoto dění se zúčastňo-
vat jste takovou taxislužbou. Kam nemůžeme, tam nám účast slovem i obrazem zprostředkujete. 
Vždyť ani nejsme starostovými starostmi pro rozsáhlé záměry obce. A přece autobusová zastávka 
na ulici Na Konci by nám velmi pomohla. Ale pro nedostatek vůle není ani cesta. Proto o to víc 
Vaši úžasnou a nelehkou práci oceňujeme a věřte, že se na Zpravodaj vždy moc těšíme.

Míši Drabálkové gratulujeme ke světovým výkonům se zatajeným dechem. Hájí sice barvy 
Sokola Nymburk, ale je od nás z Otnic.

Paní Drahomíře Tišerové ocenění, kterého se jí dostalo od dětí z Brna Černovic, moc přejeme. 
I nás, dětským střevíčkům odrostlým, jsi vždy, Drahuško, svými verši těšila. Jsi výborná a od nás 
z Otnic.

Moc se mi líbí kresbičky dětí návrhů na rozhlednu. Dožiji se toho, že nad kavárničkou se bude 
tyčit rozhledna na Strážce? Oživí se tak památka na tvrz, která zde ještě v roce 1620 stála?

Organizátorům a účastníkům za aktivitu a vzornou reprezentaci naší obce a školy moc, moc 
děkuji. Za všechny žijící přes čas Ludmila Kaloudová

Šťastný konec 
Určitě si spousta z vás vzpomene na černé-

ho pejska, který v srpnu našel útočiště před 
obchodem Milušky Prosové. Asi týden běhal 
po obci a hledal svého pána, který ho nejspíš 
vypustil z auta a ujel… 

Informaci o černém krysaříkovi dala na 
sociální sít prodavačka Blanka Žilková, aby 
našla jeho majitele. Bohužel bez odezvy. Pej-
sek se snažil najít nového majitele sám. Chvíli 
se usadil v Chaloupkách. Nakonec dorazil 
skoro až do Lovčiček. U známých na chatě 
našel útočiště. Opět přes sociální síť nastalo 
pátrání po majiteli. Po zjištění, jaký je pejskův 
osud, začali hledat nové páníčky. 

Šťastný konec pro pejska nastal 29. srpna, 
kdy ho přijala adoptivní rodina až ze Žďáru 
nad Sázavou. Pejsek získal nové jméno Rocky 
a hlavně novou rodinu.  -red-

odvoz až do domu
V naší obci je od září letošního roku zřízena asistenční služba. V případě zájmu kontaktujte 
firmu „Odvoz až do domu“. Někteří naši občané tuto službu dost často využívají.
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ČeRven- 13.6.2016
4. Kontrola minulého zápisu:
Bod 21) Dotace pro SDH. Obec požádala o výjimku na dopravní vo-
zidlo pro zásahovou jednotku (zvýšení celkové váhy z 3,5 t. na 5,5 t.). 
Veškeré dokumenty jsou odeslány na GŘ HZS.  

   
5. MěÚ Slavkov u Brna – stavební odbor:
a) Manželé Kurdíkovi 480 – Kolaudační rozhodnutí č. 31/2016, no-

vostavba RD
b) M. Šlahora 93 – zahájení stavebního řízení, stavební úpravy RD 93
c) Janepa a.s. Brno – Kolaudační souhlas č. 32/2016, st. úpravy v areálu 

Janepa
d) JASS Brno – Územní souhlas č.97/2016, STL přípojka plynu pro 

areál Otnice
e) Manželé Floriánovi 136 – Územ. souhlas č.100/2016, vodov. a plyn. 

přípojka
f) Obec Otnice – souhlas s dělením pozemku p.č. 1340/133
 
6. MěÚ Slavkov u Brna – odbor ŽP:
a) R. Sloup 330 – kolaudační souhlas, kanalizace a vodovod k RD
b) M. Hudcová Brno – stavební povolení na  prodloužení vodovod. 

řadu

7. JMK – odbor ŽP:
Povolení výjimky pro Moravské zemské muzeum Brno, na sběr zvláště 
chráněných druhů hub.

8. Faktury ke schválení:
a) J. Sokol Bošovice – Fa:16189, oprava skenování, xerox papír  
b) Netic Brno – Fa: 160100291, PC + monitory + tiskárna + skener 

do knihovny
c) Netic Brno – Fa: 160100290, PC na obecní úřad
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 8, zápisu.          

9. Základní škola Otnice – finanční dar:
Zastupitelé projednali žádost Základní a  Mateřské školy Otnice, 
o souhlas s přijetím účelového finančního daru od f. Women for Wo-
men Praha, Vlastislavova 152/4, ve výši 8 349,- Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s  přijetím finančního daru pro Základní 
a Mateřskou školu Otnice, od výše uvedeného dárce.         
          
10. Termíny jednání ZO na II. pol. 2016:
Zastupitelstvo projednalo návrh termínů zasedání na  II. pololetí r. 
2016. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje termíny zasedání zastupitelstva obce na  II. 
pololetí roku 2016.      
              
11. MŽP ČR – opatření obecné povahy:
Zastupitelé vzali na vědomí oznámení Ministerstva životního prostře-
dí ČR o vydání opatření obecné povahy, kterým vydalo Program zlep-
šování kvality ovzduší zóna Jihovýchod – CZ06Z. Veřejná vyhláška je 
na úřední desce. 

12. Uplatňování ÚP Otnice - připomínky:
Zastupitelé projednali soubor připomínek obce k  „Návrhu zprávy 

o uplatňování územního plánu Otnice“. Připomínky projedná starosta 
na Městském úřadě ve Slavkově, odboru stavebního a územně pláno-
vacího úřadu. Otevřenou otázkou však zůstává, zda obec bude poža-
dovat změnu územního plánu. 

13. Závěrečný účet DSO Politaví:
Zastupitelé projednali a vzali na vědomí Závěrečný účet DSO Politaví.
Závěrečný účet je zveřejněn na úřední desce od 2. 6. 2016. Valná hro-
mada se koná dne 24. 6. 2016.

14. Závěrečný účet DSO Cezava:
Zastupitelé projednali a vzali na vědomí Závěrečný účet DSO Cezava.
Závěrečný účet je zveřejněn na úřední desce od 1. 6. 2016. Valná hro-
mada se koná dne 24. 6. 2016. Obec bude zastupovat místostarosta 
Pavel Muric.

15. Lékárna Otnice – nájemní smlouva:
Obec obdržela od  Mgr.  M. Jadrné výpověď nájemní smlouvy 
na část prostor pronajatých pro lékárnu Otnice. Jedná se o pomoc-
né a  skladové prostory, které lékárna nevyužívá. Nájemní vztah 
na část prostor by skončil 30. 6. 2016. Obec zajistí odpojení ener-
gií, které jsou připojeny na lékárnu. O využití uvolněných prostor 
se bude jednat.    
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ukončení nájemního vztahu s Mgr. M. Jadr-
nou na část prostor lékárny k 30. 6. 2016.  
 
16. Žádost MVDr. P. Ondrusz:
Zastupitelé projednali žádost MVDr.  Petra Ondrusze Otnice 196, 
o souhlas obce k vybudování parkovacího místa před RD 196 na obec-
ním pozemku p.č. 479.
Souhlas bude vydán za dodržení stanovených podmínek: V případě 
opravy inž. sítí vedoucích pod zpevněnou plochou je povinen žadatel 
na vlastní náklady umožnit přístup a odstranit potřebné.   
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním parkovacího místa dle situač-
ního zákresu před RD č.p. 196, na obecní parcele č. 479, dle stanove-
ných podmínek.      
  
17. Darovací smlouva p. Süsser + ing. Krepindl:
Zastupitelé projednali návrh „Darovací smlouvy“ s  Zdenkou Süsser 
a ing. Vojtěchem Krepindlem, 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 seZdenkou Süsser, bytem 
Hradec Králové, K  Polabinám 95/14 a  ing.  Vojtěchem Krepindlem, 
Velké Chvojno 61, na přijetí pozemků (podíl každý 1/12) 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.             
 
18. Kupní smlouva p. Süsser + ing. Krepindl:
Zastupitelé projednali nabídku p. Z. Süsser a ing. V. Krepindla, na pro-
dej podílu (každý 1/12) pozemků v k.ú. Otnice, dle přílohy č. 1, zápisu.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí podílu pozemků uvedených 
v příloze č. 1, zápisu, od p. Zdenky Süsser, Hradec Králové, K Polabi-
nám 95/14 (podíl 1/12) a ing. Vojtěcha Krepindla, Velké Chvojno 61, 
(podíl 1/12), za cenu 35,- Kč/m2.           

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
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19. Prodej pozemku manželům Hudečkovým:
Zastupitelé projednali žádost manželů Hudečkových o odkoupení dílu 
„a“ pozemku p.č. 504 o  výměře 14 m2,  v  k.ú. Otnice, dle GP 760-
20/2016.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej dílu „a“ z pozemku p.č. 504, o vý-
měře 14 m2, v  k.ú. Otnice, dle oddělovacího GP č.760-20/2016, 
manželům Zdeňkovi Hudečkovi, Boženy Němcové 317 a Iloně Hude-
ček Jakubové, třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno, za cenu 35,- 
Kč/m2. 

20. Prodej pozemku p. Lipovské:
Zastupitelé projednali žádost  M. Lipovské, o odkoupení obec-
ního pozemku p.č. 1340/167 o výměře 20 m2,  v k.ú. Otnice, dle 
oddělovacího GP č. 758-66/2016. Záměr byl zveřejněn od  25. 
5. 2016.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1340/167 o  výmě-
ře 20 m2, dle oddělovacího GP č. 758-66/2016, Miroslavě Lipovské, 
Za Drahy 465, Otnice, za cenu 35,- Kč/m2.   
 
21. Prodej pozemku MUDr. Václavkové:
Zastupitelé projednali žádost MUDr.  M. Václavkové, o  odkoupení 
obecního pozemku p.č. 1340/133 o výměře 38 m2,  v k.ú. Otnice, dle 
oddělovacího GP 
č. 758-66/2016. Záměr byl zveřejněn od 25. 5. 2016.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1340/133 o výměře 38 
m2, dle oddělovacího GP č. 758-66/2016, MUDr. Michaele Václavko-
vé, Za Drahy 464, Otnice, za cenu 35,- Kč/m2.  

22. Plán akcí na r. 2016 - plnění:
Starosta vyhodnotil plán akcí na rok 2016 a jeho naplňování. Z větších 
akcí se čeká na dokončení projektové dokumentace na opravu chod-
níku v ulici Milešovská. Pravděpodobně nebude naplněn záměr opra-
vy chodníku v ulici Boženy Němcové. Ostatní záměry jsou průběžně 
plněny. 

23. Asfaltové hřiště - oprava:
Starosta informoval o  závadách na  dětském asfaltovém hřišti. Bude 
nutné vyměnit poškozené pletivo (havarijní stav) u  vstupu, desku 
s  košem na  košíkovou (zničeno), znovu dát síť na  nohejbal (chybí) 
a usadit, příp. vyměnit vadné betonové dlaždice. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje provedení nutných oprav na dětském asfalto-
vém hřišti.      
              
24. Zpevněná plocha za hřbitovem – výběr dodavatele:
Starosta předložil obdržené nabídky na  akci „Zpevněná plocha pro 
kontejnery a parking Otnice“. Nabídku podaly čtyři firmy. Komise pro 
otevírání obálek již provedla kontrolu, žádná nabídka nebyla vyřaze-
na.
Pořadí dle nabídkové ceny:
1. Prostavby a.s. Otnice 3 297 566,65 Kč s DPH
2. Přemysl Veselý s.r.o. Brno 3 407 273,- Kč
3. SKR stav s.r.o. Brno 3 432 156,- Kč
4. Strabag a.s. Praha 3 452 057,- Kč 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výše uvedené pořadí nabídek na akci „Zpev-
něná plocha za hřbitovem a parking Otnice“ a pověřuje starostu pode-
psáním smlouvy o dílo.            

25. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Dne 30. 6. 2016 končí pracovní poměr části zaměstnanců přijatých 

na VPP. Dvěma z nich obec prodlouží pracovní smlouvu do 30. 9. 
Úřad práce, na základě žádosti obce, nám přidělil čtyři nová pracov-
ní místa. Uchazeči budou vybráni výběrovým řízením.

- Starosta informoval o  vzniku „Centra společenských služeb“. Síd-
lo bude v Hruškách a bude poskytovat servis obcím ORP Slavkov 
u Brna.

- Škodní událost (rozbité sklo os. vozidla) zaviněná obcí (kámen 
od strunové sekačky), bude řešena ve spolupráci s pojišťovnou.

- DSO Cezava usiluje o  získání dotace na  vybavení odpočinkových 
míst pro cyklisty. Nejvhodnější, pro umístění vybavení, se jeví pro-
stor u  Gandie (křižovatka na  Těšany, Šaratice a  Újezd). Pozemek 
je však v  soukromém vlastnictví. Obec osloví majitele o  souhlas 
s umístěním odpočívadla.

- Nabídka na  vytvoření „Malované mapy“ našeho regionu byla od-
mítnuta.

- Uzávěrka zpravodaje je 17.6.2016.
- Paní L. Kaloudová vznesla dotaz, jaká je situace ke zřízení nové auto-

busové zastávky v ul. Na Konci. Odpověděl starosta.     
    

ČeRvenec - 11. 7. 2016
   
4. Kontrola minulého zápisu:
Bod 12) Uplatňování Územního plánu obce – připomínky byly pro-
jednány na Stavebním úřadě Slavkov.
Bod 15) Lékárna – nájem. Uvolněné prostory jsou vyklizeny, klíče pře-
vzaty. Dodatek nájemní smlouvy byl podepsán.  

   
5. MěÚ Slavkov u Brna – stavební odbor:
a) Obec Lovčičky – návrh Zprávy o uplatňování územního plánu
b) M. Šlahora 93 – Rozhodnutí č.28/2016, povolení stavebních úprav  

RD 93
c) Manželé Hudečkovi 317 – Sdělení k dělení a scelování pozemků
d) HDP Trading 53 – Úz. souhl. č.122 a č.123, prefabrikovaná garáž 

levá a pravá
e) E.ON Distribuce  – Územ. souhlas č.121/2016, přípojka NN k no-

vostavbě RD
f) Obec Otnice – návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Otnice
 
6. MěÚ Slavkov u Brna – odbor ŽP:
Veřejná vyhláška. Oznámení o místě a lhůtě, kde si vlastník lesa může 
vyzvednout Lesní hospodářské osnovy. Týká se vlastníků lesa do 50 
ha.

