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Ve čtvrtek 1. června na Den dětí bylo v 16 hodin vedle hřbitova slavnostně otevřeno
nové hřiště pro děti. Za asistence obecních zaměstnanců bylo pro návštěvníky a hlavně pro děti připraveno občerstvení, balónky, diskotéka a k večeru i táborák.
Myšlenku zbudovat volně přístupné hřiště z nevyužitého zarostlého prostoru vedle hřbitova nadnesl na zasedání zastupitelstva obce Dušan Matoušek. Zastupitelstvo
obce reagovalo kladně. Této myšlence byl pozitivně nakloněn i náš občan Roman
Michalkiewicz, který přišel s návrhem, že když hřiště bude sloužit převážně dětem,
zajistí potřebnou techniku na srovnání terénu. Slovo dalo slovo a v březnu loňského
roku najel bagr s tatrou. Pomalu a jistě se začalo se zemními pracemi. Po týdenních
terénních úpravách zajistil opět Roman Michalkiewicz odbornou firmu, která zčásti
připravila půdu pro zasetí trávy. K dorovnání plochy pomocí hrábí, vybírání kamenů,
zbytků trávy a nepořádku se aktivně zapojili dobrovolníci z naší obce. Travní semeno
zasponzoroval a dodal Marian Špunar. Když bylo hřiště oseto, tak bylo třeba travní
semeno zapravit do půdy. O to se postaral pomocí koňského spřežení Jiří Kalouda.
Vzhledem k suchému roku zajistili naši hasiči pravidelné zalévání trávy na hřišti.
Ovšem není nad přírodní déšť. I když se hasiči snažili, tráva se neustále „šklíbila“,
zasychala a byla řídká. Proto nebylo možné hřiště otevřít v loňském roce, jak bylo
dětem přislíbeno.
Místo toho, aby hřiště sloužilo dětem, tak posloužilo letos v lednu nájezdníkům
z Bošovic se třemi auty, kteří si na zmrzlém terénu hřiště udělali školu smyku. Hřiště
bylo částečně poničeno a řidiči aut museli jako náhradu škody dodat celkem padesát
kilogramů semene nové trávy, která byla na jaře letošního roku vyseta na hřišti.
V zimním období vyrobili zaměstnanci obce nové lavičky, svařili a nachystali stožáry, natřeli branky, aby se mohlo vše v jarním období nainstalovat, což se také povedlo.
O dětské hřiště se zasloužili:
Roman Michalkiewicz, Marian Špunar, koňák Jiří Kalouda i jeho koně, Ladislav
Bláha, Miroslav Tichý, Jiří Borovička, František Partyka, firma Prostavby, firma JASS,
hasiči, TJ Sokol Otnice, všichni dobrovolníci a zaměstnanci obce, kteří se budou starat o toto hřiště.
Prostřednictvím Otnického zpravodaje jim děkujeme.
Co dodat na závěr?
Ať je hřiště hojně navštěvováno a využíváno našimi dětmi, ať se zdokonalují naši
malí fotbalisté, ať se tráva zelená a ať je zde, co nejméně zranění a úrazů.
S pozdravem a „Sportu zdar“
Pavel Muric

11-12

duchovní okénko

13

probouzení pramene

14

dětský domov LiLa

15

z historie obce

Akce Z 21. století se podařila

10

16-17

zelené pivo, pálení čarodějnic

18

Ženy za pultem

19

byt na inzerát

20

kinokavárna, burza

21

Férová snídaně

22

Máj u ochotníků

23

Máj lásky čas

24

deset let u Modrých nosů

25

Střípky z peru

26-27

provence

28-29

základní škola

30-36

z činnosti zájmových spolků 37-39
Sportovní okénko

40-44

Čtení na léto

45

pozvánky

46

Autoři fotografií na obálce:

pavel Muric
petr Havelka
jana Štěpánková
zuzana Sloupová
zdeňka křivánková
Mária papcunová
archiv zŠ otnice
Redakční rada:

jitka bublová
dagmar kovaříková
dana Sekaninová
Redakční rada nezodpovídá
za obsahovou stránku textů.
zprávy o činnosti zastupitelstva obce jsou
zveřejňovány bez korektury.

Vaše příspěvky do dalšího čísla
zasílejte e-mailem na adresu:

otnicky.zpravodaj@seznam.cz
Uzávěrka příštího čísla:
6. září 2017

otnický zpravodaj

4

Číslo 68 – červenec 2017

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
ÚNOR 20. 2. 2017
4. Kontrola minulého zápisu:
Bod 7) Smlouva s f. Linio Plan Brno o doprovodné projektové
dokumentaci na opravu silnice II/418, byla podepsána.
5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP:
a) Obec Otnice – Kolaud. souhlas č.15/2017, VO na ploše vedle
hřbitova
b) Manželé Bolgárovi 234 – Územní souhlas na novostavbu RD
c) Manželé Floriánovi 136 – zah. řízení dodatečného povolení
betonové zdi
d) MVDr. P. Ondrusz 196 – zah. říz., změna stavby před dokončením opravy RD
e) Prostavby Real Brno – Kolaud. souhlas, SO 17 komunikace
Pod Vodárnou
6. ZŠ – finanční dar:
Zastupitelé projednali žádost Základní a Mateřské školy Otnice
o přijetí finančního daru od RNDr. Zdeňka Martináska Otnice
349, ve výši 2 tis. Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí výše uvedeného finančního
daru.
7. ZŠ – výroční zpráva:
Zastupitelé vzali na vědomí „Výroční zprávu o hospodaření
školy za rok 2016.
8. Faktury ke schválení:
a) Respono a.s. Vyškov – Fa:2317350001, likvidace odpadu
na SD
b) Topgis Brno – Fa:2017017, historická fotografie katastru
obce z r. 1953
c) Prima stavebniny Brno – Fa:17110034, materiál na opravu
školního bytu
d) Ing. L. Matyáš Lovčičky – Fa:2017102, projekt chodníku v ul.
B. Němcové
e) J. Sokol Bošovice – Fa:17060, údržba a oprava kopírovacího
stroje
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 8, zápisu
9. Rozpočet obce na rok 2017:
Zastupitelé projednali návrh rozpočtu na rok 2017. Ke zveřejněnému rozpočtu nebyly vzneseny připomínky.
Celkové příjmy:
22 535 800 Kč
Celkové výdaje:
23 215 500 Kč
Deficit rozpočtu ve výši -679 700,- Kč., bude pokryt z přebytku
minulých let.
Tvorba sociálního fondu v roce 2017 se navrhuje ve výši
52 845 Kč.
Příspěvek pro Základní a Mateřskou školu Otnice p.o., ve výši
2 925 000 Kč.
Základní škole se nařizuje vrácení 200 tis. Kč z investičního
fondu na účet obce.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje:
a) Rozpočet obce na rok 2017. P: 22 535 800 Kč. V: 23 215 000 Kč
b) Plnění sociálního fondu obce v r. 2017 ve výši 52 845 Kč
c) Příspěvek pro Základní a Mateřskou školu Otnice ve výši
2 925 000 Kč.
d)
10. Plán akcí na rok 2017:
Starosta předložil návrh plánu akcí na rok 2017. Nebyly vzneseny připomínky.
Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje plán akcí (výdajů) obce na rok
2017.
11. Inventarizační zpráva za rok 2016:
Starosta seznámil zastupitele s „Inventarizační zprávou za rok
2016“. Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly mezi evidencí
a fyzickým stavem.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2016.
12. Policie ČR – zpráva za rok 2016:
Zastupitelé vzali na vědomí „Zprávu o bezpečnostní situaci
v obci Otnice za rok 2016“, zpracovanou Policií ČR Slavkov
u Brna. V uplynulém roce bylo na území obce spácháno 6 trestných činů a 14 přestupků.
13. Nabídka f. Terra Group:
Zástupci f. Terra Group Brno, seznámili zastupitele s nabídkou
zabezpečení výběrového řízení na dodavatele energií pro občany obce Otnice. V diskuzi byly zodpovězeny vznesené dotazy. Jako problém se jeví garance obce za nabízenou službu
soukromou společností. Na druhé straně by část občanů tuto
službu přivítala. Obec zveřejní na svých informačních kanálech
nabídku f. Terra Group Brno, ale nebude garantem nabídky.
14. Akce „Dobrý skutek za starý mobil“:
Místostarosta informoval o projektu „Dobrý skutek za starý mobil“, který organizoval spolek Cezava. Celkově bylo
odevzdáno 1453 ks starých mobilů, z toho v Otnicích 748 ks.
Na obec přišel balík s vyřazenými telefony od p. Cyrila Svobody
(rodáka), až ze Zábřehu na Moravě.
Vyplněných lístků k losování bylo odevzdáno 84, z nichž obec
Otnice vylosovala 10 výherců, kteří obdrží knihu o obci.
Na DSO Cezava pak byli vylosováni další dva výherci za každou obec. Ceny věnovala společnost Asekol. Dětský domov
LILA Otnice, v jejichž prospěch byla celá akce konána, obdržel
finanční hotovost od Asekolu ve výši 15 tis. Kč.
15. OSA – licenční smlouva 2017:
Zastupitelé projednali návrh licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl s OSA (Ochranný svaz autorských
práv k dílům hudebním).
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje licenční smlouvu s OSA Praha, na rok
2017.
16. E.ON – smlouva č.1030034263/003:
Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy č. 1030034263/003
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene do pozemku
p.č. 343/5, s f. E.ON Distribuce. Jedná se o akci „Otnice, příp.
NN Florián“.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č. 1030034263/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene do pozemku p.č. 343/5,
s firmou E.ON Distribuce a.s. České Budějovice.
17. Prodej pozemku p.č. 559:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. T. Voráče o odprodej obecního pozemku
p.č. 559 o výměře 76 m2. Pozemek je zastavěný hospodářským
stavením ve vlastnictví žadatele a je pro potřeby obce zbytný.
Nabyvatel uhradí vzniklé náklady s převodem.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 559, v k.ú Otnice, Tomáši Voráčovi, 683 54 Otnice, Pančava 172, za cenu
55,- Kč/m2.
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18. Prodej pozemku p.č. 747/2:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. J. Holečka o odprodej obecního pozemku
p.č. 747/2 o výměře 10 m2. Pozemek slouží jako vstup do RD
149 a je pro potřeby obce zbytný. Nabyvatel uhradí vzniklé náklady s převodem.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 747/2, v k.ú Otnice, Janu Holečkovi, 628 00 Brno, Horníkova 2063/30, za cenu
55,- Kč/m2.
19. Školský obvod - dohoda:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí novelu Školského zákona č.
561/2004 Sb., a návrh „Dohody o vytvoření společného školského obvodu obcí Otnice, Bošovice, Lovčičky a Milešovice“.
Dohoda právně legalizuje skutečný stav docházky dětí z okolních obcí do školy Otnice a povinnosti Základní školy Otnice
vytvořit stejné podmínky pro všechny žáky. Součástí Dohody je
i příspěvek od obcí, pro které škola zajišťuje výuku.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Dohodu o vytvoření společného
školského obvodu“ obcí Otnice, Bošovice, Lovčičky a Milešovice.
20. Obecní vyhláška č. 1/2017:
Na základě uzavřené dohody o společném školském obvodu
je obec povinna vydat obecní vyhlášku, kterou se stanovují
školské spádové obvody. Zastupitelstvo projednalo návrh OZV
č.1/2017.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017,
která stanovuje společný školský obvod pro Základní a Mateřskou školu Otnice p.o.
21. Pořízení obecního praporu:
Starosta předložil nabídky dvou firem na dodání obecního