7. SPÚ Vyškov – monitoring půdy:
Zastupitelé vzali na  vědomí sdělení Krajského pozemkového úřadu 
Vyškov, že jejich pobočka ve Vyškově má za úkol evidovat jakouko-
li erozi zemědělské půdy. Zjištěné případy mohou občané také hlásit 
na Obecním úřadě.

8. Faktury ke schválení:
a) Respono Vyškov – Fa: 2316350018, odvoz a likvidace odpadů na SD  
b) DEA Modřice – Fa: 21500848, energetický posudek na  zateplení 

radnice
c) Pecák P. Šlapanice – Fa: 6515, oprava poruchy veřejného osvětlení
d) Rybářský spolek Otnice 479 – Fa: 2016001, údržba rybníků dle 

smlouvy        
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 8, zápi-
su.          
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9. Výsledky hospodaření za 6/2016:
Zastupitelé vzali na vědomí výsledek hospodaření obce k 30. 6. 2016.
Příjmy:  12 000 754,96 Kč ( 57,72 % )   
Výdaje: 10 077 931,58 Kč  ( 29,19 % )
Stav na účtech: 17 524 883,58 Kč. 

10. Rozpočtové opatření č.2/2016:
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového opatření č. 2/2016.
Příjmy:  +    631 800,- Kč
Výdaje:  + 3 604 000,- Kč 
Financování:  -  2 972 200,- Kč
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016. 
 
11. OSI Brno – smlouva o spolupráci:
Obec i Základní škola se opět zapojí do soutěže na dodavatele energií 
(plyn i el. energie). Soutěž zajišťuje Organizačně správní institut Brno 
(OSI), na základě Smlouvy o spolupráci.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o spolupráci s OSI Brno, na zajištění 
soutěže na dodavatele el. energie a plynu.  
 
12. ÚP obce – vyhodnocení jeho naplňování:
Zastupitelé projednali „Návrh zprávy o uplatňování územního plánu 
Otnice“, který zpracoval odbor Stavebního úřadu ve Slavkově u Brna. 
K „Návrhu“ nebyly vzneseny připomínky.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Návrh zprávy o  uplatňování územního 
plánu Otnice“, bez připomínek.    
  
13. Vyřazení nepotřebného majetku:
V důsledku výměny počítačů na obecním úřadě a v knihovně, bylo 
doporučeno staré PC vyřadit z  evidence majetku, včetně počítačo-
vých programů. Celková výše majetku navrženého k  vyřazení činí 
255 806,90 Kč. Vyřazený majetek bude ekologicky zlikvidován. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vyřazení nepotřebného majetku v  cel-
kové výši 255 806,90 Kč, dle přiloženého seznamu.  
 
14. Budova MŠ – výměna dveří:
Na budově Mateřské školy č.p. 470, kde dříve sídlil obecní úřad a nyní 
má prostory v pronájmu f. Koval Systems, jsou vchodové dveře (2 ks) 
v havarijním stavu a je nutné je vyměnit, nejlépe za plastové. Starosta 
zajistí vypracování nabídky od f. Pramos Šitbořice.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výměnu 2 ks vchodových dveří na technické 
části budovy Mateřské školy, za plastové.  
 
15. MAP v ORP Slavkov:
Starosta podal informace o Místním akčním plánu rozvoje vzdělávání 
v ORP Slavkov u Brna (MAP). V rámci MAP bude možné čerpat dota-
ce na infrastrukturu pro základní vzdělávání v oblastech technického, 
řemeslného, jazykového, přírodních věd a digitálních technologií. Sta-
rosta a ředitel školy Mgr. Zavřel jsou členy Řídícího výboru. 

16. Oprava budovy ZS - vícepráce:
Dne 30. 6. 2016, byla předána stavba (oprava zdravotního střediska) 
dodavatelské firmě Jošistav, Ivanovice na  Hané. Na  základě zjištění 
skutečného stavu, bylo doporučeno vyměnit vchodové dveře do ordi-
nací MUDr. Kučerové a Víškové, na kterých je vylomený závěs. Dále 
bylo doporučeno namontovat do všech výplní otvorů apulišty.  Cel-

kové náklady (vícepráce) činí 56 506,- Kč. Vzhledem k nově zjištěné 
vlhkosti v chodbě u MUDr. Lejskové, lze očekávat, že cena víceprací 
není konečná.   
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s  navýšením ceny za  vícepráce, dle před-
loženého rozpočtu, o částku 56 506,- Kč.          
 
17. Hřbitov - oprava:
Starosta informoval o  stavu místního hřbitova a  předpokládaných 
opravách v následujícím období. Zastupitelé vzali informace na vědo-
mí.

18. Mgr. Kutnohorský – darovaní pozemků:
Zastupitelé projednali nabídku Mgr. Kutnohorského, na darování po-
dílu pozemků (1/6), vedených na LV 1006.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí podílu (1/6) pozemků p.č. 1504, 3758, 
4445 a  4730 v  k.ú. Otnice, darem, od  Mgr.  Bohumila Kutnohor-
ského, 691 83 Jevišovka č.p. 100.           
 
19. Úplatné nabytí pozemku p.č. 1363/12:
Zastupitelé projednali nabídku prodeje pozemku p.č. 1363/12 v k.ú. 
Otnice o výměře 359 m2, od jejich majitelů. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 1363/12, od Sta-
nislava Žáčka Brno (podíl 1/4), Anny Průchové Františkovi Lázně 
(1/4), Jaroslava Žáčka Moutnice (1/4), Markéty Purketové Telni-
ce (1/12), Zdeňky Kratochvílové Telnice (1/12) a  Ivo Žáčka Telnice 
(1/12), za cenu 35,- Kč/m2.           

20. Záměr výkupu a prodeje pozemků – Janepa a.s.:
Zastupitelé projednali žádost a.s. Janepa Brno o odkoupení pozemků 
p.č. 747/3 o výměře 66 m2, p.č. 747/8 o výměře 5 m2 a p.č. 747/9 o vý-
měře 1 m2, vše v k.ú. Otnice, dle GP č. 766-3306/2016. Dodatečně bylo 
zjištěno, že na uvedených pozemcích se nachází prodejna stavebnin. 
Současně by obec vykoupila p.č. 792/2 o výměře 1 m2, dle stejného GP, 
která se nachází na veřejném prostoru.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 747/3, 747/8 
a 747/9 dle oddělovacího GP č. 766-3306/2016. Schvaluje také záměr 
odkoupení pozemku p.č. 792/2, dle stejného GP. 
                
21. Výstavba RD – pod vodárnou - Milešovská:
Zastupitelé projednali žádost Ing. Šáška, majitele pozemků p.č. 2104/1 
a 2103/2, k záměru zřízení přístupové komunikace pro 6 RD, na vlast-
ním pozemku p.č. 2103/2. I když se jedná o nestandardní řešení, pro 
obec nevzniká povinnost vybudovat zpevněnou komunikaci, veřejné 
osvětlení, provádět údržbu a úklid. Vše bude řešeno na soukromých 
pozemcích. Výstavba RD je v souladu s ÚP.
Po diskuzi a vyhodnocení všech dopadů z pohledu obce, bylo doporu-
čeno se žádostí souhlasit. 
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s navrhovaným řešením přístupové komuni-
kace k nově budovaným rod. domkům (dle schválené zastavovací situ-
ace), na soukromém pozemku p.č. 2103/2, příp. 2104/1. Obec se svým 
souhlasem nezavazuje k žádné spoluúčasti při budování inženýrských 
sítí.              

22. Zpravodaj - ocenění:
Starosta informoval o úspěchu Otnického zpravodaje, který se umístil 
na 3. místě v celostátní soutěži obecních zpravodajů. Soutěž pořádala 
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Palackého univerzita v Olomouci. Ocenění předal kardinál Dominik 
Duka dne 4. 7. 2016, na obecním úřadě ve Velehradě. 
Zastupitelé poděkovali redakční radě zpravodaje, Mgr.  Kovaříkové, 
Daně Sekaninové a Zdeňce Křivánkové, za získání významného oce-
nění a prezentaci obce Otnice. Paní Sekaninová poděkovala za podpo-
ru obce a všem, kteří do zpravodaje přispívají svými články.  

23. Žádost p. R. Plášila:
Zastupitelstvo projednalo žádost Ing.  R. Plášila, Kvasice, o  odpro-
dej obecních pozemků p.č. 1111/4, 1113/1, 1113/2, 1114/1, 1114/2 
a 1115/1, nebo jejich částí, za účelem výstavby RD. Obec nemá na uve-
dené území zpracovanou zastavovací situaci, nedokáže kvalifikovaně 
posoudit, jak budou pozemky využitelné. Jsou umístěny ve strategické 
lokalitě mezi plochou pro výstavbu RD B9 a B10.  Po vyhodnocení 
dopadů prodeje pozemků, byla žádost zamítnuta.   
Usnesení:
Zastupitelstvo nesouhlasí se záměrem prodeje výše uvedených 
pozemků.       
 
24. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Dne 1. 7. 2016 nastoupili do pracovního poměru čtyři zaměstnanci, 

přijatí na VPP do 31. 12. 2016.
- Starosta informoval o nabídce f. Netic Brno, na instalaci data projek-

toru do kanceláře. Bude prověřena velikost plátna projekce.
- Starosta předal p. M. Kaloudovi, veliteli SDH, děkovný dopis starosty 

obce Lovčičky, za aktivní účast Sboru dobrovolných hasičů Otnice 
na oslavách 130. výročí založení SDH Lovčičky.

sRPen - 8.8.2016
  
4. Kontrola minulého zápisu: 
Zadané úkoly byly realizovány.

   
5. MěÚ Slavkov u Brna – stavební odbor:
a) Obec Šaratice – návrh Změny č. 1, územního plánu Šaratice
b) M. Sobolová Dreher 58 – kontrolní prohlídka demolice stavby
c) Mgr. J. Plšek Brno – ÚS č. 54/2016, novostavba obytné části
d) Prostavby Real Brno – záv. kontr. prohl. novostavby SO 04E,D a SO 

05 E,D
 
6. MěÚ Slavkov u Brna – odbor ŽP:
Hudcová M. Brno – závěrečná kontr. prohlídka, prodloužení vodo-
vodního řadu 

7. MěÚ Slavkov u Brna – odbor dopravy a SH:
a) Společnost Svatováclavského běhu „VÉVODA“ – povolení uzavírky 

III/4166
b) Obec Otnice – stavební povolení „Zpevněná plocha pro kontejnery 

a parking“

8. Faktury ke schválení:
a) Respono Vyškov – Fa: 2316350022, odvoz a likvidace odpadů na SD  
b) BSP consulting Brno – Fa: 20160923, školení zaměstnanců BOZP
c) Renards Brno – Fa: 2160273, závěrečné vyúčtování dotace, zatep-

lení radnice
d) J. Sokol Bošovice – Fa: 16266, tonery do tiskárny
e) REEX Brno – Fa: 216058, tisk zpravodaje č. 64
f) REEX Brno – Fa: 216054, tisk úředních obálek
g) E. Tylová Slavkov – Fa:160100116, oplocení u dětského hřiště
h) R. Rumpová Slavkov – Fa: 11160517, oprava křovinořezů
i) Gordic Jihlava – Fa: 2016501412, upgrade, roční udržovací poplatek

j) Přemysl Veselý Brno – Fa: 161194, oprava místních komunikací 
k) V. Bláha 179 – Fa: 212016, úprava rozvodů vody a topení v techn. 

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

9. JMK smlouva o dotaci pro SDH:
Zastupitelé projednali návrh smlouvy s Jihomoravským krajem o při-
jetí dotace ve  výši 300 tis. Kč., na  pořízení dopravního automobilu 
(DA) pro místní hasiče. Její naplnění je podmíněno udělením dotace 
od GŘ Hasičského záchranného sboru.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o přijetí dotace s Jihomoravským kra-
jem na zásahové vozidlo (DA), pro JSDH Otnice.  
10. Smlouva s EKO-PF:
Smlouva s f. EKO-PF Hlincová Hora byla podepsána. Sedm kusů ná-
dob na potravinářský olej o objemu 240 l, bude rozmístěno k sběrným 
hnízdům (5 ks), do ulice Pod Vodárnou a do sběrného dvora odpadů.

11. Školní byt - oprava:
Starosta informoval o havarijním stavu vodovodních rozvodů ve škol-
ním bytě při základní škole. Bude nutné vyměnit vodovodní a odpa-
dové potrubí, vanu a  obložit koupelnu. Předpokládané náklady cca 
100 tis. Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje provedení nutných oprav spojených s  ha-
várií vodovodního potrubí ve školním bytě  č.p. 352.  
        
12. Zpevněná plocha a parking:
Zastupitelé projednali nabídku f. Prostavby Otnice na položení demon-
tovaných silničních panelů v rámci stavby „Zpevněná plocha a parking 
Otnice“, na účelovou komunikaci od hřbitova k firmě JASS. Délka zpev-
nění této komunikace bude odvislá od stavu a upotřebitelnosti demon-
tovaných panelů. Při rozhodování o šířce komunikace (3 nebo 4 m) bylo 
přihlédnuto k její potřebnosti a ZO rozhodlo o šířce 4 m. Na tuto šířku 
komunikace bude nutné dokoupit nejméně 30 starších silničních panelů 
o rozměru 3x2 m. Předpokládané náklady cca 100 tis. Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uložení panelů na  šířku 4 m a  dokoupení 
starších panelů o finančním objemu cca 100 tis. Kč.  
  
13. Bezdrátový rozhlas:
V rámci projektu „Varovný a protipovodňový systém pro obec Otni-
ce“, bude provedena rekonstrukce rozhlasu na bezdrátový, instalována 
nová ústředna se zabezpečením, instalován monitorovací systém hla-
diny vody v otnickém potoce a zpracován digitální povodňový plán. 
Předpokládané náklady cca 1,72 mil. Kč. Předpokládaná dotace 70 %. 
Vlastní spoluúčast cca 550 tis. Kč. Zastupitelstvo také vzalo na vědomí 
návrh rozmístění nových bezdrátových reproduktorů.
Usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí rozmístění reproduktorů a celkové náklady. 
Souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci DSO Politaví.        

14. Oprava budovy ZS - vícepráce:
Vzhledem k tomu, že byl zjištěn pravý důvod odmrzání omítek na bal-
konech, který je jiný než předpokládal projekt, byly navrženy dvě va-
rianty řešení. 
a) Částečná oprava bez záruky dodavatele, nákladem cca 50 tis. Kč.
b) Důkladná oprava se zárukou, balkonovým systémem. Náklady cca 

150 tis. Kč.     
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Po zvážení veškerých okolností bylo rozhodnuto zvolit variantu b.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje kompletní opravu balkonu budovy 
zdravotního střediska o celkových nákladech cca 150 tis. Kč. 
 
15. Kompostéry:
Starosta informoval o  rozeslaných dotaznících na  pořízení kom-
postérů pro domácnost. Občané o kompostéry mají zájem. Vzhle-
dem k tomu, že žádost o dotaci na kompostéry by mohla být podá-
na přes DSO Politaví, obec ukončí spolupráci s f. RPA Brno a dále 
bude jednat s DSO. Dotazníky je nutné odevzdat do konce měsíce 
srpna.

16. VaK Vyškov – přeložka vod. řadu:
ZO projednalo žádost f. VaK Vyškov, o stanovisko obce k přeložce 
vodovodního řadu na  obecním pozemku p.č. 2103/1. Vodovodní 
řad včetně odpadového potrubí nyní vede napříč uvedeným po-
zemkem. Po provedené přeložce by oboje bylo uloženo podél hra-
nice pozemku při severním okraji.  
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s  přeložkou kanalizace a  vodovodního 
řadu na pozemku p.č. 2103/1.    
 
17. Oprava komunikace II/418:
Dopravoprojekt Brno zpracovává projektovou dokumentaci 
na opravu komunikace II/418, Otnice - Újezd u Brna. Oproti pů-
vodní dohodě projekt řeší opravu po  intravilán obce Otnice. Pů-
vodně měla být provedena oprava až ke sjezdu na parkoviště vozi-
del do f. Beton Brož.
Obec zašle dopis na  SÚS Jihomoravského kraje se žádostí o  pro-
dloužení opravy II/418 až do obce Otnice.  

18. Košková + Pachtová – darování pozemků:
Zastupitelé projednali nabídku E. Koškové a  J. Pachtové, na darová-
ní podílu pozemků každá (1/4), p.č. 1317/2, 1318/2, 1319/2, 1321/1, 
1322/2 a 3431, vedených na LV 2372, obci Otnice.  
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí podílu výše uvedených pozemků 
v k.ú. Otnice darem, od Emílie Koškové Liberec Jedlová 462/5 a Jany 
Pachtové Liberec Třešňová 618/2.     
 
19. Košková + Pachtová – kupní smlouva:
Zastupitelé projednali nabídku prodeje pozemků vedených na  LV 
2372 v k.ú. Otnice, od E. Koškové a J. Pachtové. 
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemků vedených na  LV 
2372, (mimo pozemky darované), od Jany Pachtové (podíl 1/4), bytem 
Liberec Třešňová 618/2 a Emílie Koškové (podíl 1/4), Liberec Jedlová 
462/5, za cenu 35,- Kč/m2.              
             
20. Záměr výkupu pozemků v ul. Pančava:
Při změně katastrálních hranic mezi obcí Lovčičky a Otnice, nebyly 
převedeny pozemky ve vlastnictví obce Lovčičky, nacházející se v in-
travilánu obce Otnice (ulice Na  Pančavě). Bylo doporučeno oslovit 
obec Lovčičky o odprodej pozemků p.č. 5552, 5553, 5555, 5571, 5572, 
5578, 5579, 5580 a 5581. 
Nabídková cena 55,- Kč/m2. 
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí se zasláním žádosti o úplatný prodej výše uve-
dených pozemků od obce Lovčičky, za cenu 55,- Kč/m2. 21. Pro-

dej pozemků f. Janepa Brno:
Zastupitelé projednali žádost firmy Janepa Brno, o odprodej pozemků 
p.č. 747/3, 747/8 a 747/9, dle oddělovacího geometrického plánu (GP) 
č. 766-3306/2016. GP odděluje fyzicky zastavěné pozemky a tyto jsou 
předmětem prodeje.   
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 747/3 o výměře 66 m2, 
pozemku p.č. 747/8 o výměře 5 m2 a pozemku p.č. 747/9 o výměře 1 m2, 
v k.ú. Otnice, firmě JANEPA a.s. Zengrova 2, 615 00 Brno, za cenu 55 
Kč/m2.                 
             
22. Žádost manželů Sloupových:
Zastupitelé vzali na vědomí žádost manželů Sloupových Otnice Mi-
lešovská 558, ve kterém žádají řešení dopravní bezpečnosti u vjezdu 
do Otnic, před jejich RD.
Podobný požadavek vznesl i  MVDr.  J. Ondráček Milešovská 372. 
Obec se pokusí vyhovět v rámci svých možností a kompetencí. 

23. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Vzhledem k rozvojovým záměrům a nové výstavbě RD, bude nutné 

přepracovat OZV č.1/2014, kterou se stanovují pravidla pro pohyb 
psů na veřejném prostranství.

-  Obec ve spolupráci s DSO Politaví zakoupí razítkovací zařízení pro 
cyklisty.

-  Bylo doporučeno zřízení dalšího sběrného místa odpadů, a  to 
do ulice Pod Vodárnou.

- Zastupitelé vzali na vědomí stanovisko f. KORDIS ke zřízení nové 
autobusové  

  zastávky v ulici Na Konci.  
- Je vytipováno 6 míst pro umístění nových odpadkových košů.

- Se zástupcem včelařů Jiřím Kaloudem byla diskutována možná po-
moc ze  strany obce. Pro řešení problému se uskuteční další schůzka 
se zástupci včelařů.

- Divadelníci z Újezdu u Brna nacvičili novou hru Zvonokosy, kterou 
by rádi prezentovali v Otnicích. Zastupitelé souhlasí s nabídkou, je 
nutné najít volný  termín na DD.

- Zastupitelé vzali na vědomí návrhy ing. arch. Waltra na řešení pro-
storu za Dělnickým domem. Návrhy se bude ZO zabývat na dalším 
zasedání.

29. 8. 2016

4. Kontrola minulého zápisu: 
Bod 12) Zpevněná plocha a parking.
Starosta informoval o postupu prací. Vzhledem k tomu, že se do-
davatelské firmě podařilo šetrným postupem demontovat stávající 
staré panely, postačí dokoupit ještě cca 12 panelů. (Původně cca 
25).
Bod 14) Oprava zdravotního střediska.
Stavba je dokončena a dne 29.8. převzata od dodavatele. 
Bod 17) Oprava komunikace II/418.
Starosta zaslal dopis na Krajskou i Okresní SÚS, ve věci prodlou-
žení opravy komunikace až k vjezdu do f. Beton Brož. Z Okresní 
správy silnic Vyškov bylo sděleno, že z důvodu komplikací s pro-
jektovou firmou, bude opravu předmětné části komunikace řešit 
Okresní správa samostatně. 
 
5. MěÚ Slavkov u Brna – stavební odbor:
a) P. Svoboda 157 – kontrolní prohlídka
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b) Z. Řehůřek 354 – Rouhodnutí č.44/2016, stavební úpravy střechy 
RD

c) Prostavby Real Brno – dodatečné povolení stavby garáže

6. MěÚ Slavkov u Brna – odbor ŽP:
Fiala L. 462 – souhlasné stanovisko ke kolaudaci novostavby RD 

7. Zpráva o uplatňování ÚP:
Zastupitelé projednali návrh Zprávy o  uplatňování územního plá-
nu obce Otnice. K návrhu Zprávy již vyslovily souhlasná stanoviska 
všechny dotčené orgány.
Usnesení:
ZO Otnice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v plat-
ném znění, za  použití § 55 odst. 1, stavebního zákona, projedná-
vá a schvaluje zprávu o uplatňování územního plánu Otnice. 
 
8. Faktury ke schválení:
a) Respono Vyškov – Fa:2316350026, odvoz a likvidace odpadů na SD  
b) Aditis Group Brno – Fa:201600034, vyhotovení oddělovacího GP
c) P. Válek Šaratice – Fa:1178, silniční panely
d) Prima stavebniny Brno – Fa:16110680, obrubníky, cement
e) J. Sokol Bošovice – Fa:16286,  xerox papír a tonery
f) J. Cahel Újezd – Fa: 192016, grafika na zpravodaji č. 64
g) L. Petr Olomouc – Fa:2016026, pronájem promítacího plátna
h) L. Prokopová Otnice – Fa:2016023, pracovní oděvy pro zaměst-

nance
i) R. Švábenský Otnice – Fa:182016, oprava zábradlí na zdravotním 

středisku
j) V. Nedoma Újezd – Fa:1, TDI na opravě fasády zdravotního stře-

diska 
k) Ing. L. Matyáš Lovčičky – Fa:2016111, proj. dok. chodníku Mile-

šovská 
l) Jošistav Ivanovice – Fa:216051, oprava budovy zdravotního středis-

ka
m) Jošistav Ivanovice – Fa:216052, vícepráce dle Dod. č.1
n) Jošistav Ivanovice – Fa:216051, vícepráce dle Dod. č. 2
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 8, zápi-
su.          

9. Oprava zdravotního střediska:
Oprava zdravotního střediska je dokončena a dne 29. 8. byla převza-
ta od dodavatele f. Jošistav Ivanovice n/H. Zjištěny 3 drobné závady 
nebránící užívání.  Starosta předložil ke  schválení vícepráce členěné 
na Dodatek č. 1 ve výši 56 506 Kč a Dodatek č. 2 ve výši 136 699 Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č.1 a Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
s f. Jošistav Ivanovice n/H.     
            

10. Rozpočtové opatření č.3/2016:
Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření č. 3/2016.
Příjmy i výdaje se navyšují o 1 100 000,- Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016. 
 
11. Kompostéry:
Obec se hodlá připojit k  žádosti o  dotaci na  pořízení kompostérů 
do domácností. 

O dotaci by požádal Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví. 
Od občanů je odevzdáno asi 190 dotazníků.
Usnesení:
Obec Otnice potvrzuje zájem o  zapojení do  společného projektu 
„Prevence vzniku BRKO v  Dobrovolném svazku obcí Ždánický les 
a Politaví“. Na základě zjištěného zájmu obec požaduje v rámci toho-
to projektu pořízení 200 ks domácích kompostérů.  
        
12. Žádost o pozemek JMK, p.č. 1461/6:
Obec hodlá požádat Jihomoravský kraj o  darování pozemku  p.č. 
1461/6. Pozemek se nachází v  intravilánu obce, podél  komuni-
kace v  ulici Na  Konci a  byl oddělen geometrickým plánem č. 764-
2490/2016. 
Usnesení:
Zastupitelstvo žádá Jihomoravský kraj, o bezúplatný převod pozem-
ku p.č. 1461/6, na obec Otnice.           
  
13. Koval Systems – dodatek č. 1:
Starosta předložil Dodatek č.1 nájemní smlouvy s  f. Koval Systems 
s.r.o. Praha. Firma Koval převezme do  nájmu další volné prostory, 
sama pak uvolní užívané místnosti na  rozšíření šaten pro jednotku 
SDH.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č.1 nájemní smlouvy s  f. 
Koval Systems s.r.o. Praha.                  
 
14. Jelínek L. – nájemní smlouva:
Zastupitelstvo projednalo návrh nájemní smlouvy s  Lukášem Jelín-
kem. Obec mu pronajme k bydlení část budovy (bývalá hasička), z dů-
vodu řešení jeho tíživé životní situace.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nájemní smlouvu s  Lukášem Jelínkem, 
zaměstnancem obce.     
 
15. VaK  - závěrečné vyúčtování kanalizace:                                                                                                                              
Obec obdržela od f. VaK Vyškov „Závěrečné vyúčtování spoluúčasti 
na projektu – Kanalizace a ČOV Otnice“. Podle sdělení je naše spoluú-
čast vyčíslena na částku 9 980 000,- Kč., a je tvořena podílem 50 % ná-
kladů po odečtení podpory z Fondu soudržnosti a ze SFŽP ČR po re-
alizaci projektu. VaK Vyškov požaduje sdělení, zda nám naše finanční 
situace umožňuje tento podíl uhradit, dle uzavřené smlouvy, v r. 2016. 
Vzhledem k rozjednaným investicím, a těžko odhadnutelným daňo-
vým příjmům do konce roku, rozhodlo ZO požádat firmu VaK Vyš-
kov o odklad splátky na I. pol. r. 2017, eventuálně o rozložení splátek 
na roky 2016 a 2017. V případě dostatečné solventnosti, by obec svůj 
závazek uhradila již v  letošním roce. Pro úhradu rozjednaných akcí 
a závazků v r. 2016, potřebuje obec cca 22-23 mil. Kč. Na účtu je nyní 
19,5 mil. Kč. Navýšení výdajové stránky rozpočtu je dáno výkupy po-
zemků pro realizaci pozemkových úprav.     

16. Chodník Milešovská - Lipová:
Starosta informoval o vypsaném výběrovém řízení na opravu chodní-
ku v ulici Milešovská a Lipová. Předpokládané náklady cca 1,3 mil. Kč. 
Oprava by měla být dokončena do 30. 11 .2016.  

17. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
Starosta informoval o  připravované personální změně (odvolání ře-
ditele) ve společnosti Respono Vyškov, ve které je obec akcionářem. 
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••	starostovy	starosti	••
Vážení spoluobčané,
blíží se konec kalendářního roku 2016 

a  také čas pomalu bilancovat činnost 
obce. Z  větších investicí byly dokonče-
ny výkupy pozemků. Ten největší nákup 
však bude dokončen až v listopadu, kdy 
obec čeká na účinnost novely zákonného 
opatření Senátu č. 340/2013 Sb. V nove-
le jsou obce osvobozeny od platby daně 
z  nabytí nemovitých věcí. Obec tímto 
ušetří cca 132 tis. Kč. Mohli jsme ušet-
řit více, pokud by současně neprobíhaly 
komplexní pozemkové úpravy (KPÚ). 
Bez vlastnictví obce k  pozemkům by 
však nešlo projektované záměry z Plánu 
společných zařízení promítnout do  ka-
tastrální mapy.  KPÚ se již dokončují. 
Po projednání a schválení by mohly být 
zapsány do Katastru nemovitostí ke kon-
ci první poloviny r. 2017. Následně by 
obec zahájila jednání se Státním po-
zemkovým úřadem o  přípravě projektů 
a žádostí o dotace k prioritním záměrům 
z Plánu společných zařízení. 