slavnostního praporu a vlajek ČR a EU. Vlajky by byly umístěny v kanceláři starosty a používány pro slavnostní účely. Vzhledem k značně vysoké částce za tři vlajky, bylo doporučeno rozhodnutí o pořízení odložit na zasedání ZO dne 20. 3. 2017.
22. VaK Vyškov – oprava kanalizace:
Vodovody a kanalizace Vyškov připravují opravu místní kanalizace v úseku od pohostinství u Markového k potoku. Část
bude prováděna bezvýkopovou metodou, druhá část výkopem.
Stavbou bude dotčen chodník od Markového až po lávku přes
potok. Vše bude uvedeno do původního stavu.
Usnesení:
K záměru výše uvedené stavby nemá obec připomínky.
23. Chodník v ul. Boženy Němcové:
Ing. Matyáš vypracoval projektovou dokumentaci rekonstrukce
chodníku v ulici Boženy Němcové. Bude položena nová dlažba,
vyměněny silniční i zahradní obrubníky. Pod chodníkem bude
uloženo vedení kabelové televize. Rozpočtované náklady cca
500 tis. Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele výše uvedené stavby.
24. Zahrádkáři – výpůjčka sálu DD:
Zastupitelé projednali žádost MO Českého zahrádkářského
svazu Otnice, o výpůjčku sálu Dělnického domu na den 10. 3.
2017, za účelem uskutečnění akce „Divoké kočky z Ostravy“.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku sálu DD na den 10. 3. 2017,
pro MO Českého zahrádkářského svazu Otnice.
25. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
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- Starosta informoval o projektu opravy hřbitova. (Oprava
cesty za 2. branou, výměna osvětlení, instalace kamer). Obec
podá žádost o dotaci na SZIF a Jihomoravský kraj.
- Vánoční koncert se uskuteční 3. 12. 2017, hrát bude kapela
Žadovjáci.
BŘEZEN 20. 3. 2017
4. Kontrola minulého zápisu:
Bod 19) Smlouva o společném školském obvodu s obcemi Bošovice, Lovčičky a Milešovice, byla podepsána.
5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP:
a) O. Fazekaš 8 – souhlasné stanovisko s dokumentací bouracích prací RD 8
b) Manželé Floriánovi 136 – dodatečné povolení stavby zdi č.
15/2017
6. 6BJ – pronájem bytu:
Zastupitelé projednali žádosti o pronájem volného bytu na bytovce v ulici Školní. Z deseti evidovaných žádostí rozhodlo
zastupitelstvo o přidělení bytu žadatelům Monice Strnadové
a Davidu Pagáčovi, Otnice 165. Podmínkou je přihlášení obou
žadatelů k trvalému pobytu na adrese bytu.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3,
v obecní bytovce na ul. Školní 480, s výše jmenovanými žadateli.
7. Výbor ŽP:
a) V. Lodr 109 - žádost o povolení vykácení dvou stříbrných
smrků před RD
b) H. Veselá 34 - žádost o povolení vykácení smrku před RD
8. Faktury ke schválení:
a) Respono a.s. Vyškov – Fa:2317350005, likvidace odpadu
na SD
b) Agrozet Telnice – Fa:7614600034, oprava sekačky na trávu
c) Pramos Šitbořice – Fa:91700876, vchodové dveře do Kasína
na DD
d) Promea Brno – Fa:1721026, zpracování žádosti o dotaci
na SZIF
e) J. Rybníček Silůvky – Fa:4/2017, video + foto divadelního
představení
f) R. Frodl Brno – Fa: 25/2017, servis klimatizací na OÚ
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 8, zápisu
9. Žádost Farnosti Otnice:
Zastupitelé projednali žádost Římskokatolické farnosti Otnice
o poskytnutí finančního daru. Farnost podala žádost na Státní
zemědělský intervenční fond o dotaci na opravu střechy kostela, která je místy v havarijním stavu. Celkový rozpočet je 1,4
mil. Kč. Předpokládaný rozsah prací v r. 2017 cca 800 tis. Kč.
Spoluúčast farnosti cca 240 tis. Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 100
tis. Kč., Římskokatolické farnosti Otnice na zajištění činnosti.
10. Pořízení obecního praporu:
Zastupitelé projednali návrh na úpravu kanceláře starosty. Část
vnitřní stěny bude obložena, v rohu místnosti budou umístěny
dvě vlajky. Obec zadá výrobu slavnostní vlajky.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pořízení slavnostní vlajky obce Otnice.
11. VH Respono + VaK Vyškov – delegace zástupce:
Na Valnou hromadu společnosti Respono Vyškov a Vodovody
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a kanalizace Vyškov, je nutné delegovat zástupce za obec.
Usnesení:
Zastupitelstvo deleguje:
a) Na VH Respono Vyškov (25. 5. 2017) místostarostu Pavla
Murice a místopředsedu dozorčí rady Respono, starostu
obce Pavla Prokopa
b) Na VH VaK Vyškov (19. 5. 2017) deleguje místostarostu
Pavla Murice.
12. E.ON – smlouva č. PV-014330041664/001:
Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy č. PV014330041664/001 o zřízení věcného břemene do pozemku
p.č. 932/1, s f. E.ON Distribuce. Jedná se o akci „Otnice, kabel
NN Hudcová“.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č. PV-014330041664/001
o zřízení věcného břemene do pozemku p.č. 932/1, s firmou
E.ON Distribuce a.s. České Budějovice.
13. Pronájem sálu DD:
Zastupitelé projednali žádost manželů Dufkových a p. J. Murice, o pronájem sálu Dělnického domu, pro soukromou rodinnou akci.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pronájem sálu Dělnického domu
manželům Dufkovým ČP 295 na den 4. 11. 2017 a p. J. Muricovi ČP 434 na den 25. 11. 2017, za těchto podmínek:
Pronájem sálu, včetně spotřeby energií 4 tis. Kč. V případě
přípravy sálu včetně poskytnutí ubrusů, se nájemné zvýší
na 5 tis. Kč.
14. Oprava chodníku v ul. Boženy Němcové:
Obec vypsala výběrové řízení na opravu chodníku v ulici Boženy Němcové. Starosta předložil obdržené nabídky.
Osloveno bylo pět firem, nabídku podaly čtyři. Komise pro
otevírání obálek již provedla kontrolu, žádná nabídka nebyla vyřazena.
Pořadí dle nabídkové ceny:
1. Přemysl Veselý s.r.o. Brno
541 479,75 Kč
s DPH
2. Prostavby a.s. Otnice
548 934,73 Kč
3. Dopravní stavby Brno s.r.o
571 251,50 Kč
4. Zemako s.r.o. Moravany
616 080,27 Kč
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výše uvedené pořadí nabídek na akci
„Oprava chodníků v ulici Boženy Němcové Otnice“. Schvaluje
také Smlouvu o dílo s vítěznou firmou a pověřuje starostu jejím
podepsáním.
15. Úplatné nabytí pozemku p.č. 1000/6:
Zastupitelstvo projednalo nabídku p. Petra Laichmana, na prodej pozemku p.č. 1000/6, obci Otnice. Pozemek je pro další
rozvoj obce nezbytný.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 1000/6,
od Petra Laichmana 664 03 Podolí 369, za cenu 55 Kč/m2.
16. Úplatné nabytí pozemku p.č. 1000/8:
Zastupitelstvo projednalo nabídku vlastníků pozemku p.č.
1000/8, vedeného na LV 318, na jeho prodej obci Otnice. Pozemek je pro další rozvoj obce nezbytný.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 1000/8,
od:
- Dáši Pavlovcové (podíl 1/16), Biskoupky 75
- Ivo Smolky (1/16), 664 53 Újezd u Brna, Štefánikova 488
- Otto Smolky (1/16), 664 52 Sokolnice, Moravská 418
- Františky Šebečkové, (1/16), 683 54 Otnice, Nová 436
- Jiřího Matyáše (1/4), 683 54 Otnice, Milešovská 374