Z  větších akcí byla opravena fasáda 
a  izolace budovy zdravotního střediska 
(náklady 0,7 mil. Kč), dokončuje se re-
konstrukce plochy vedle hřbitova (ná-
klady (3,3 mil. Kč) a  v  měsíci říjnu za- 
počnou práce na celkové opravě chodní-
ku v ul. Milešovská a část chodníku v ul. 
Lipová (náklady 1,5 mil. Kč). Věřím, že 
počasí dovolí tuto akci dokončit.

Z těch menších byla provedena oprava 
komunikací systémem Patchmatic. Sice 
na komunikaci zůstane spousta drobné-
ho štěrku, ale je vyzkoušeno, že oprava 
provedena tímto způsobem je účinná 
a  trvanlivá. Dokončuje se oprava hrobu 
kněží. Zde bych chtěl vzpomenout paní 
Emilku Buchtovou, která první přišla 
s myšlenkou opravy tohoto hrobu. Je iro-
nií osudu, že se nedožila jeho dokončení. 

Byly také instalovány tři silniční re-
tardéry (2x Chaloupky, 1x Severní), 
knihovna byla vybavena novými počíta-
či, skenerem a tiskárnou. Přinesené foto-
grafie vám převedeme do digitální formy 
a  také vytiskneme. Obec přivítá, když 
staré historické fotky, které naskenujeme, 
může použít do svého archivu. Na tech-
nické části mateřské školy byly vymě-
něny dvoje staré dřevěné vstupní dveře 
za plastové. Obec investovala i v základní 
a  mateřské škole do  opravy rozvodů el. 
vedení, výměny osvětlení ve čtvrté třídě, 
rekonstrukce toalet v MŠ. Na asfaltovém 
hřišti byla provedena výměna vysokého 
oplocení, které již bylo v havarijním sta-
vu.

Obec má příslib dotace na  pořízení 
dopravního automobilu pro zásahovou 
jednotku sboru dobrovolných hasičů 

(JSDH). Od GŘ HZS ČR ve výši 450 tis. 
Kč a od Jihomoravského kraje 300 tis. Kč. 
Celkové náklady na pořízení vozidla bu-
dou známy po  skončení výběrového ří-
zení na dodavatele, ale lze je odhadnout 
na  částku 1,5 mil. Kč. Problém však je, 
že dodavatelské firmy již nejsou schopny 
v  letošním roce vozidlo dodat. (Časově 
nelze zvládnout vypsání výběrového ří-
zení, výrobu a dodání podvozku vozidla, 
jeho přestavbu dle požadavků JSDH.)
Financování nákupu vozidla převedeme 
do roku 2017. Současně obec požádá Ji-
homoravský kraj i  o  posunutí termínu 
čerpání dotace.

Vyvstávají však nové problémy 
na  místním hřbitově. Jedna z  obvodo-
vých zdí se začíná naklánět v  prostoru, 
kde obec hodlá v územním plánu zakom-

ponovat jeho rozšíření. Zatím není jasné, 
jak zastupitelstvo obce bude problém 
řešit. Přes zimní období bude nutné, 
z bezpečnostního hlediska, pokácet jed-
nu vzrostlou lípu. I když vypadá zdravě 
a je celá zelená, kmen je úplně vykotlaný.

Podařilo se dohodnout s  firmou  Vo-
dovody a  kanalizace Vyškov splátku 
9  980  000 Kč a rozložit na  dvě platby. 
První ve  výši 4 mil. Kč bude splacena 
do konce roku 2016 a druhá, ve zbývající 
výši do 31. 5. 2017. 

Již nyní zastupitelstvo připravuje pod-
klady pro plán akcí v roce 2017. Vzhle-
dem ke splátce závazku z budování kana-
lizace však bude výše investic omezená.   

Všem nám přeji, aby krásné podzimní 
dny vydržely ještě dlouho.

Pavel Prokop, starosta

Chodník na 
ul. Milešovská 
čeká na výměnu.
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ObEcNí úř Ad INfORmUjE

Vzhledem k tomu, 
že stále někteří 
odhazují různé 
odpadky na veřejná 
prostranství, tak 
zaměstnanci obce 
nainstalovali dalších 
5 odpadkových košů. 
Snad to přispěje 
k lepšímu pořádku. 
Na fotografii je od-
padkový koš v záto-
čině u stavebnin 
a u bývalého 
koupaliště.

bezpečnostní pokyny
Obec Otnice ve spolupráci s projektem „Antišmejdi“ zveřejňuje Bezpečnostní 
pokyny - užitečné rady pro seniory při jednání se společnostmi, které provozují 
tzv. prodejní akce, s podomními prodejci např. energií nebo při jiných přípa-
dech tohoto typu. 

1. nikdy neotevírejte dveře bytu nebo domu, pokud nejsou zabezpe-
čeny bezpečnostním řetízkem. Vždy se ještě předtím podívejte ku-
kátkem, kdo za dveřmi stojí, nebo se podívejte z okna a podobně. Je-li 
vám cokoliv podezřelého, tak neotevírejte!

2. nikdy nedávejte nikomu cizímu do rukou peníze. A to ani v případě, že 
vám bude tvrdit, že jej posílá někdo z rodiny. Vždy si v takovém případě 
předem telefonicky ověřte, zda-li je skutečně dotyčný člen rodiny potřebu-
je. V takovém případě si zavolejte člena rodiny vy. Nikdy si neberte od ně-
koho telefon s tím, že má na druhém telefonu člena vaší rodiny.

3. nikdy nepouštějte cizí osobu dovnitř bytu nebo domu, jestliže si ne-
jste jistý(á), že se skutečně jedná o osobu, kterou se do domu pustit 
nebojíte a od které vám v žádném případě nehrozí nebezpečí.

4. nikdy s sebou nenoste větší obnos peněz. Chcete-li vybrat nebo ulo-
žit větší částku do banky, tak požádejte o doprovod někoho z rodiny, 
případě blízkých přátel.

5. nikdy neuzavírejte žádnou smlouvu přes telefon nebo internet, a to 
ani v případě, že by byla velice výhodná. Vždy se předem poraďte s ně-
kým z rodiny nebo přátel.

6. nikdy nepůjčujte peníze nikomu, koho dobře a osobně neznáte. V žád-
ném případě ani prostřednictvím internetu, např. přes sociální sítě a po-
dobně. Internet využívá každý druhý senior a prudce stoupá počet senio-
rů, ze kterých jsou vylákány peníze pomocí těchto sociálních sítí.

7. nikdy neuzavírejte žádnou smlouvu (na odběr plynu, elektřiny, změ-
nu telefonního operátora a podobně), když s takovou nabídkou při-
jde někdo za vámi domů. Vždy se poraďte s někým z rodiny. Nikdy 
však takového člověka nepouštějte do domu.

8. nikdy si neberte půjčku od nebankovní společnosti. Když už si chce-
te nebo musíte půjčit peníze, tak vždy v bance. Ani banka vám nepůjčí 
zadarmo, ale máte jistotu, že vaše splátky budou využity na umoření 
vašeho dluhu. U nebankovní společnosti vždy riskujete, že někdy mů-
žete být podvedeni, protože ne každá nebankovní společnost je vůči 
svým klientům poctivá.

9. nikdy se nestyďte kontaktovat obecní úřad, a to i kvůli zdánlivé ma-
ličkosti. Nikdy nevíte, co vše se někdy z takové „maličkosti“ může vyvi-
nout. Vždy si pamatujte, že se na vedení obce můžete kdykoliv obrátit 
s každým vaším podezřením, že se v obci pohybují podezřelí lidé.

info@antismejdi.cz
www.antismejdi.cz

Linka pomoci obětem 
kriminality a domácího 
násilí má číslo 116 006

Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje 
diskrétně odborné rady.

Na telefonní linku 116 006 se může obrátit 
každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, a to 
bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo nebyl 
oznámen. Volat mohou oběti různých forem 
násilí včetně násilí domácího. Pomoc na lince je 
určena i obětem nedbalostních trestných činů, 
např. dopravních nehod. Linka poskytuje oka-
mžitou pomoc, rady a informace ženám, mužům 
i dětem. Volat mohou lidé i při pouhém podezře-
ní, že jsou obětí některé z forem domácího násilí, 
ať už fyzického, psychického, ekonomického, či 
sociálního, stalkingu, nebezpečných výhružek a 
podobného trestního jednání.

Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po 
obětech úmyslných i nedbalostních trestných 
činů, kterým linka zprostředkuje rychlou a nad-
standardní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo 
nejblíže situované kvalitní služby. Linka poskytu-
je pomoc také svědkům trestných činů, kteří byli 
událostí traumatizováni, potřebují psychickou 
podporu a informace o svých právech a ochra-
ně.

Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje 
výraznou pozornost prevenci kriminality a na 
linku mohou zavolat i lidé, kteří se odůvodně-
ně obávají, že se mohou stát obětí trestného 
činu a svou situaci potřebují konzultovat.

Vznik a provoz této nové služby je realizo-
ván díky finanční podpoře Nadace Open So-
ciety Fund Praha a programu Dejme (že)nám 
šanci, který je financován z Norských fondů.

Více informací naleznete na webových 
stránkách www.linka-pomoci.cz .
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Foto: Zdeňka Křivánková
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Poděkování za každý den je název jedné knížky vhodné
k přečtení v tento čas před vánočními svátky. Snad si ho mů-
žeme, milí přátelé, na chvíli vypůjčit. Rád bych nejdříve také
poděkoval za jednu, možná na první pohled „maličkost“. Bylo
to vlastně ve volném svátečním dni – 17. listopadu – skupinka
obětavců, dospělých i dětí, nám upravila celé okolí kostela.
A že je toho na podzim dost, to známe každý ze své zahrady
nebo z okolí svého domu.

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

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

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

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

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

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

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

P. Pavel Buchta, farář

Přidávám pozvání ke svátečnímu setkávání
při bohoslužbách:

� DUCHOVNÍ OKÉNKO �

Zvony jsou na dobré cestě aneb Dobrovolná sbírka na nové zvony

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

LOVČIČKY
25.12. 11.00
1.1.2012 11.00

MILEŠOVICE
26.12. 11.00

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

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

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

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

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

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

Nevím, jestli a jak se dají různé událos-
ti a nebo i jejich okolnosti brát vždycky

s nadhledem. Zrovna v jednom dnu se 
třeba člověk dozví o vážnějších potížích 
člena své rodiny a k tomu se může přidat 
jeho vlastní vypětí v práci nebo s kolegy. 
Vybavuji si k  tomu dva zážitky – jeden 
z  knížečky „Paprsek slunce pro duši“ a 
další z praxe života.

Snad nejdříve krátký příběh:

Poděkování
Paní učitelka požádala žáčky z  první 

třídy, aby nakreslili něco, za co by chtě-
li Pánu Bohu poděkovat. Říkala si, že ty 
děti z chudých čtvrtí nemají mnoho věcí, 
za které mohou být vděčné. Ale věděla, 
že téměř všichni nakreslí dorty nebo plné 
stoly.

Překvapil ji obrázek, který nakreslil 
Tino. Byla na něm ruka.

Ale čí ruka to byla?
Celá třída byla abstraktním obrázkem 

nadšena. „Podle mě je to Boží ruka, která 
nám přináší jídlo,“ prohlásil jeden chla-
pec. „To je ruka zemědělce,“ oponoval 
druhý, „protože ten chová slepice a pěs-
tuje brambory na hranolky.“

Zatímco ostatní pracovali, sklonila se 
učitelka k Tinovi a zeptala se ho, čí ruka 
to je. „Ta je vaše, paní učitelko,“ zašeptal 
chlapec.

Pamatoval si totiž, že ho každé odpo-
ledne brala za ruku a vyprovázela ke dve-
řím. Byl ze všech nejmenší. Vyprovázela 
tak sice i jiné děti, ale pro Tina to zname-
nalo hodně.

A povzbuzením i příkladem může být 
nejen pro mě, jak jsem zažil spolupráci 
člověka – profesionála ve svém oboru 
s  druhým člověkem, kterého se snaží 

částečně zaměstnat kvůli jeho zdravotní-
mu omezení. Nějakou dobu jsem s nimi 
mohl být nablízku.

Je to určitě něco, k čemu je třeba osob-
ní rozhodnutí.

Věc bezpochyby i citlivá, ti nemocní 
jsou pořád našimi rovnocennými.

Tím víc se mi líbil i jejich vzájemný 
humor, i to, jak se snažili nebrat všechno 
tak vážně.

Určitě to ale nejde samo, a tak se 
k tomu vracím i tím, že se s Vámi teď  o 
zkušenost dělím.

Někdo říká, že když nejde o život, ne-
jde o nic.

Tak i přesto přeji, ať jsme někdy posi-
lou, pomocnou rukou sobě navzájem.

Díky za to.
Pavel Buchta

Noc kostelů je každoročně pořádaná akce, která má umožnit širo-
ké veřejnosti navštívit trochu netradičně kostely. V jejím rámci jsou 
ve  večerních  hodinách zpřístupněny některé  kostely, ve  kterých se 
zdarma konají koncerty, komentované prohlídky,  či kulturní před-
stavení. Návštěvníci mají možnost nahlédnout do kostelních sakris-
tií či různých zákoutí, vystoupat na věže, prožít liturgii nebo třeba jen 
vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.  

Letošní „Noc kostelů“ se konala v pátek 10. června. Také naše far-
nost se připojila k této celostátní akci a připravila pro návštěvníky na-
šeho kostela program. Úvodní slovo otnické Noci kostelů měly samo-
zřejmě zvony a jejich nádherné podvečerní vyzvánění, ale také mše 
svatá, kterou jsme společně začali prožívat tento večer. Po mši svaté 
promluvil Pavel Mezuláník o historii kostela, o obrazech a freskách 
na  stropě kostela. Poté byla otevřena věž, a  tak zdatní návštěvníci, 
kteří vyšli až ke zvonům, mohli vychutnat pohled na zvony, na ho-
dinový stroj i na krásný rozhled po krajině z oken věže. Mezitím se 
ale v kostele přichystal dětský folklórní soubor Milešováček, pod ve-
dením paní Rodrové a Jeřábkové. Děti z Milešováčku byly opravdu 
úžasné a  jejich vystoupení všechny přítomné příjemně překvapilo. 
Po vystoupení dětí z Milešovic zazněly ještě zpěvy od našeho farní-
ho sboru. Za doprovodu varhan a členů sboru si mohli návštěvníci 
zazpívat mariánské písně a zaposlouchat se do varhanních melodií. 
Po zpěvech a tancích následovalo osobní ztišení a za zvuku meditač-
ních písní z Taizé a mihotavého světla rozžatých svící v přítmí kostela 
mohl každý návštěvník v klidu mysli rozjímat o svém životě. Nako-
nec se s přítomnými pan farář rozloučil modlitbou za obec a udělil 
všem požehnání.

Po celou dobu otevření kostela bylo pro návštěvníky přichys-
táno malé občerstvení, každý návštěvník měl možnost zapálit si 
svojí vlastní svíčku s osobním úmyslem a také anonymně napsat 
jakoukoliv prosbu, která byla potom v neděli čtena při mši sva-
té. Za organizátory chci poděkovat paní Nadě Matouškové, kte-
rá byla iniciátorkou této akce, také panu faráři Pavlu Buchtovi, 
varhaníkovi Jiřímu Martináskovi  a celému chrámovému sboru, 
souboru Milešováček a  také  všem, kteří se zapojili do přípravy 
akce, úklidu věže nebo výzdoby kostela.

  Pavel Mezuláník

NOC KOSTELŮ V OTNICÍCH
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Ohlednutí za letošním Letním filmovým festivalem
Letošní Letní filmová přehlídka, která jako každoročně bývá 

na hřišti TJ Sokol Otnice, je už minulostí. Přinášíme několik sta-
tistických údajů a malé zhodnocení.

Letošní ročník filmového festivalu nabídl šest filmů. Z toho ne-
mohl být promítnut jeden film z důvodů silného větru a deště. Po-
dařilo se nám sestavit přitažlivý program, neboť projekci zhlédlo 
403 diváků, což je průměr 80 diváků na jedno představení. Je to 
téměř stejné jako vloni.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na přípravě 
této přehlídky podíleli. A rozhodně děkujeme každému, kdo na-

vštívil letošní „Letní kino“ a těšíme se na setkání u dalších filmů 
nejen na filmovém festivalu, ale i v místním kině. 

V této souvislosti bych rád upozornil na unikátní filmový zá-
znam americké skupiny „KISS“z Las Vegas, které se uskuteční 
pouze ve  stech vybraných kinech v  ČR, mezi které bude patřit 
i Kinokavárna Otnice. Předprodej vstupenek bude zahájen 1. října 
2016 na obecním úřadě. Jenom bych rád upozornil, že je omezený 
počet vstupenek.

Josef Marek

jedné	bláznivé	noci	v las	vegas,	na střeše	Hard	rock	Hotelu,	přistála	
helikoptéra	s kapelou	kiss,	která	město	zabrala	pro	svou	legendární	
show.	nyní,	pouze	v jeden	večer	25.	října	máš	možnost	i ty	tuhle	
show	zažít.

nenech	si	ujít	tohle	unikátní	představení!	přidej	se	ke svým	přáte-
lům	z kiss	arMy	v celé	Čr,	zazpívej	si	hity	jako	„rock	&	roll	all	nite“	
a klidně	si	ve svém	kině	zatancuj.	

zažij	kiss	rocks	vEGas	 www.kissvkinech.cz  

VSTUPNÉ: v předprodeji 110,- na místě 150,- • předprodej vstupenek na obecním 
úřadě od 1. 10. 2016 • Vstupné pro členy KISS ARMY a ostatní s make-upem KISS 
nebo v triku KISS 110 Kč. • začátek ve 20 hod. •  115 MIN •  částečně titulková-
no •  mládeži přístupné

ZAŽIJ „CRAZY CRAZY NIgHT“ V NAŠÍ KINOKAVÁRNĚ 
2 5 . 	 Ř í j n a 	 j E n 	 v E   s t o 	 k i n E c H 	 v   Č r

F I L M O V ý  K L U B  D O P O R U Č U J E :
kniha džunglí

Hrdinou filmu je chlapec Mauglí, člověčí mládě vychované v džungli vlčí 
smečkou. Do džungle však přichází hrozivý tygr Šér Chán, jenž si nese jiz-
vy způsobené člověkem. Šér Chán chce zničit vše, co vnímá jako ohrožení a 
Mauglí cítí, že již v džungli není vítán. A tak opouští svůj domov a vydává se na 
dobrodružnou cestu plnou poznání.

Předlohou pro film se stala stejnojmenná kniha Rudyarda Kiplinga.
Belmondo

V jedinečném celovečerním portrétu BELMONDO se legendární „Bebel“ 
vrací na místa, kde vznikaly jeho nejslavnější filmy. Spolu s ním a jeho synem 
Paulem navštívíme Rio de Janeiro, Paříž, Řím a francouzskou Rivieru. Paul 
vede vyšetřování, vyslýchá očité svědky - hvězdy filmů a otcovy osobní přátele, 
zpovídá svého „papá“. Odhaluje okamžiky, které by jinak zůstaly tajemstvím.

 Zdroj: ČSFD
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Jak lépe přivítat letní prázdninové dny než dobrým jídlem a posezením s přáteli? A říká 
se, že nejlepší akce jsou ty neplánované, a je to pravda. V jeden teplý sobotní podvečer 
byl doma dovařen zvěřinový guláš (podle mého receptu „know how“ koření přiměřeně). 
V hlavě se nám hned zrodil nápad, proč si takovou dobrotu nechat jen pro sebe. Stačilo 
několik telefonátů a už jsme začali „Na návsi“ servírovat talířky. Netrvalo dlouho a náš 
soukromý „gulášfest“ byl zahájen. První ochutnavači na  sebe nenechali dlouho čekat. 
Skvělý guláš, čerstvý chléb a točené přímo od pramene, úžasná trojkombinace. A proč 
pozdní večeře přímo na návsi a ne doma? Mělo to tam své kouzlo. Příjemný letní večer, 
náves plná lidí (včetně stárků i místních štamgastů), prostě živo a báječná nálada. A jak to 
celé dopadlo? Posezení se příjemně protáhlo do noci a prázdný „kastrol“ svědčil o tom, 
že všem přítomným chutnalo. Mohu neskromně říct, že na účet kuchařky se pěla chvála 
s prosbou o recept. A jak už jsem psala, opravdu nevím přesně návod, šlo to tak samo 
od ruky. Tak věřím, že takových dalších setkání bude do budoucna více, protože dobré 
„sousedy“ si musíme hýčkat, a to nejen dobrým jídlem...

P.S.: Vzkaz pro přítomné: „Na návsi už máme o stůl navíc“.
Andrea Malá

NA NÁVSI TO ŽIjE aneb GULÁŠfEST u Rafajů 
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aloiské	Hody	2016
Pro většinu Otničáků hody začínaly 18. června, ale pro mě a další stárky začaly pří-

pravy už na začátku května. Na první zkoušce to vypadalo, že hody vůbec nebudou… 
5-6 párů? Tak jsme rozhodili sítě a už nás bylo 12 párů. Zkoušky probíhaly dobře, uči-
li jsme se tancovat a zpívat, trénovali jsme nástup a půlnoční překvapení, zdobili jsme 
sál, vyráběli mašličky na sóla a juchačky, vázali rozmarýnky a další věci, co k hodům 
patří. A tak když přišly konečně hody, byli jsme všichni připravení. V sobotu ráno se 
kluci poprvé oblékli do kroje, do ruky vzali láhev vína, rozmarýnky a vydali se zvát na 
hody po naší krásné vsi. Někteří kluci však museli odjet na důležité fotbalové utkání, 
které se jim podařilo vyhrát. Pak byla na řadě sobotní zábava, kterou jsme zvládli se 
ctí. Dobrá nálada nechyběla, všichni se dobře bavili. V neděli jsme se oblékli do kroje 
a vydali jsme se na cestu. Začínali jsme v kostele, kde nám pan farář dal požehnání, 
a my se vydali za doprovodu muzikantů na průvod obcí. Prošli jsme celé Otnice. Ne-
dělní zábava dopadla velmi dobře, kapela hrála výborně a my si to skvěle užili. Domů 
jsme se vraceli nad ránem. Za otnické stárky bych vám všem chtěla poděkovat, že jste 
se hodů zúčastnili a přišli nás podpořit. Doufáme, že se vám hody líbily.

Nadšená stárka
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m A T E ř S K Á  A   Z Á K L A d N í  Š K O L A

Pasování na školáky
Stalo se již tradicí, že se děti z Mateřské školy Otnice, které po prázdninách nastupují 

do první třídy základní školy, scházejí společně se svými rodinnými příslušníky, zástupci 
obce, ZŠ a MŠ u příležitosti slavnostního obřadu „Pasování na školáka“.

Koncem školního roku v obřadní síni obecního úřadu přivítal pan starosta 14 budou-
cích prvňáčků. Ve svém vystoupení děti ukázaly, že „Opravdu jim patří svět, i když je jim 
jen šest let“.

Poté byly panem starostou dekorovány slavnostními šerpami, obdarovány drobnými 
dárky a odpoledne spousta z nich ukončila sladce – v cukrárně „U Žbánků“. Přejeme všem 
dětem radostné vykročení do 1. třídy a hodně úspěchů.

Kolektiv učitelek Mateřské školy Otnice
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V rámci výuky se žáci v mnoha předmě-
tech setkávají s kulturně historickými pa-
mátkami našeho hlavního města. Je mno-
hem lepší, než si o těchto věcech jen poví-
dat, vidět je na vlastní oči. Proto jsme na 
tři dny vyrazili do Prahy. Vlastní program 
jsem připravovala velmi dlouho.

Z domova jsme vyjeli v časných ran-
ních hodinách a v 6 hodin jsme již seděli 
plni očekávání v autobuse 
Student Agency. Po velmi 
rychlém odložení zava-
zadel jsme se již vrhli do 
historické části hlavního 
města. Průvodce jsme ne-
potřebovali. Paní Mgr. Iva 
Martinásková, učitelka dě-
jepisu, nám o všech památ-
kách velmi poutavě vyprá-
věla. Prošli jsme Václavské 
náměstí, zhlédli orloj, pro-
hlédli si všechny části Praž-
ského hradu a z posledních 
sil vyšlápli na Petříně i 299 
schodů a fotili Prahu z výš-
ky. V zrcadlové síni jsme se 
od plic zasmáli svým po-
stavám. Zpět jsme využili 
nově opravenou lanovku. 
Nabitý program pokračo-
val večerním představením 
v Národním divadle. Výběr 

padl na hru Strakonický dudák. Bylo pří-
jemné vidět na vlastní oči herce, které zná-
me z televizní obrazovky. Dlouho jsme si 
prohlíželi nádhernou výzdobu Národního 
divadla, o které jsme se učili nejen v děje-
pise, ale i v literatuře. Žáci zpětně hodnotili 
návštěvu divadla jako jeden z nejsilnějších 
prožitků z celé exkurze. V pozdních noč-
ních hodinách unavení, ale plní zážitků 
jsme dorazili na pokoje. Druhý den jsme 

odjeli na Kavčí hory, kde jsme si mohli 
prohlédnout studia České televize. Viděli 
jsme natáčení dětského programu Taneční 
hrátky s Honzou Onderem. Bonusem bylo 
focení se s Michalem Nesvadbou. Už také 
víme, kdo hraje v Kouzelné školce Fran-
tiška. Vyzkoušeli jsme si práci s kamerou a 
zjistili, že čtecí zařízení je poměrně rychlé.

Pro všechny cestovatele byla určena ex-
kurze na Letiště Václava Havla. Důkladné 
bezpečností prohlídky jsme zvládli a již jsme 
se ocitli přímo na letištní ploše, kde jsme 
sledovali přistávání letadel, odlety a servis i 
technickou údržbu. Průvodkyně nás zahltila 
technickými údaji nejen o letadlech, ale i le-
tištní ploše a místech, kam se z Prahy létá. Pro 
mnohé dobrovolné hasiče byla návštěva ha-
sičské letištní jednotky opravdu zážitkem. V 
podvečer druhého dne jsme se vrátili znovu 
do historické Prahy. Procházet večer tajem-
ná zákoutí a poslouchat výklad odborníka 
na pražské pověsti bylo nejen zajímavé, ale 
i vzrušující. Dokonce nechyběla ani živá 
strašidla. Noční osvětlená Praha je oprav-
du kouzelná. Nastal poslední den. Přestu-
py v jednotlivých stanicích metra jsme již 
bez problémů zvládali, a tak jsme hravě 
dorazili na Vyšehrad. Zde jsme za pomoci 
pracovních listů dohledali místa odpočin-
ku našich významných osobností vědy a 
kultury. Na závěr jsme si již prohlédli krásy 
Mořského světa v Holešovicích a vzhůru 
domů. Unaveni, vždyť za tři dny jsme na-
chodili 32 km, ale plni dojmů, které nám 
dlouho zůstanou v paměti a které ve výuce 
určitě využijeme. V podvečer jsme dorazili 
domů, kde nás již rodiče očekávali.

Ivana Čermáková

Školní výlet do Prahy
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V pátek 10. června 2016 po 8. hod. ran-
ní jsme s  žáky naší školy odjeli na  exkurzi 
do  Španělska. Tyto zahraniční exkurze se 
snažíme pořádat jednou za dva roky pro žáky 
6.–9. tříd a tentokrát jsme vybrali z bezpeč-
nostních důvodů opět oblast okolí katalán-
ského centra Barcelony. Bezpečnostní situace 
nás přinutila vybrat místo, které známe a kde 
se můžeme vyhnout velké koncentraci osob. 
Po asi 25 hodinách cesty jsme v sobotu ráno 
dorazili do  přímořského městečka Estartit, 
které nás uvítalo pěkným počasím. Žáci se 
ubytovali na hotelu, k dispozici měli i bazén 
a herní místnost, kde si mohli zahrát šipky, 
kulečník, příp. se podívat na  některý z  fot-
balových utkání ME ve fotbale. Dva večery 
mohli navštívit i hotelovou diskotéku zamě-
řenou na taneční regionální produkci.