Číslo 68 – červenec 2017

- Tomáše Horáka (1/4). 760 01 Racková 174
za cenu 55 Kč/m2.
17. Úplatné nabytí pozemku p.č. 1000/5:
Zastupitelstvo projednalo nabídku některých vlastníků pozemku p.č. 1000/5, vedeného na LV 506, na jeho prodej obci Otnice. Pozemek je pro další rozvoj obce nezbytný.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí podílů pozemku p.č.
1000/5, od:
- Sismilichové Jany (podíl 1/21), 357 33 Loket, Sportovní 551
- Hlaváčové Lady (31/42), 683 54 Otnice, Lipová 501
- Szegényové Martiny (1/14), 663 00 Brno, Šromova 636/49
za cenu 55 Kč/m2.
18. Úplatné nabytí pozemků p.č. 1864, 1909 a 2174:
Zastupitelstvo projednalo nabídku p. Z. Floriána, na prodej pozemků p.č. 1864, 1909 a 2174, obci Otnice. Pozemky budou
použity pro naplnění pozemkových úprav.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 1864,
1909 a 2174, od Zdeňka Floriána 683 54 Otnice, Dědina 136,
za cenu 35,- Kč/m2.
19. Ulice Květná – návrh prostorového řešení:
Starosta předložil upravenou variantu na řešení prostoru nad
ulicí Květná. Návrh bude rozeslán občanům ulice k podání připomínek a podnětů. Následně ing. Matyáš vypracuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení.
20. Nákup propagační keramiky:
Obec již nemá propagační keramické předměty (vázičky, zvonečky, hrnečky a další) se znakem obce. Keramika je poskytována jako dárek hostům a také našim občanům při jejich životním jubileu.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pořízení keramiky s obecním znakem
a emblémy.
21. Zahrádkáři – výpůjčka sálu DD:
Zastupitelstvo projednalo žádost MO Zahrádkářů Otnice
o výpůjčku sálu Dělnického domu za účelem uspořádání velikonočního posezení u cimbálu, dne 16. 4. 2017. Obec uhradí
i náklady na kapelu.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku sálu Dělnického domu MO
Zahrádkářů Otnice, na den 16. 4. 2017. Schvaluje také úhradu
nákladů na kapelu.
22. Chodník v ul. Dědina - projekt:
Obec ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Brno, připravuje projektovou dokumentaci na opravu komunikace II/418,
od označení obce u f. Beton Brož po střed u cukrárny u Žbánků.
Opravu komunikace bude financovat SÚS Brno, naše obec pak
výjezdy z komunikace, zeleň a parkovací stání. Vzhledem ke stavu
chodníku podél této komunikace od RD p. Kadlece po RD p. Sedlákové, bylo navrženo současně zadat i vypracování projektové
dokumentace opravy uvedeného chodníku. V případě opravy komunikace by se současně opravil i chodník.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vypracování projektové dokumentace
na opravu výše uvedeného chodníku.
23. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Podle sdělení správní rady Nadace ČEZ, naše obec neobdrží
dotaci na vybudování dětského hřiště nad ul. Květná.
- Posezení pro seniory se uskuteční dne 1. 4. 2017, v 16,00
hod.
- Tašky na třídění odpadů budou objednány o objemu 40 l.
Celkem 700 ks.
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- Obec obdržela nabídku společností Eko-kom a Respono,
na intenzifikaci třídění odpadů. Vzhledem k dostatečné četnosti sběrných hnízd a sběrného dvora, nebude obec pořizovat další kontejnery.
DUBEN 10. 4. 2017
4. Kontrola minulého zápisu:
Bod 9) Dar Farnosti. Smlouva byla podepsána, finanční dar
převeden.
Bod 14) Chodník ul. B. Němcové. Smlouva s f. Přemysl Veselý
Brno byla podepsána. Bude rozeslán informační dopis občanům ulice.
Bod 19) Parking ul. Květná. Setkání s občany 30. 3. 2017
na místě samém, přítomen i projektant.
5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP:
a) O. Fazekaš 8 – Souhlas č.6/2017 s odstraněním stavby RD 8
b) Manželé Floriánovi 136 – zahájení řízení na povolení novostavby RD
c) J. Muric 535 – závěrečná kontrolní prohlídka stavby garáže
d) Rostěnice a.s. – souhlas se scelením pozemků
e) Prostavby Real Brno – souhl. stanov., 8 ks plynových kotlů,
ul. Pod Vodárnou
f) MVDr. P. Ondrusz 196 – povolení změny stavby RD před
dokončením
6. MěÚ Šlapanice – odbor výstavby:
Město Újezd u Brna – zahájení projednání zprávy o uplatňování územního plánu Újezdu u Brna.
7. Hospodaření obce za I.Q. 2017:
Starosta seznámil zastupitele s výsledky hospodaření za I.Q.
2017.
Příjmy:
6 189 795,75 Kč ( 27,32 %)
Výdaje:
2 669 855,10 Kč ( 11,08 %)
Stav účtů k 31. 3. 2017:
13 485 074,19 Kč.
8. Faktury ke schválení:
a) Agrotec Hustopeče – Fa:7600271734, nové vozidlo Iveco pro
JSDH
b) Urbania Moravany – Fa:100161173, plastové koše na odpad,
3 ks
c) L. Moravec Vojkovice – Fa:2, restaurování plastiky sv. Floriána
d) Gordic Jihlava – Fa:2017500661, upgrade účetních programů
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 8, zápisu
9. Rozpočtové opatření č.1/2017:
Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření č.1/2017.
Příjmy:
+ 118 500 Kč
Výdaje:
+ 870 000 Kč
Financování:
- 751 500 Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.1/2017.
10. Žádost M. Sekaninová:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Moniky Sekaninové Otnice
21, o povolení vybudování parkovací plochy pro osobní vozidlo před RD 21, na pozemku obce p.č. 83/1. V případě údržby (opravy) inženýrských sítí pod parkovací plochou, souhlasí
s jejím rozebráním.
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s navrhovaným řešením, za podmínky
umožnění přístupu k inženýrským sítím.
11. Duplicitní zápis na LV 124 a další:
Starosta informoval o pokračování pozemkových úprav. Díky
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souhlasu a dobré vůle většiny vlastníků, byl částečně odstraněn
duplicitní zápis na listech vlastnictví (LV) č. 124, 2105, 2106,
2107, 2108 a 2300. Dokončení odstranění duplicitního záznamu bude provedeno po pozůstalostním řízení. Duplicitní zápis
blokoval stavební řízení a komplikoval vlastnické právo k pozemkům.
12. Společenské centrum za DD:
Zastupitelstvo projednalo návrh řešení společenského centra
za Dělnickým domem. K návrhu řešení byly vzneseny doplňující
připomínky. Ing. arch. Walter je zapracuje do projektu. Starosta
předložil cenovou nabídku ing. Waltra na vypracování kompletní
projektové dokumentace, včetně stavebního povolení.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku ing. arch. Waltra
na zpracování projektové dokumentace.
13. Oprava komunikace II/418:
Starosta informoval o jednání dne 6. 4. 2017, za účasti zástupců
projektanta (f. LinioPlan Brno), Policie ČR, SÚS Vyškov a obce.
Byly odsouhlaseny technické záležitosti opravy silnice II/418, dopravního značení, ozelenění a výsadba zeleně, parkovacích stání
a výjezdů na místní komunikace.
Předmětem jednání také bylo umístění nových autobusových zastávek v ul. Na Konci.
Zastupitelé vzali informace na vědomí.
14. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Restaurování dřevořezby sv. Floriánka bylo dokončeno.
- Obec opětovně podala žádost o dotaci na dětské hřiště v ul.
Květná.
- OSSZ Vyškov provedla kontrolu odvodů. Drobné závady
byly odstraněny.
- Pan Jaschke z Doubravice n. Sv. se zajímá o padlé německé
vojáky v obci a o umístění jejich hrobů. Přivítal by jakékoli
informace od pamětníků. V obci pravděpodobně zahynulo
18 německých vojáků.
- Obec podá žádost na Úřad práce Vyškov, o přidělení míst
na veřejnou službu.
- Pietní akt k osvobození obce se uskuteční v pondělí 24. 4.
2017, v 18,00 hod.
KVĚTEN 2. 5. 2017
4. Kontrola minulého zápisu:
Bod 13) Silnice II/418 - obec zaslala informační dopis majitelům nemovitostí, před jejichž domy se počítá se zřízením parkovacích míst.
Starosta informoval o negativním stanovisku některých občanů k návrhu umístění zastávek autobusů v ul. Na Konci, (před
RD č.p. 318 a 262) a požadují jejich umístění před RD č.p.247
a 381. Bude dále řešeno s projektantem.
5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP:
a) SÚS JMK Brno – zahájení úz. řízení, oprava silnice II/418
Otnice - Újezd
b) J. Matoušek 8 – záv. kontr. prohlídka, oprava hospodářského
objektu stodoly
c) Manželé Florianovi 136 – záv. kontrolní prohlídka, zeď ze ztraceného bednění
d) Manželé Konvicovi 473 – ÚS č. 49/2017, přístavba a půdní vestavba RD 473
6. Materiály Základní školy:
Novela zák. č. 250/2000 Sb., ukládá zřizovatelům schvalovat příspěvkovým organizacím jejich rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu. Starosta předložil návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů)
na rok 2017 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 a 2019,
Základní a Mateřské školy Otnice p.o.
Předpokládané příjmy v r. 2017:
20 621 000 Kč
Předpokládané výdaje v r. 2017:
20 621 000 Kč
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Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje:
a) Rozpočet Základní a Mateřské školy Otnice na rok 2017
b) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 a 2019.
c)
7. Faktury ke schválení:
a) J. Kučera Brno – Fa:7/2017, ořezání vykotlané lípy a větví
na hřbitově
b) Janepa a.s. Brno – Fa:170100030, projektová dokumentace
opravy hřbitova
c) Respono a.s. Vyškov – Fa:317110056, likvidace odpadů za I.Q.
2017
d) Respono Vyškov – Fa:2317350010, likvidace odpadů na SD
e) REEX Brno – Fa:217021, tisk zpravodaje č. 67
f) J. Cahel Újezd u Brna – Fa:8/2017, grafická úprava zpravodaje
č. 67
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 7, zápisu
8. Obecní vlajka:
Obec u firmy Velebný a Fam zadala vyhotovení slavnostní obecní
vlajky.
K zaslanému návrhu vzhledu labutě, byly vzneseny připomínky
k jejímu výrazu. Bude dále řešeno s výrobcem.
9. Hřbitov – úprava vykotlané lípy:
Pan Jindřich Kučera z Brna, dne 2. 5., dokončil a předal upravenou vykotlanou lípu na místním hřbitově. Původně navržený nápis byl změněn. Tvar i celkový výraz díla odpovídá předloženému
návrhu. Zastupitelé k provedené úpravě nemají připomínky, dílo
považují za zdařilé.
10. Hřbitov – výběrové řízení na akci: cesta, VO a kamery:
Obec vypsala výběrové řízení na akci pod názvem „Obnova hřbitovní cesty Otnice“. Projekt řeší opravu stávající cesty za druhou
hřbitovní branou, příchod k márnici, nové osvětlení (provedení