Druhý den jsme odpoledne vyrazili na vý-
let do  historického městečka Palls, které je 
slavné krásnou středověkou hradní architek-
turou a odkud je nádherný výhled na celou 
oblast východního Katalánska. V pondělí nás 
čekal první výjezd do Barcelony. Žáci mohli 
vidět fotbalový stadion Nou Camp s kapaci-
tou takřka 100 tis. diváků, podívali se na růz-
ná ocenění, které tento slavný katalánský klub 
obdržel, prohlédli si hlediště, vstupní prostor, 
kudy přicházejí hráči na hřiště, centrum, kde 
dávají hráči rozhovory a  relaxační prostor 

pro hráče.  Na  závěr si mohli prohlédnout 
centrum pro novináře, odkud se komentují 
zápasy fotbalového klubu FC Barcelona a ná-
kupní centrum s různými suvenýry. V bar-
celonském přístavu navštívili obrovské akvá-
rium, kde si mohli z bezprostřední blízkosti 
prohlédnout mořské živočichy, např. žraloka 
či rejnoky.  Po cestě ke slavné katedrále Sa-
gradaFamilia, která se stále buduje, si mohli 
prohlédnout sochu Kryštofa Kolumba, kte-
rý ukazuje směrem k  americkým břehům 
a  Gaudího architektonicky zajímavý dům 
s  názvem CasaBatlo, kde nenajdeme jedi-
nou rovnou linii. Po úterním relaxačním dni 
pan učitel Novák domluvil tříhodinový výlet 
pirátskou lodí kolem pobřeží, žáci se mohli 
vykoupat v  laguně a  na  motorovém člunu 
prozkoumali jednu z místních jeskyní. Díky 
větším vlnám to bylo pro některé žáky velmi 
zajímavé a myslím si, že to byl pro většinu vel-
ký zážitek.  

Po takovém příjemném odpoledni na nás 
čekal další den druhý výlet do  Barcelony. 
V muzeu Cosmocaixa žáci navštívili prostře-
dí tropického deštného pralesa, včetně živo-
čichů, kteří zde žijí. Velmi se nám líbila nej-
větší sladkovodní ryba „arapaima“, poté jsme 
se přesunuli do ParcuGuel, kde jsme mohli 
spatřit úžasnou Gaudího přírodní architek-
turu včetně subtropických plodin. Na závěr 

jsme přejeli autobusem do  olympijského 
centra, kde se konaly r. 1992 olympijské hry, 
a žáci si prohlédli celý olympijský areál.

Na závěr mého příspěvku mi dovolte po-
děkovat řidičům Pavlu Vokálovi i panu Brt-
níkovi. Každý den dětem připravovali výbor-
nou snídani i večeři, pokud byl ranní odjezd 
do Barcelony, tak i balíček na cestu. Opravdu 
jídlo bylo velmi chutné a proti předchozímu 
výletu snad ještě lepší. Náročnou zpáteční 
cestu zvládli také výborně a v nedělních do-
poledních hodinách jsme byli zase zpět a děti 
rozvezli až do jednotlivých domovských obcí.

Celý pobyt hodnotím velmi pozitivně, pro-
tože se povedlo skloubit poznávací a odpo-
činkovou část a žáci si to fakt užili. V průběhu 
relaxačních dní zájemci chodili k moři, příp. 
k bazénu, popř. mohli navštívit blízký trh či 
obchod. A co je ještě pozitivní, po celou dobu 
pobytu jsme nemuseli řešit žádný organizač-
ní či zdravotní problém, celou velkou lékár-
ničku jsem opět dovezl zpět. 

V neposlední řadě děkuji za skvěle připra-
venou organizaci exkurze panu učiteli Nová-
kovi, který díky skvělé znalosti španělštiny 
byl opravdu nepostradatelný a paní učitelce 
Třetinové, které pomohla s  hlídáním žáků 
u moře či bazénu.

Na další zajímavé exkurze se těší 
Hynek Zavřel, ředitel ZŠ

Španělsko – červen 2016
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dEN dĚTí aneb 
KULATÉ LÉTO RIO 2016

Těšili jsme se na olympiádu v Riu. Jak to tam asi bude vypadat? Jaké sporty budou nejzajíma-
vější? Jestlipak naši sportovci získají nějakou medaili? Vezmou mě naši do Ria? 

Blížilo se léto a rodiče ve spolupráci se školou a Otnickým Sadem upořádali další Kulaté 
léto s podtitulem RioOtnice. Celé odpoledne se neslo v duchu nastávajících olympijských her. 
Byly připraveny soutěže, sportovní disciplíny, cukrová vata, párky, hasiči z Otnic i střelci ze 
vzduchovky a také malování na obličej. No prostě nabitý den pro nabití energie do zbývajících 
školních dní i jako oslava Dne dětí.

Zahájili jsme tradiční olympijskou pochodní a zapálením ohně za zvuků olympijské hymny. 
Každý sportovec dostal kartičku s pěti kruhy a s ní tak mohl vstoupit na olympijský stadion. 
Disciplíny se nesly v duchu ryze sportovním. Byly k vidění - moderní gymnastika, kanoistika, 
rugby, basketbal, golf, stolní tenis, a dokonce i zápas řecko-římský. No prostě o vynikající vý-
kony nebyla nouze.

A když všichni splnili, co měli, vystoupali na stupně nejvyšší a v bráně borců získali drobné 
odměny a hlavně zlatou olympijskou medaili. Rozzářené dětské tváře byly opět největší odmě-
nou nejen rodičům malých sportovců, ale i organizátorům.

Dětský den se povedl. A to ještě nepřišel zlatý hřeb otnického Ria. To když naši hasiči vypus-
tili na betonový plácek snad tunu bílé husté pěny, ve které se mohl každý plácat jako v cukrové 
vatě.

Popřáli jsme sladké kulaté léto všem dětem.
Luboš Kleis
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 K vánočním ozdobám s respektem a úctou

Naše škola se v minulém školním roce zapojila do krátkodobých projektů 
v rámci eTwinningu. 

eTwinning je společenství evropských škol, platforma, přes kterou mohou za-
městnanci škol z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, 
zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. eTwinning je největší a nejzajímavější 
komunita škol v Evropě. Aktivita eTwinning podporuje spolupráci evropských škol 
postavenou na používání informačních a komunikačních technologií. 

Na  pozvání Domu zahraniční spolupráce jsem absolvovala Metodický 
seminář eTwinning pro začátečníky i pro pokročilé, zapojila se do několi-
ka projektů, které jsem zaštítila a realizovala nejen v rámci výuky českého 
jazyka, výtvarné výchovy, ale i v rámci zájmové činnosti a ve volném čase.

Projekt letošní 6. A  Poscards exchange in europe byl zaměřen na vý-
měnu pohlednic mezi zapojenými školami.  Prolínaly se znalosti zejména 
angličtiny, vlastivědy a českého jazyka. Do druhého projektu Puzzle the Pa-
inters se zapojili žáci z výtvarného kroužku. Cílem bylo poznání slavných 
malířů evropských škol.  Krátký projekt love is all we need realizovali žáci 
8. ročníků (letošní deváťáci) v  rámci výtvarné výchovy, ve  které malovali 
valentýnské kartičky. 5. A se na jaře zapojila do projektu The adventures 
of Bot, crock and Page, jenž byl převážně o vztahu k přírodě a o třídění 
odpadu. Na Den Země žáci také navštívili i sběrný dvůr v Otnicích. Krátkodo-
bé projekty diversity our wealth a europe day and etwinning celebration 
oslovily žáky 8. tříd, kteří ve výtvarné výchově ztvárnili evropskou pospolitost.

Velkým přínosem je pro žáky především zkušenost s komunikací pomocí 
cizího jazyka. Žáci také poznávají reálie evropských zemí, systém školství 
i děti různých národností. Vše v rámci RVP.

Za každý projekt škola získala certifikát podepsaný Marcem Durandem 
z centrálního podpůrného střediska i dalšími zástupci z národních podpůr-
ných středisek autorských zemí.

V červnu zaslal pražský Dům zahraniční spolupráce za uzavřené projekty 
všem zúčastněným žákům drobné dárky: sešity, reflexní pásky, gumové bon-
bony, balónky, placky, vše s logem eTwinningu. Radost a nadšení z těchto 
dárků, jež jsem rozdávala na konci školního roku, byly pro mě osobně od-
měnou za čas a energii vloženou do aktivit nad rámec běžné výchovy a vzdě-
lávání.      Dagmar Kovaříková

Spolupráce s evropskými školami

Zatímco většina tříd jela na výlet do Křižanova, my si troufli 
na  delší cestu: zabrousili jsme až do  Královéhradeckého kraje. 
Naším cílem bylo Safari zoo ve Dvoře Králové nad Labem. Má-
lokdo však tušil, že v parném vedru složíme poklonu vánočním 
ozdobám, respektive jejich výrobcům. Právě ve  Dvoře Králo-
vé se nachází vyhlášená výrobna ozdob na stromeček.  Dětem 
jsem tak zprostředkovala malé překvapení v  podobě exkurze. 
Pracovnice byly v plném pracovním nasazení, neb objednávky 
z celého světa jsou zrovna v letním období největší. Prošli jsme 
místností, ve které jsme viděli pracné vyfukování baněk ze skla 
všech tvarů a velikostí. Nikdo z nás si nedokázal představit, jak 
namáhavé a težké je vyfouknout jednotlivou ozdobu požadova-
ných rozměrů. Následovaly prostory, kde ženy baňky rozličných 
tvarů namáčely do barevných lázní. V dalším sektoru pod šikov-
nýma rukama vznikaly různobarevné kombinace. Mnohdy pro 
mě až kýčovitě pestré chobotničky, květinky, šnečci a jiné netra-
diční ozdoby na přání amerických či japonských odběratelů byly 
připraveny k expedici. Zajímavé bylo vidět i ruční balení každé 
jednotlivé ozdoby do papíru, kartonu a krabice. Tajili jsme nad 
tou vánoční nádherou dech a procházeli jsme téměř po špičkách, 
abychom nic nerozbili. Baňky vzorně seřazeny v regálech a sto-
janech všude tam, kam naše oči dohlédly. Závěrečná pochvala 
za vzorné chování z úst vedoucí provozu nás potěšila tak, jako ji 
potešil spontánní potlesk a poděkování nadšených žáků za téměř 
pohádkovou vánoční procházku. 

Dagmar Kovaříková
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S p O R T O V N Í  K u K Á T K O

Pepa je 
zase doma

21. června proběhl už 6. ročník turnaje ve 
vybíjené, kterou pořádají starostové Dobro-
volného sdružení obcí Ždánického lesa a Po-
litaví pro děti chodící na 1. stupeň základních 
škol jejich obcí. 

Mám velkou radost, že ani letos se naši žáci 
a žákyně v této konkurenci celkem 12 týmů 
neztratili. Vyhráli semifinálový turnaj, který 
se konal v hale v Křenovicích, navázali na něj 
vítězstvím ve finálovém turnaji ve Ždánicích. 
Prokázali velkou bojovnost, ale hlavně umění 
nejen míč chytat a házet, dovedně mu uhýbat, 
ale také schopnost si zapamatovat základní 
taktické pokyny a podle nich se při hře řídit.

Z šesti ročníků jsme třikrát celý turnaj vy-
hráli, dvakrát byli druzí a jednou, když jsme 
finále pořádali, třetí. Letos se dětem podařilo 
loňské vítězství obhájit, což bývá velmi těžké. 
Ale nám se to podařilo a panáčka Pepu, jak 
děti sošce za první místo říkají, jsme si zase 
přivezli zpátky do Otnic. Jsme právem pyšní, 
že si ho pan ředitel dal jako významnou oz-
dobu do ředitelny. 

Na vítězství se podíleli: Martin Kovář, 
Ondřej Fojtík, Albert Oplt, Tomáš Rérych, 
Tomáš Suchomel, Michal Doležal, Veronika 
Andrysíková, Vendula Šebrová, Petra Kašpa-
říková, Tereza Jelínková, Nikola Nováková a 
Barbora Zicháčková.

Drahomíra Floriánová
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Ve čtvrtek 1. září proběhlo na sále Základní 
školy Otnice slavnostní zahájení nového škol-
ního roku. Tohoto tradičního aktu se účastní 
žáci naší školy, rodiče dětí, které doprovází 
své děti do 1. či do 5. třídy, učitelé a zaměst-
nanci školy. Prvňáčky přišli symbolicky po-
zdravit i Pavel Prokop, starosta obce Otnice, 
Pavel Muric, místostarosta obce Otnice a pan 
Bartoš, starosta obce Lovčičky. K 1. 9. 2016 
navštěvuje naši školu již 307 žáků. (Pro srov-
nání: v loňském roce bylo žáků 299.)

Nejdřív jsme představili všechny pedago-
gické pracovníky školy, následně sbor mlad-
ších dětí pod vedením paní učitelky Korcové 
zazpíval pěknou pohádkovou píseň.

Poté už byli pozváni na pódium naši noví 
prvňáčci, tentokrát jsme na  pódiu přivítali 
celkem 13 žáků z Otnic, 9 žáků z Lovčiček a 1 
žáka z Bošovic. Děti obdržely nové slabiká-
ře, pamětní list a malou kytičku. Následně si 
rodiče dětí mohli udělat hezkou fotku na pa-
mátku této slavnostní události. Celkem bude 
1. třídu navštěvovat 23 žáků - 8 chlapců a 15 
dívek, třídní učitelkou bude Mgr. Dana Ma-
tyášová.

Také jsme na  sále pozdravili nové žáky 
do 5. tříd z Bošovic (10 dětí) a z Milešovic 
(12 dětí). Musím je pochválit, protože byli 
opravdu pozorní. Jakmile jsem začal číst je-
jich křestní jména, hned si uvědomili, že se 
mluví právě o nich. 

Žákům i rodičům bylo řečeno, jaké aktivi-
ty pro školáky naši učitelé připravují a co děti 
v úvodu školního roku čeká. Kromě tradiční 
„Zátopkovy štafety“ se žáci mohou těšit na di-
vadelní představení o Karlu IV. ku příležitosti 
výročí jeho narození, žáci 2. a 3. třídy pojedou 
devětkrát na plavecký výcvik do vyškovské-
ho aquaparku, žáky 7. a 8. tříd čeká exkurze 
do Prahy a pro žáky devátých ročníků je při-
praven poznávací zájezd do polské Osvětimi, 
Krakova a nedalekých solných dolů. 

Po ukončení programu rodiče dětí přešli 
do slavnostně vyzdobené první třídy a prv-
ňáčci dokonce zvládli před programem na-
cvičit s paní učitelkou krátkou básničku. Vě-
řím, že se vám budou líbit fotografie našich 
nových prvňáčků a žáků pátých tříd a  také 
doufám, že budou mít všichni zúčastnění 
na tento slavnostní den příjemnou vzpomín-
ku.                         

Hynek Zavřel, ředitel školy

Zahájení školního roku v Základní škole Otnice
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Ve škole nás to mnohdy nebavilo a tě-
šili jsme se, až budeme velcí a nebudeme 
do školy muset chodit. Až po letech však 
zjistíme, že chvíle strávené ve  školních 
lavicích patří mezi nejkrásnější obdo-
bí našeho života. V dospělosti a později 
ve  stáří mnohem častěji vzpomínáme 
na  prožitá léta s  kamarády v  dětství či 
dospívání v  průběhu školních let. A  ta-
kové setkání spolužáků po  šedesáti le-
tech od ukončení základní školy, to už je 
na co vzpomínat!

Nad fotografiemi takových setkání ma-
minka zavzpomínala nejen na školní léta.

Do  první třídy jste nastoupili v  roce 
1948, to ještě nebyla současná budova 
školy dostavěná.

Ano, první tři ročníky jsme chodili 
do staré školy, která byla za kostelem. Dnes 
už je zbořená a  na  jejím místě je dětský 
domov LILA. První základy vzdělání nám 
dával pan učitel Jedlička a jeho žena a paní 
učitelka Hložková.

Od  1. září 1951 jste tedy nastoupili 
do nové budovy. Jaké to bylo?

Už si moc nevzpomínám, ale všechno 
bylo velký a krásný.

Všichni jsme se sešli na  sále a  pan ře-
ditel se nás zeptal: „Děti, jestlipak víte, co 
máme napsáno nad dveřmi, když vcházíte 
do  školy?“ Přihlásila se moje spolužačka 
Dana Hudečková a řekla: „Děti o rohožky 
utírejte nožky.“ Ale pan ředitel chtěl slyšet 
slova Vladimíra Iljiče Lenina UČIT SE, 
UČIT SE, UČIT SE.

Do nové školy přišli i noví mladí učitelé. 
Vzpomínám si na učitele Zámečníka, Se-
kaninu, Šíru, Hložka a další.

Vzpomeneš si, kdy se k  vám připojili 
spolužáci z okolních obcí?

Bylo to v  šesté třídě. To nás rozdělili 
do tří ročníků.

Končili jste školu v  osmé nebo deváté 
třídě?

Vycházeli jsme ve 14 letech v roce 1956. 
Z osmé třídy.

Kdy jste měli první setkání spolužáků?
Poprvé jsme měli sraz až po  25 letech! 

Tehdy se nás sešlo hodně. Pozvání přijali 
i učitelé Jiří Sekanina a Kamillo Šíra, kteří 

tehdy stále v Otnicích učili. Tenkrát jsme 
se rozcházeli až druhý den ráno.

Většinou jsou srazy po  pěti letech, ko-
likrát jste se sešli, když první sraz byl až 
po tak dlouhé době?

Za celou dobu jsme se sešli čtyřikrát. Po-
slední setkání po  60 letech jsme měli teď 
v září.

A jaké bylo?
Veselé i trošku smutné. Hodně spolužá-

ků už není mezi námi, anebo z důvodu ne-
moci nemohli přijít. Ale setkání bylo moc 
příjemné, hlavně jsme si povídali. Pozvali 
jsme si pana Jaroslava Vacka, který hrál 
na harmoniku, a tak se i zpívalo. Jak řekla 
Mařenka Bublová: „Raději než si povídat 
o nemocech, tak si zazpíváme.“ Tentokrát 
už jsme se rozešli kolem půlnoci, ale slíbili 
jsme si, že se budeme scházet každý rok.

Co je psáno, to je dáno, tak doufám, že si 
to tvoji spolužáci přečtou a za rok se zase 
sejdete. Přeju tobě i  tvým spolužákům 
hodně zdraví. Dana Sekaninová

Napište nám do naší nové rubriky 
o vašem setkání spolužáků, o létech 

strávených ve škole v Otnicích, 
pošlete fotky. Těšíme se na vaše příspěvky.

SETKÁNí SPOLUŽÁKŮ
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indiÁni 	vErsUs	pirÁti
Po tři roky pro nás na hřišti připravovali indiáni soutěže, hry i zábavu. I letos tomu nemělo 

být jinak. Chtěli změnit prostředí a své teepee pro změnu rozložit u rybníka v Poltni. Zjistili, 
že rybník okupuje pirátská banda. Protože indiáni jsou mírumilovný kmen a nechtěli s pirá-
ty o území bojovat, přenechali jim letošní organizaci. 

pIRÁTSKÉ ODpOLEDNE
V sobotu 20. srpna bylo pro všechny piráty připraveno sedm soutěžních stanovišť, na kte-

rých si upevnili svoje pirátské dovednosti. Po přečtení vzkazu v lahvi mohli vyrazit hledat 
poklad na ostrov sv. Huberta. Kromě soutěžních úkolů se všichni mohli nechat potetovat 
v tetovacím salonu a proplout se lodí na rybníce. 

O ukrytém pokladu na korábu věděli nejen piráti, ale i naši vodníci, kteří pomohli koráb 
z hlubin rybníka vylovit a všem na chvíli ukázat. Vodníci Poltňák i Sadkáč dohlíželi celé 
odpoledne na bezpečnost všech dětí při soutěžích i plavbě na lodích.

Velké poděkování patří Rybářskému spolku Otnice v čele s jejich předsedou Michalem 
Hlaváčem, kteří pro nás připravili občerstvení a oheň na opékání špekáčků. O hudební do-
provod se postaral DJ Luďa Levák. Děkujeme pirátům na stanovištích: Daně Jochové a její 
mamince, Honzovi a Luboši Vikturnovi, Adamu Sekaninovi, Martinovi, Dášce, Julince a 
Adamu Procházkovým, Vojtovi Valiánovi, Pavlu a Vojtovi Peksovi, Terce Pokorné, Verči 
Srbové, Zuzce a Radkovi Sloupovým, Šarlotce a Zuzce Fortelné, Jakubu Markovi, Lucii a 
Petrovi Kaloudovým, Vlastiku Vojáčkovi a pirátům v záloze: Věrce Neužilové, Katce Život-
ské, Nikole Valiánové, Dagmar Kovaříkové a Michaeli Hlouškové, Robertu Rafajovi a Jiřímu 
Kaloudovi. 

AHOJ! A příští rok uvidíme, zda si oblečeme pruhované tričko nebo nasadíme čelenku 
z peří. 

Dana Sekaninová
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Léto v Sadu
V druhém červencovém týdnu jsem pro 

děti uspořádala již po třetí Sadové prázdni-
ny. Tentokrát na téma ROZHLÉDNI SE.

Během týdne jsme navštívili rozhledny či 
kopce v blízkém okolí, abychom se rozhlédli 
po našem kraji. A protože nám skoro celý 
týden počasí přálo, naskytly se nám krásné 
výhledy z  rozhleden Výhon u Židlocho-
vic a Nedánov u Boleradic. Prozkoumali 
jsme novou naučnou stezku na Šibeniční 
a popravčí vrch u Křenovic. S průvodkyní 
Luckou Kaloudovou jsme se prošli po pa-
mátkách v centru Brna s rozhledy ze Staré 
radnice a kostela u sv. Jakuba.

I když nám jeden den propršelo a zůstali 
jsme v  Otnicích, navštívili jsme v  jednom 
z  nejstarších domů v  obci muzeum aut 
Zdeňka Martináska. Ani tento den jsme 
nepřišli o výhled. Díky panu Mezuláníkovi 
jsme nakoukli z opravované kostelní věže na 
naši vesnici.

A protože bychom chtěli rozhlednu i 
v Otnicích, tak děti malovaly své návrhy, jak 
by mohla v budoucnu rozhledna na Strážce 
vypadat. Všechny výkresy jsou k vidění na 
nástěnce v 1. patře před dveřmi Centra vol-
ného času Otnický SAD. 

Dana Sekaninová

K R O u Ž K Y
p O N D Ě L Í

¨

TVOŘENÍ KRÁSNÝCH MALIČKOSTÍ / výtvarný kroužek	-	od	14:30	
do	16	hodin	v	centru	volného	času	otnický	sad	nad	poštou	
ZuMBA pRO DĚTI OD 8 DO 13 LET	-	od	17:30	do	18:15	hodin	
v	dělnickém	domě	otnice	

ZuMBA pRO DĚTI OD 14 LET A DOSpĚLÉ	-	od	18:30	do	19:30	
v	dělnickém	domě	otnice
Ú T E R Ý

CVIČENÍČKO pro předškoláky (2,5 roku - 6 let)	-	od	16	do	16:45	
hodin	v	tělocvičně	zŠ	otnice
S T Ř E D A
CVIČENÍČKO pro batolata (1 rok - 2,5 roku) -	od	14:15	hodin	
v	centru	volného	času	otnický	sad	nad	poštou
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Vyhodnocení soutěže 
květnové výstavy

V rámci Jarní květinové výstavy děti základní školy pomáhají doplnit tradičně výstavní prostor 
svými kreslenými a rukodělnými výrobky pod vedením pedagogických pracovníků. Soutěž s vy-
hodnocením nejlepších prací od 1. do 6. ročníku jsme odměnili diplomem a věcnými drobnými 
pomůckami pro další rozvoj jejich činnosti.

Poněvadž všechny zúčastněné děti se velmi snažily, obdržely alespoň sladkost pro zvýšení energie 
do další práce. Mezi nejlepší tvůrce patřili: Eliška Kašpaříková, Leona Šebrová, Sára Novotná, Fran-
tišek Pavlovec, Nikola Nováková, Klára Novotná, David Kopřiva, Štěpán Jelínek, Denisa Pospíšilová 
a Simona Šebečková. 

Všichni autoři výtvarných prací si zaslouží pochvalu za umocnění příjemného pocitu při prochá-
zení prostorami výstavy v budově školy. Věřme, že v příštím roce se bude výtvarná soutěž opakovat 
a příjemně doplní zážitek z jarní výstavy květin.

Hodnocení soutěže prováděla komise ze členů Zahrádkářského svazu a pedagogických pracov-
níků. Předání cen těm nejlepším proběhlo při slavnostním ukončení školního roku v posledním 
červnovém týdnu zástupci Zahrádkářského svazu (paní Hedvika Menoušková a Františka Bublo-
vá).

Všem žákům, kteří svými pracemi obohatili výstavu, děkujeme.
Františka Bublová
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Jako každý rok se otničtí zahrádkáři 
pod vedením manželů Havelkových zú-
častnili výstavy ovoce a  zeleniny, která 
se uskutečnila o  víkendu 24.- 25. září 
ve Slavkově u Brna v sálu Bonaparte. Sa-
motné výstavě předcházelo mnoho pří-
prav. Jednou z  nich bylo vybrat od  čle-
nů otnických zahrádkářů, ale i  nečlenů 
různé výpěstky, kterými by obzvláštnili 
výstavu a zároveň se pochlubili svým za-
hrádkářským umem. I přes velké sucho, 
se kterým se letos potýkal snad každý za-

hrádkář, se některým občanům podařilo 
vypěstovat vskutku okouzlující odrůdy 
fazolí, rajčat, paprik, okrasných dýní 
a dalšího ovoce a zeleniny.

K organizaci otnických zahrádkářů již 
neodmyslitelně patří Jaromír Kokeš, kte-
rý se podílí především svými dobrými 
nápady, radami a bohatými zkušenostmi 
na aranžování květin, ovoce, zeleniny, ale 
i  dalších materiálů. Jelikož letošní rok 
žije oslavami výročí panovníka Karla IV., 
i hlavní expozice otnických zahrádkářů, 

vedená panem Kokešem, se nesla v tom-
to duchu. Naše organizace může být 
na  své členy a  spolupracovníky právem 
pyšná, jelikož velké množství vystavova-
ných výpěstků bylo převážně z Otnic.

Po zhlédnutí výstavy bylo možné také 
navštívit i  prodejní jarmark v  zámecké 
zahradě. Výstavy i jarmarku se zúčastni-
lo mnoho návštěvníků, mezi nimiž byli 
i občané naší obce.

Hana Kropáčková

Výstava ovoce a zeleniny ve Slavkově u brna



	 otnický	zpravodaj	 	Číslo	65	–	říjen	201628

Stejně jako dospělí užívali dovolenou a děti prázdniny, tak se 
snažili trošku odpočinout i zahrádkáři. Na každou práci je po-
třeba načerpat síly. Čerpali jsme na konci června, kdy jsme se 
vydali na Znojemsko. Funkční vodní mlýn ve Slupi, projížďka 
vláčkem Znojmem a lodí po Vranovské přehradě se staly terčem 
jednoho červnového víkendu. Ve Slupi pár zahrádkářských dětí 
posbíralo turistická razítka do  svých cestovatelských notýsků 
a už se točily všechny stroje ve mlýně. Kameninový drtič obil-
ných zrnek sliboval přepychové zastavení u starého řemesla, ale 
řekněte – drtili byste do úmoru 4 hodiny zrní, abyste měli kilo 
mouky? Exkurze to byla vskutku zajímavá. Ve Znojmě na nás 
čekalo nejedno milé překvapení. Připravila jsem si sice něja-
ké povídání, které bych ve vláčku projíždějícím městem Zno-
jmem přečetla, ale co je moje čtení proti povídání od rodáka ze 
Znojma. Stal se jím řidič vláčku Tomáš. V tento den měl i on 
premiéru – stal se průvodcem a řidičem vláčku v jedné osobě 
poprvé. Těžko by kde kdo vyčetl, že místo nynější banky zde 
stávalo historické gymnázium či jiné zajímavé poznatky z měs-
ta. Věděli jste, že se tradiční znojemské okurky už dávno nevy-
rábí ve Znojmě?  Převzala je jedna velká společnost z Babic, ba 
i znojemský ocet se vyrábí v Bzenci. Na výjezdní a zároveň ko-

nečné stanici našeho vláčku, kdy jsme vyšetřili několik minut 
času z programu, jsme navštívili podnikovou prodejnu velkého 
znojemského vinařství. Před obědem ve Vranově nad Dyjí jistě 
většině přišla sklenka vína vhod. Oběd byl dobrý, ale bohužel 
jsme se zdrželi při placení, a tak jsme na prohlídku zámku mu-
seli přidat do kroku. Nicméně vše stálo za to, troufám si říci. 
Plavba parníkem po Vranovské přehradě již byla odpočinkem. 
Jako vždy, nám zahrádkářům, počasí přálo. 