LED svítidla) včetně elektrických rozvodů, umístění kamerového
systému. Není řešen elektrický rozvaděč v márnici.
Starosta předložil obdržené nabídky. Osloveno bylo pět firem, nabídku podaly čtyři. Komise pro otevírání obálek již provedla kontrolu, žádná nabídka nebyla vyřazena.
Pořadí dle nabídkové ceny:
1. Prostavby a.s. Otnice
1 197 628,75 Kč
s DPH
2. Přemysl Veselý s.r.o. Brno
1 208 097 Kč
3. SKR stav s.r.o. Brno
1 255 778 Kč
4. Kala spol. s r.o. Kyjov
1 263 660 Kč
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výše uvedené pořadí nabídek na akci
„Obnova hřbitovní cesty Otnice“. Schvaluje také Smlouvu o dílo
s vítěznou firmou a pověřuje starostu jejím podpisem.
11. Oprava komunikace II/418:
Starosta informoval o projektové dokumentaci opravy silnice
II/418 ke stavebnímu povolení. (Oficiální název „II/418 Otnice –
průtah“). Obec ponese náklady na vegetační úpravy (zeleň), parkovací zálivy, opravu dotčených chodníků a jejich rozšíření v souladu s normou (150 cm) a veřejného osvětlení přechodu.
12. Oprava chodníku v ul. B. Němcové:
Oprava chodníku v ul. Boženy Němcové, firmou Přemysl Veselý
Brno, byla zahájena 24. dubna. Stará betonová dlažba, kterou si
občané ulice nerozebrali, bude složena na palety a nabídnuta všem
občanům obce.
13. Linka bezpečí – žádost o příspěvek:
Starosta předložil žádost ředitelky Linky bezpečí z.s. Praha, o finanční příspěvek na zabezpečení provozu Linky bezpečí ve výši
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7 500,- Kč. Tato linka, je pro děti v těžké životní situaci, někdy posledním útočištěm kde hledají pomoc. Bylo doporučeno finančně
přispět.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční dar ve výši 7 500,- Kč pro Linku bezpečí z.s., se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha, na provoz
linky.
14. Soutěž Vesnice roku 2017:
Naše obec podala přihlášku do soutěže „Vesnice roku 2017“.
Druhou částí přihlášky je přijetí hodnotící komise a sestavení
programu prezentace obce. Starosta informoval o obsahu přihlášky a nastínil program pro hodnotící komisi. Krajské kolo
soutěže se uskuteční od 9. 5. – 30. 6. 2017.
15. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Pan Levák L. nastoupil do trvalého pracovního poměru
u obce dne 1. 4. 2017 a bude také zařazen do zásahové
jednotky při SDH Otnice.
- Nové DA vozidlo Iveco pro SDH bylo havarijně pojištěno.
- Hasičské vozidlo Liaz CAS bylo odvezeno na opravu (spojka, servořízení, přední náprava). Předpokládané náklady
100 tis. Kč.
- Obec požádala Úřad práce Vyškov o přidělení dvou míst pro
veřejnou službu.
- Audit obce bude probíhat ve dnech 9. - 10. 5. 2017.
- Pan Havelka informoval o tradiční výstavě květin a ovoce
v termínu 13. -14. 5. 2017, v prostorách Základní školy.
22. 5. 2017
4. Kontrola minulého zápisu:
Bod 12) Chodník na ul. B. Němcové je dokončen. Zbývá zapravit spáry mezi obrubníky a komunikací asfaltem.
5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP:
a) M. Sekaninová + M. Kalvoda 21 – kontrolní prohlídka skut.
provedení stavby
b) R. Hutáková 100 – kontrolní prohlídka stavu nemovitosti
c) Manželé Sloupovi 330 – kontrolní prohlídka novostavby RD
d) Prostavby Real Brno – ÚS č. 55,56,57,58/2017, novost. RD
08A,B a 09A,B
6. Základní škola – finanční dar:
Zastupitelé projednali žádost Základní a Mateřské školy Otnice
o schválení přijetí finančního daru od Honebního společenství
Otnice, ve výši 11 200 Kč. Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí výše uvedeného finančního
daru.
7. Faktury ke schválení:
a) ČEZ Praha – Fa:9906237020, refundace mzdy za školení
strojníka SDH
b) SP Opravny Hrušovany – Fa:17500086, oprava vozidla Liaz
CAS pro SDH
c) Respono Vyškov – Fa:2317350015, likvidace odpadů na SD
d) Kv. Řezáč Tišnov – Fa:150170401, sítě na dětské hřiště
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 7, zápisu
8. Obecní vlajka:
Obec u firmy Velebný a Fam zadala vyhotovení slavnostní
obecní vlajky.
K novému návrhu vzhledu labutě, nebyly vzneseny připomínky. Odsouhlasena byla varianta č. 3A.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje variantu obecní vlajky č.3A, zavěšení
na tunel.
9. JMK – dotace z PRV:
Obec podala žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova JMK,
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na nové osvětlení hřbitova. Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Jihomoravského kraje ze dne 27. 4. 2017, nám dotace nebyla schválena.
10. Audit obce za rok 2016:
Ve dnech 9. - 10. 5. 2017, provedli pracovníci Jihomoravského
kraje, přezkum hospodaření obce za rok 2016. Při přezkoumání hospodaření obce Otnice za rok 2016, nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
11. Souhlas s umístěním sídla – MUDr. Víšková s.r.o.:
Obec obdržela žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti
MUDr. Libuše Víšková s.r.o., IČ: 03053814, na adrese Boženy
Němcové č. 49, Otnice (obecní budova). Jedná se o souhlas
s umístěním sídla praktického lékaře. Souhlas majitele nemovitosti je vyžadován pro zápis, nebo změnu v obchodním rejstříku.
Usnesení:
Obec, jako vlastník nemovitosti, souhlasí s umístěním sídla
společnosti MUDr. Libuše Víšková s.r.o., IČ:03053814, na adrese 683 54 Otnice, ulice Boženy Němcové 49.
12. Rozpočtové opatření č.2/2017:
Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření č.2/2017.
Příjmy:
+ 324 000 Kč
Výdaje:
+ 324 000 Kč
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.2/2017.
13. ČEPS Praha – vedení V417:
Starosta předložil žádost od společnosti ČEPS Invest Praha a.s.
o vydání stanoviska k územně technické studii záměru „V417
– zdvojení vedení Otrokovice – Sokolnice“. Rozvojový záměr
V417 Otrokovice – Sokolnice, je uveden v Politice územního
rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1.
Usnesení:
Zastupitelstvo k výše uvedenému záměru nemá připomínky.
14. Společenské centrum za DD:
Zastupitelstvo projednalo dopracovaný návrh řešení „Společenského centra za Dělnickým domem“. K návrhu řešení byly
vzneseny doplňující připomínky.
Ing. arch. Walter je opětovně zapracuje do projektu.
15. Pomník RA:
Dne 18. 5. 2017 obdržela obec e-mailový dopis od ruského občana Stojka Sergeje Fedoroviče, z města Korolevo u Moskvy.
Jeho strýc Stojko Jakov Sergejevič padl 24. 4. 1945 při osvobozování Otnic. Pan Sergej Stojko navštívil naši obec v neděli
dne 23. 4. 2017. Bohužel svoji přítomnost nikomu neoznámil.
Dopis byl přeposlán p. Soně Holečkové, která dohledala jména
padlých, a také odpověděla p. Stojkovi na jeho dotazy.
16. Panely – nabídka od M. Tichého:
Obec pro svou prezentaci při různých výročích, nemá žádné
panely pro zveřejňování materiálů, proto oslovila p. M. Tichého z Otnic, k podání nabídky na výrobu panelů. Výroba jednoduchého panelu o rozměrech 1 x 1 m se stojanem a nalakováním byla naceněna na částku 1980 Kč + DPH.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výrobu 10 ks prezentačních panelů
od p. Tichého za nabídkovou cenu.
17. Oprava komunikace II/418:
Starosta předložil původní i upravený projekt opravy silnice
II/418. Úprava spočívá v umístění autobusové zastávky směrem na Brno před RD č.p. 247 a 381. (Původně před RD 262
a 318). Návrh nového umístění zastávky byl proveden na základě zásadního nesouhlasu zástupců petice k navrženému řešení
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(RD č. 262 a 318). U upraveného návrhu je však nutné získat
souhlas nových majitelů (RD381) k umístění autobusové zastávky a souhlas k záboru části jejich pozemků p.č. 221 a 223.
Projektová dokumentace je ve fázi konceptu ke stavebnímu povolení.
18. Soutěž Vesnice roku 2017:
Starosta informoval o přípravě a zabezpečení prezentace obce
v soutěži Vesnice roku JMK 2017. Hodnotící komise přijede
v pondělí 29. 5. 2017, již v 8,00 hod. a zdrží se jen 2 hod.
Starosta svolal slavnostní zasedání zastupitelstva obce na den
29. 5. 2017 na 8,00 hod. Jediným bodem programu jednání
bude prezentace obce v soutěži. Přivítání komise se také zúčastní členky Kulturního otnického spolku (KOS), Otničtí blonďáci a 3 páry studentů základní školy v otnických krojích.
19. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Splátka podílu obce společnosti Vak Vyškov ve výši 9 980 000
Kč., byla uhrazena.
- Starosta tlumočil poděkování Linky bezpečí z.s. Praha, za finanční dar
- Pan Havelka sdělil, že výstavy ovoce a květin se zúčastnilo
1773 návštěvníků
- Na Základní škole je nutné zkontrolovat a vyčistit střešní
okapy
- Úhrada kupní smlouvy s p. Floriánem za výkup pozemků byla
provedena
Slavnostní mimořádné zasedání
zastupitelstva konané 29. 5. 2017
1. Zahájení zasedání
Starosta zahájil zasedání v 8,01 hod. před radnicí, kde přivítal
členy hodnotící komise soutěže Vesnice roku Jihomoravského
kraje 2017, zastupitele obce, Otnické blonďáky, Kulturní otnický spolek, žáky ZŠ v krojích a ostatní přítomné.
Konstatoval, že je přítomno 9 členů ZO.
2. Program zasedání:
1. Zahájení
2. Prezentace obce v soutěži Vesnice roku JMK 2017
Soutěž Vesnice roku JMK 2017:
a) Po přivítání u radnice se všichni přítomní odebrali do kostela sv. Aloise, kde je uvítal pan farář Mgr. Pavel Buchta a seznámil s historií a zajímavostmi kostela a fary.
b) Poté byl navštíven domov LILA, informace podala ředitelka
Mgr. Pšenáková.
c) Cestou okolo zdravotního střediska a hasičů, kteří chystali dětský den s mateřskou školkou, byla komise informována
o dění v obci.
d) Na schodech Základní školy je přivítal ředitel Mgr. H. Zavřel
a zástupkyně Mgr. I. Martinásková.
e) Po prohlídce školy se komise seznámila se sportovním areálem.
f) Následně pan Jiří Kalouda odvezl povozem hodnotitele
k rybníku v Poltni, na sběrný dvůr odpadů a před radnici.
g) Po prohlídce hřbitova, obecní knihovny a obřadní místnosti pokračovalo zasedání v kanceláři starosty, prezentací života
v obci na dataprojektoru a průvodním slovem.
h) Prezentace byla ukončena přesně s koncem vymezeného
času komise.
i) Zasedání ZO bylo ukončeno v 10,00 hod.

otnický zpravodaj

10

Číslo 68 – červenec 2017

•• StaroStovy StaroSti ••
Vážení spoluobčané,
ten čas tak běží. Za pár dnů se letošní
rok překulí do své druhé poloviny.
Obec již uhradila svůj závazek ve výši 6
mil. Kč, a.s. VaK Vyškov i za nové vozidlo
Iveco pro místní hasiče za 1,44 mil. Je dokončena oprava chodníku v ulici Boženy
Němcové. Výběrové řízení na rekonstrukci cesty za druhou branou, výměnu
osvětlení a instalaci kamer na hřbitově
vyhrála f. Prostavby Otnice. Výkopové
práce se provádějí mezi hroby, kde je
nedostatek místa, i odstraňování starých
betonových sloupů osvětlení je komplikované. Hrozí riziko poškození náhrobků. Na jednání zastupitelstva obce dne
12. 6. jsme se také dohodli, že odstraníme přerostlé thuje v řadě k márnici s tím,
že obec zajistí výsadbu nových dřevin
za pokácené.
Mírně se situace komplikuje u projektové přípravy na opravu silnice II/418.
Obec prosadila do projektu umístění
autobusových zastávek v ulici Na Konci.
Projektanti po dohodě s Policií ČR navrhli umístit zastávku směrem na Brno
před RD č.p. 262 a 318. S tímto návrhem
však zásadně nesouhlasili zástupci petice za zřízení zastávky. Obec tedy zajistila
u projektantů změnu umístění zastávky
před RD č.p. 247 a 381, jak bylo požadováno. U jednoho z těchto RD však došlo
ke změně vlastnických práv a noví majitelé s umístěním zastávky před jejich RD
nesouhlasí. Jak se situace vyvine, není
jasné. Je docela možné, že zastávka nebude zřízena vůbec…
Dle sdělení předsedy svazku DSO Politaví byla žádost o pořízení kompostérů
do domácností úspěšně hodnocena, nyní

probíhá výběrové řízení na dodavatele.
Kompostéry by mohly být zájemcům dodány na podzim tohoto roku.
V březnovém zpravodaji jsem psal
o vykotlaném kmeni lípy na hřbitově
a její úpravě dřevořezbářem Jindřichem
Kučerou z Brna. Zajímavá úprava se
podle reakce občanů i hodnotící komise soutěže Vesnice roku 2017 podařila
úspěšně zrealizovat.
V letošním roce jsme se přihlásili
do soutěže Vesnice roku JMK 2017. Vybrali jsme si rok, kdy soutěžilo celkem
17 obcí. (V minulém roce jen 12). Obec
díky Vám, občanům, zaměstnancům
obecního úřadu a místostarostovi obce
Pavlu Muricovi, byla vzorně uklizena.
Pro hodnotící komisi jsme připravili
program rozpočítaný na minuty i vzhledem k tomu, že v každé obci se komise
zdržela jen dvě hodiny. Navigaci přijíždějícího mikrobusu zajistili naši hasiči. Otničtí blonďáci je vítali písní „My
všichni v Otnicích vítáme komisi“. Před
radnicí je také vítali členové zastupitelstva obce (svolal jsem slavnostní
zasedání), krojovaná děvčata z KOSu,
tři páry žáků školy v otnických krojích.
Po společném fotografování jsme zamířili na prohlídku kostela sv. Aloise,
kde nás uvítal pan farář Pavel Buchta.
Ukázku nových zvonů předvedl názorně jejich spuštěním. Další zastávka byla
v Domově LILA, kde se nás ujala paní
ředitelka Pšenáková. Budova Domova
LILA byla také přihlášena do soutěže
„Zlatá cihla“. Následovala procházka
okolo zdravotního střediska, hasičské
zbrojnice, kde se naši hasiči připravovali na dětský den s mateřskou školou.

Následovala návštěva základní školy.
Na schodech nás přivítal pan ředitel Zavřel se zástupkyní paní Ivou Martináskovou a provedli nás budovou školy. Desetičlenná komise za doprovodu všech
přítomných pak obdivovala sportovní
areál, kde probíhala výuka tělesné výchovy. Před branou fotbalového hřiště čekal
Jiří Kalouda s koňmi a povozem, na který nasedli členové komise a starosta
s místostarostou. Projížďkou jsme přijeli
k rybníku v Poltni, pak na sběrný dvůr
odpadů a zpět před radnici. Cestou byl
slyšet malebný zvuk písní děvčat z KOSu
a Blonďáků, kteří si krátili čas čekáním
na komisi. Po prohlídce hřbitova jsme si
společně prohlédli v knihovně kroniky
a vydané knihy o obci. V obřadní síni
byly k dispozici materiály s fotografiemi
a novinové výstřižky, které obec archivuje z konaných akcí. Posledních patnáct
minut v kanceláři starosty jsme seznámili členy komise s obcí, pořádanými akcemi, společenským životem i investičními
záměry do budoucna.
Vítězem soutěže se stala obec Křtiny.
Poněvadž je od Otnic nedaleko, připravujeme společnou návštěvu na slavnostní předání ocenění. Termín ještě není
stanoven.
Naše obec získala ocenění Za pospolitost a soudržnost občanů.
Chtěl bych využít této možnosti a poděkovat všem občanům, zaměstnancům
obce a hlavně místostarostovi Pavlu Muricovi za přípravu obce na soutěž Vesnice
roku Jihomoravského kraje 2017. Co nevyšlo teď, může vyjít později. Naše obec
potenciál na to má.
Pavel Prokop starosta

otnický zpravodaj
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ObEcNí úř Ad INf ORmUjE
Třídění odpadu

Darovaná kola udělala radost nejen
v Africe, putují i k českým dětem
Vzpomenete si, kdy jste úplně poprvé šlápli do pedálů svého prvního kola? A dovedete si představit, co všechno přinese darované jízdní kolo dětem v Africe?
Posláním společnosti „Kola pro Afriku“ je umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. Kola pro Afriku se točí na principech dárcovství, dobrovolnictví, spolupráce
a vlastní iniciativy lidí v naší zemi. Darovaná kola tak podpoří rozvoj celkové gramotnosti dětí a následně lepší možnost jejich pracovního uplatnění.
V květnu bylo v Gambii předáno do škol 800 darovaných kol z České republiky.
V následujících dnech se budou kola rozdávat i českým dětem z SOS dětských vesniček.
„Pomáhat lidem v nouzi není povinnost, ale je volbou člověka. Věříme, že je zároveň přirozeností, je součástí jeho dobrého já. S tímto se v projektu Kola pro Afriku setkáváme od prvních kroků. Díky otevřeným srdcím vnímavých lidí má nyní mnoho
dětí afrických zemí možnost dostávat se snáze ke vzdělání,“ sdělil ředitel společnosti
„Kola pro Afriku“ Roman Posolda
Také občané naší obce se zapojili do této charitativní akce a během jarních měsíců
odkládali svoje vyřazená kola na místní sběrný dvůr. Shromáždilo se zde asi šedesát jízdních kol v různém technickém stavu. Další kola hasiči z Tišnova, respektive
z Hlučína, naložili na základě dohody v Nesvačilce, v Hruškách a Telnici, odhadem
to bylo asi 250 kol. Všechna kola byla odvezena do Ostravy dobrovolnými hasiči.
Ve věznici Heřmanice se kola vytřídila, opravila a byla odeslána do Afriky, včetně krabic s náhradními díly. Po naložení do lodního kontejneru plula na lodi do Gambie.
Děkujeme hlučínským hasičům za spolupráci, zaměstnancům za péči o kola během
skladování na sběrném dvoře a všem občanům, kteří tento nápad podpořili a při tom
spojili potřebné s užitečným.

Když pomáháš druhým, pomáháš i sobě.
I v letošním jarním období proběhla v sobotu 29. dubna v naší obci Humanitární
sbírka. Darované věci zabalené do igelitových pytlů a krabic jsou sesbírány v dělnickém domě a následně odvezeny do sběrného střediska sociálního družstva Diakonie
Broumov, které již dvacet dva let poskytuje pomoc lidem v sociální nouzi. Zde jsou
potřebné věci vytříděny a dále dopraveny těm, kteří je nejvíce potřebují.
Děkujeme všem, kteří se zapojují do této charitativní akce.
Děkujeme vŠem našim občanům,
kteří se starají o vzhled a úpravu prostor v obci. Zvláštní poděkování náleží
pak těm, kteří dbají o vzhled drobných
sakrálních staveb. Dotváří tím celkový vzhled prostředí, ve kterém žijeme,
ve kterém vyrůstají naše děti a vnoučata.
I jim jdete příkladem a ukazujete jim, jak
se chovat ve své obci a vážit si všeho, co
je okolo nás.

Velmi si vážíme toho, že třídíte odpad
z domácností a využíváte sběrný dvůr
i sběrná hnízda v obci. Zde je možné
uložit sklo barevné a bílé, plasty a v některých sběrných hnízdech i papír, tuky
a oleje. Vzhledem k tomu, že kontejnery na papír jsou nedostačující a tvoří se
hromady papírů kolem kontejnerů, obec
zajistila velký kontejner na papír, který je
celoročně umístěn na dvoře v základní
škole. Tímto žádáme občany, aby vozili svázaný papír převážně k základní
škole a umístili ho v průjezdu vedle
ZŠ. O umístění papíru do kontejneru se
dále postará školník. Z vytříděného papíru budou mít děti z mateřské a základní
školy nemalé finanční prostředky na jejich koníčky, aktivitu a školní činnost.
Děkujeme.

Barevné tašky
Naše obec je známa čistotou a péčí
o životní prostředí.
V obci je sběrný dvůr odpadů, sběrná
hnízda s kontejnery, nádoby na bioodpad, kontejner na papír u základní školy,
traktorová vlečka na dřevní odpad i kontejner na hřbitovní odpad.
Nově, na základě rozhodnutí zastupitelstva obce, bude do každé domácnosti
zdarma distribuována sada barevných
tašek na separaci odpadů.
Zavedení třídících tašek zdarma
do všech domácností je novinka, pomocí
které chceme občany ještě více motivovat
k třídění odpadu a zvýšit tak množství
vytříděného odpadu k následné recyklaci.

• Obecní knihovna oznamuje čtenářům, že po dobu letních prázdnin bude otevřeno každou středu
od 11:00 do 17:00 hod.
• Obecní úřad oznamuje, že se již
vybírají poplatky za komunální odpad na 2. pololetí 2017.

Připravil Pavel Muric
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Český den proti rakovině
Letošní již 21. ročník celostátní veřejné sbírky
proti rakovině byl vyhlášen na středu 10. května.
Hlavním tématem letošní sbírky byla nádorová
onemocnění hlavy a krku. Cílem sbírky je preventivní působení na veřejnost prostřednictvím
letáků s informacemi. Předpokládá se, že 80 –
90 % nádorů je spojeno s chronickým užíváním
tabáku, u mnohých pacientů v kombinaci s nadužíváním alkoholu. Prostředky získané za nabízené
kvítky měsíčku lékařského budou využity na boj
proti rakovině, na národovou prevenci, zlepšení
života onkologických pacientů a na podporu výzkumu a vybavení onkologických center.
Naše obec se již tradičně zapojuje do této
sbírky. Letos symbolické květiny pomoci
nabízeli žáci základní školy: Lucie Čermáková, Tereza Pokorná, Veronika Srbová a Víťa
Řípa. Děkujeme jim za ochotu.
Upřímné poděkování patří také všem dárcům, kteří letošní sbírku podpořili.

Poděkování za hezké odpoledne
V sobotu 1. dubna jsme byli pozvaní obecním úřadem na setkání místních důchodců do dělnického domu. Tam nás čekalo milé přivítání, hezky prostřené stoly se svíčkami a občerstvení – káva a zákusek. Byl pro nás připravený bohatý
program. Nejdříve vystoupily děti ze základní školy. Bylo to
velice milé představení, za které patří dětem i paním učitelkám poděkování. Program zpestřily svým zpěvem i otnické zpěvačky ze sdružení KOS. Publikum rozesmál Zdeněk
Martinásek, který zahrál parodii na inseminátora z JZD.
Také naši „blonďáci“ s Jaromírem Vackem a jeho harmonikou vytvořili veselou náladu. Nechyběl zpěv děvčat z KOSU
a vystoupení dětí ze základní školy. Velké poděkování bych
chtěla vyjádřit pracovníkům obecního úřadu za skvělou obsluhu a vynikající organizaci sobotního odpoledne. Děkuji
i všem účinkujícím, kteří se postarali o zábavu a zpříjemnili
nám důchodcům aprílové odpoledne.
Spokojená seniorka
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 DUCHOVNÍ OKÉNKO 
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ten druhý. Po velké úvaze a rozhodování o dvojích nákladech
na sundání zvonu, odvoz, jeřábů na vyz
VTEŘINA ŠTĚSTÍ, TRÁPENÍ, ŽALU, RADOSTI
v oknech věže má mobilní firma zabudované přijímací zařízení, které by se muselo kvůli montáži vždy o
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už snaží nějaké sponzory získat, a tak doufám a chtěl bych věřit, že s pomocí sbírek by se nám to snad
do zdárného konce. Vím, že je těžká doba pro každého z nás, ale každá darovaná koruna je dobrá. Vžd
nost a je krásné, když zvony pěkně ladí sluchu.
Přeji Vám všem radostné Vánoce a co nejvíce zdraví v novém roce.

Informace pro dárce

Pokud budete chtít přispět do sbírky na nové zvony, lze ta

Hotově – peníze předat na farním úřadě Pavlu Buchtovi, který vám vystaví potvrzení o předané částc
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Probuzení pramene
před radnicí
Zdravím vás, suchozemci, ještě bych se rád vrátil k naší společné jarní akci - probuzení pramene před radnicí. Letos se vás sešlo opravdu hodně a to bylo velice dobře.
V zimě bylo málo sněhu a na jaře taky moc nepršelo. Voda byla hluboko a ven se jí
vůbec nechtělo. Ještě že jste nám ji pomohli přivolat zvukem svých frkaček. Rachot
to byl náramný, ale vodu to z hlubin země nakonec přivolalo. Teď už se s kolegou
Sadkáčem zase zodpovědně staráme o své rybníky a občas se taky mezi sebou navštěvujeme. Proto se nedivte, když nás náhodou někde v létě potkáte. Podle předpovědi to vypadá, že budeme mít celé léto plné ruce práce, aby nám rybníky a potoky
nevyschly. Proto při koupání nepřeceňujte své síly: nebudeme mít moc času hlídat
a zachraňovat plavce. Těšíme se s vámi v létě u rybníka, nebo na podzim zase před
radnicí, kde je nám s vámi vždy moc dobře a ani se nám nechce vracet pod hladiny
do našich mokrých obydlí. Mějte se krásně a užívejte si prázdniny.
Za otnické vodnictvo váš Poltňák

Číslo 68 – červenec 2017
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LILA Domov pro postižené děti Otnice, p.o. děkuje
aneb Dobrý skutek za starý mobil

Díky panu Františku Kroutilovi, starostovi obce Telnice a společnosti Asekol proběhla na přelomu roku 2016/2017 v obcích DOS Regionu Cézava sbírka starých mobilů. Celkem jich bylo odevzdáno 1453 kusů. K ekologické likvidaci je převzala společnost Asekol a výtěžek 15.000 Kč věnovala LILA domovu.
Tento dar jsme použili na uhrazení ozdravného pobytu pro naše děti. Poslední dubnový týden jsme prožili v krásném prostředí Hippoclubu v Lednici.
Personál Hippoclubu byl vstřícný a v domácím prostředí jejich penzionu se všichni
cítili příjemně. Program byl připraven tak, aby děti nasbíraly spoustu nových zážitků
i zkušeností. Hry a soutěže na dvorku, prolézačky a drobné zvířectvo v areálu Hippoclubu byly zpestřením pobytu. Projeli jsme se lodí k minaretu, objevovali zákoutí
rozlehlého zámeckého parku. Největším zážitkem byly jízdy na koni a projížďka kočárem.
Heslo akce „Dobrý skutek za starý mobil“ bylo naplněno a my děkujeme panu starostovi z Telnice, společnosti Asekol, všem obcím Regionu Cézava a jejich občanům,
kteří se do sbírky starých mobilů zapojili.
Ludmila Pšenáková
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Za svobodu Otnic

Starostovi obce byl doručen zajímavý dopis.
Zveřejňujeme ho v originále v překladu
Soni Holečkové z Masarykovy univerzity
Уважаемый Павел!
Уважаемые жители деревни Отнице!
Меня зовут Стойко Сергей Федорович, мой дядя Стойко Яков Сергеевич 24 апреля 1945 года погиб в бою за Вашу
деревню.
Я живу в городе Королеве под Москвой, работаю в ракетно-космической корпорации «Энергия».
Мой отец Стойко Федор Сергеевич 1924 года рождения - брат Якова Сергеевича - живет в городе Кировограде,
Украина.
В городе Кировограде живет и дочь Якова Сергеевича – Галина Яковлевна 1943 года рождения.
Третий брат - Стойко Демьян Сергеевич 1912 года рождения умер в 1979 году.
Долгое время мои родные искали место захоронения.
23 апреля этого года я побывал в Вашей деревне и увидел фамилию моего дяди на памятнике.
Если это возможно, мы хотели бы получить ответы на несколько вопросов:
1. Действительно ли место захоронения Стойко Якова Сергеевича в братской могиле под памятником в деревне
Отнице, или в другом месте? Если в другом месте, то где?
2. Каким образом удалось определить фамилии бойцов, погибших под деревней Отнице в апреле 1945 года?
3. Есть ли документы, подтверждающие гибель Стойко Якова Сергеевича и захоронение его в деревне Отнице?
4. Известны ли подробности боя и гибели Стойко Якова Сергеевича и других бойцов в апреле 1945 года?
5. Почему на памятнике 16 фамилий бойцов из 19-ти погибших?
От всех родных и близких Стойко Якова Сергеевича большое спасибо Вам и всем жителям Вашей деревни за бережное
отношение к памяти о наших бойцах, погибших в бою за освобождение деревни Отнице!
С уважением и благодарностью,
Стойко Федор Сергеевич, Стойко Галина Яковлевна, Стойко Сергей Федорович, Стойко Алексей Федорович, Стойко
Виктор Демьянович, Стойко Валентина Демьяновна.
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