Ne jinak tomu bylo i na konci srpna, kdy cílem našich cest 
se stalo Uherskohradišťsko. První zastávkou poslední srpnový 
den byl Archeoskanzen v obci Modrá a samozřejmě téměř při-
lehlá Bazilika ve Velehradě.  Zde jsme využili služby průvodce. 
Informačním střediskem nám bylo asi týden před výletem sdě-
leno, že ve 12 hodin bude probíhat zkouška varhaníka, avšak 
této vzácné chvíle jsme se nedočkali. Tentokráte jsme již záleži-
tost se zdržením na obědě vyřešili a v pořádku a dle plánu stih-
li prohlídku zámku ve Vizovicích. Vskutku pěkný zámek. Ale 
vsadím se, že i v době prohlídky spousta z nás myslela na tamní 
čokoládovnu v bezprostřední blízkosti zámku. Čokoládové la-
nýže a kávové nápoje všech druhů a barev ochutnal snad každý 
z nás.

PRÁZdNINY U ZAHRÁdKÁřŮ

moŠtuJeme ovoce Pouze Po PŘedchozí teleFonickÉ oBJednÁvce
Petr Havelka: 606 953 561

Marián Borovička: 604 841 421
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Prázdniny utekly stejně tak rychle 
nám, jako dětem. O  prázdninách pro-
běhlo také několik námi pořádaných 
Dobrých jarmarků, za dveřmi byla i prá-
ce v moštárně a oblastní výstava ve Slav-
kově u Brna, o které píše Hanka Kropáč-
ková. Objednané krásné počasí na výlety 
samozřejmě nesvědčilo všemu a  všem. 
Extrémně suché letní počasí uškodilo 
úrodě. V  moštárně jsme připraveni, ale 
zákazníci se nehrnou, není co mošto-
vat. Z  tohoto důvodu vás budeme čekat 
v  moštárně pouze po  telefonických ob-
jednávkách. Budeme tedy nejspíš vzpo-
mínat na roky minulé. Po zaslouženém, 
ač krátkém odpočinku, přichází období 
prací. Jak jinak u zahrádkářů. Před námi 
je opět jedna z  pořadatelsky nejnároč-
nějších akcí – listopadová ukázka umě-
leckých řemesel a ručních prací. Letošní 
již šestý ročník se uskuteční 12. listopa-
du v  dělnickém domě. Doufáme, že si 
na  tuto akci najdete čas a  cestu. Během 
posledního roku jsme se setkali se spous-
tou zajímavých řemesel a  milých lidí, 
kteří, doufáme, přijmou naše pozvání 
a přijedou. Rádi bychom, aby i vám při-
nesli potěšení stejně, jako přinesli nám, 
když jsme je „objevili“. 

Přejeme všem pěkný barevný 
podzim vyzdobený dýněmi 
všech úsměvů i úšklebků.

Za Otnické zahrádkáře 
Zdeňka Křivánková 
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 6. srpna 2016 uspořádal Myslivecký 
spolek „ Hubert“ Otnice jedenáctý ročník 
již tradičního kynologického dne nazý-
vaného mezi myslivci „SRANDAMAČ“, 
a  to v malebném prostředí rybníka „Pod 
Poltňou“ v Otnicích. Jako vždy je cílem to-
hoto kynologického dne prověřit pracovní 
schopnosti lovecky upotřebitelných psů a   
jejich vůdců před nadcházející loveckou 
sezónou a  v  neposlední řadě představit ši-
roké veřejnosti jednu z  činností místního 
mysliveckého spolku zaměřenou na prá-
ci se psy, kteří jsou nepostradatelným 
pomocníkem každého myslivce. Díky 
vydařenému  počasí a  vynikající organi-
zaci se sjelo dostatečné množství soutě-
žících psů se svými vůdci a   také účast 
široké veřejnosti  byla velmi vysoká. Pro 
všechny účastníky bylo jako vždy při-
praveno vynikající občerstvení v podobě 
velmi dobře připraveného guláše, a to jak 
„kančího“, tak „srnčího“.                                                                                         

 Do  vlastní soutěže nastoupilo celkem 
9 psů se svými vůdci. Za vydatného pod-
porování přihlížejících soutěžili v  disci-
plínách jako přinášení lišky přes ohrádku 

a  přinášení kachny z  hluboké vody, kde 
se postupně vystřídají všichni soutěžící.  
Ostatní disciplíny jsou zkoušeny na  poli 
a  ve  skupinách, a  tak při těchto disciplí-
nách není možné vidět výkony všech psů.  
K atraktivitě soutěže přispěla i mimosou-
těžní disciplína přinášení kachny z rybníka 
na čas, kde se jako nejrychlejší představil 
pes Brok  z Olšoveckých potůčků, vedený 
našim mysliveckým hospodářem Marti-
nem Václavkem, který za  vydatného po-
vzbuzování diváků přinesl svému vůdci 
kachnu nejrychleji.

Na celý průběh soutěže dohlíželi   zkuše-
ní rozhodčí Navrátil František a Studýnka 
Jiří, kteří na závěr vyhodnotili následující 
pořadí :

1. místo NKO, ZEUS z Bošovic, vedoucí 
Navrátil Petr s maximálním počtem bodů 
152

2. místo: ČF, CAR Scrofa, vedoucí Bulva 
Pavel s počtem bodů 150

3. místo: NKO, HOKY od  Soldátovy 
hvězdy, vedoucí Haluza Jiří s počtem bodů 
148

4. místo: MMO, BROK z  Olšoveckých 

potůčků, vedoucí Václavek Martin s  po-
čtem bodů 142

 Všichni soutěžící byli po zásluze odmě-
něni hodnotnými cenami, které pro ně při-
pravilo MS Hubert za přispění sponzorů. 

 Odpolední část tohoto dne byl už ve zna-
mení přátelského posezení, předávání si zku-
šeností a navazování nových přátelství, které 
se protáhlo až do pozdních večerních hodin.

 Závěrem patří poděkování všem členům 
mysliveckého spolku Hubert Otnice, kteří 
se podíleli na zdárném průběhu celé akce, 
všem sponzorům a  to zejména f.  JUKO 
petfood s.r.o., dodavateli kvalitních krmiv, 
f. Interiérové dveře Brno s.r.o. prodávající 
dveře Solodoor, f. Stavebniny Prima, obci 
Otnice, Rostěnice a.s. obhospodařujícím 
honební pozemky, příznivci myslivecké 
kynologie Luboši Fialovi a  v  neposlední 
řadě také všem zúčastněným, kteří se svou 
přítomností podíleli na  vynikající atmo-
sféře celého dne. Zároveň všechny zveme 
na další ročník této již tradiční akce.

  S pozdravem “Myslivecké kynologii 
a lovu zdar“ MS Hubert Otnice

Jiří Maršala 

Kynologický den
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SPORTOVNÍ OKÉNKO
Krásné slunné dopoledne přilákalo do Modřic řadu

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

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

Andrea Rosenberková, trenérka atletické přípravky

Otničtí atleti znovu na bedně

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

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

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

Foto: Andrea Rosenberková 

SpORTOVNÍ OKÉNKO

Míša Drabálková se jako jediná česká zástupkyně nominovala na mistrovství Evropy v benchpressu, které se konalo v polovině srp-
na na dalekém a chladném Islandu. Disciplína benchpress je pro Míšu tou nejoblíbenější a také se v ní rychle zlepšuje. 

Otnická závodnice začínala prvním pokusem 120 kg, který zvládla naprosto lehce a pro druhý pokus zvolila hmotnost 127,5 kg. 
Tento pokus také zvládla na jedničku a současně to znamenalo posunutí osobního rekordu o 5 kg.  Třetí pokus již byl takový „vabank“. 
Míša se státním trenérem Petrem Slaničkou se rozhodli bojovat o třetí místo a nahlásili hmotnost 137,5 kg.  Tento pokus byl bohužel 
nad síly naší závodnice a musela se spokojit se sedmým místem, přičemž závodnice na třetím místě zapsala výkon 137,5 kg. Mezi 
všemi závodnicemi byl opravdu malý rozdíl.

Dalším závodem bude pro Míšu Drabálkovu mistrovství ČR družstev, kde je zařazena do nejlepšího týmu Sokol Nymburk A.
Michal Sicha

Fotbalová omladina intenzivně trénuje...
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13. ročník tenisového turnaje čtyřher Otnice Open 2016 je 
úspěšně za námi. Turnaj se odehrál poslední srpnovou sobotu 
za krásného slunného počasí na vyčištěných kurtech ve spor-
tovním areálu v Otnicích. Pro velký zájem o start na turnaji byli 
upřednostněni hráči tenisové soutěže PSDROT-JMK. Naše te-
nisové družstvo se této soutěže úspěšně účastní již dlouhých 15 
let a v letošním roce obhájilo celkové vítězství. Celkem se tur-
naje zúčastnilo 16 dvojic z 15 tenisových oddílů JMK. Kromě 
vysokého zájmu o účast na této sportovní akci se také zvýšila 
tenisová úroveň celého turnaje. Můžeme s radostí konstatovat, 
že ve startovním poli nebylo slabých soupeřů. Aby o sportov-
ním úspěchu nerozhodoval jen šťastný los, byly přihlášené páry 
rozděleny do 4 skupin po 4 účastnících a nasazeni 4 vítězové 
z dob minulých.

Jmenovitě:
Skupina A: Bubla Jaroslav st. – Bubla Jaroslav ml., Otnice
Skupina B: Doležel Zdeněk – Mráz Igor, Velešovice
Skupina C: Filip Jiří ml. – Kramář Jiří, Rousínov
Skupina D: Salajka Jaroslav ml. – Šebeček Marek, Otnice
Po krátké prezentaci a úvodním slovu pořadatele turnaje byla 

první utkání zahájena v  9 hodin. Základní skupiny rozhodly 
pouze o nasazení dvojic do osmifinále, které nepřineslo žádné 
překvapení. Osm nejsilnějších párů postoupilo do čtvrtfinále, 
kde Otnice měly tři zástupce. Tenisové boje nejlepší osmičky 
nabídly spoustu výsledkových zvratů. Ukázaly krásu tenisu 
v podobě nevyrovnanosti respektive vyrovnanosti jednotlivých 
dvojic či tíhu okamžiku v koncovce zápasů, která tradičně do-
lehla na některé jednotlivce. Kolem 16. hodiny odpoledne byli 
známi všichni čtyři semifinalisté. Ani v jednom semifinálovém 
duelu nedošlo k dramatické koncovce nebo zásadnímu trháku, 
což se nedá říct o  utkání o  3. místo. V  souboji o  bronz pře-
kvapila nápaditě hrající dvojce Čarvaš a Procházka z Leleko-
vic defenzivně hrající rodinné duo Duchoslav st. a Duchoslav 
ml. z brněnských Vinohrad ofenzivní smrští. Skvěle podávající 
Procházka a na síti čarující Čarvaš brzy vedli 5:0 a v utkání za-

slouženě zvítězili 6:2. Bylo to nejhezčí utkání celého turnaje. 
V předpokládaném finále na sebe narazily dvě nejlepší dvojice 
dne. Své kvality potvrdili strojově přesně hrající, věkem nelimi-
tovaní ,,sourozenci“ Bublovi st. a ml., když jasně přehráli opa-
trně hrající do  té doby nechybující, leč již stárnoucí deblový 
pár Doležela a  Mráze z  Velešovic. Výsledkem 6:3 celý turnaj 
opanovali a bez jediné porážky obhájili loňské vítězství, které 
bylo již jejich celkově třetí.

Turnaj byl ukončen v  podvečerních hodinách slavnostním 
vyhlášením výsledků a dekorováním čtyř nejlepších párů tur-
naje, které obdržely krásné poháry a věcné ceny. Skvělé občer-
stvení zajistil Ladislav Zedníček na stánku Pod Plechem. Cel-
kem se odehrálo za 9 hodin 40 utkání, více než 360 klasických 
setů. Fotografie a historii celého turnaje Otnice Open si lze pro-
hlédnout na sokolském webu www.tj-sokol-otnice.cz Jsem rád, 
že se turnaj povedl a nikomu se nic nestalo.

Většina startujících odcházela s dobrou náladou a příslibem 
účasti na turnaji i příští rok.

Vítězům gratuluji a všem děkuji za účast. za TO Otnice, 
pořadatel Jaroslav Salajka

Otnice Open 2016
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Křížovku pro vás připravili David a Radka Křivánkovi
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15. října 2016
BABSKÉ HODY

pořádá:	tj	sokol	otnice

	21. - 22. října 2016
pODZIMNÍ BuRZA DĚTSKÉHO 

OBLEČENÍ A VYBAVENÍ
pořádá:	otnický	sad

23. října 2016
DRAKIÁDA

pořádá:	otnický	sad
	

5. listopadu 2016
HuMANITÁRNÍ SBÍRKA

pořádá:	obec	otnice

12. listopadu 2016
uKÁZKY ŘEMESEL
pořádají:	otničtí	zahrádkáři

16. listopadu 2016
LAMpIONOVÝ pRůVOD S uZAVÍRÁNÍM	

pRAMENE pŘED RADNICÍ
pořádá:	otnický	sad

 19. listopadu 2016
tylovo	divadlo	újezd	u	Brna	zahraje	

divadelní	představení	

ZVONOKOSY
dělnický	dům	18	hodin,	vstupné	60	kč

pořádá:	obec	otnice

 26. listopadu 2016
ANDĚLSKÉ TVOŘENÍ

pořádá:	otnický	sad

4. prosince 2016
VÁNOČNÍ KONCERT
dechová	kapela	Boršičanka
dělnický	dům	14:30	hodin

pořádá:	obec	otnice

25. října ve 20 hodin 
Kiss 

záznám	koncertu	z	las	vegas
Mládeži	přístupný

28. října v 17 hodin 
Kniha džunglí 

rodinný	dobrodružný	film.	Usa
Mládeži	přístupný

4. listopadu ve 20 hodin 
Belmondo

dokumentární	film.	Francie
Mládeži	přístupný

13. listopadu v 16 hodin 
Heidi – děvčátko z hor

rodinný	dobrodružný	film.	německo/Švýcarsko
Mládeži	přístupný

18. listopadu ve 20 hodin	

Short Skin
komedie.	itálie

nevhodný	mládeži	do	12	let

20. listopadu v 16 hodin	

Akce Arktida
rodinný	film.	norsko

Mládeži	přístupný

25. listopadu ve 20 hodin 
Deník komorné
drama.	Francie/Belgie

nevhodný	mládeži	do	15	let

27. listopadu v 16 hodin 
Ledová sezona

animovaný	film.	Usa/indie
Mládeži	přístupný



naše děti



aloiské hody




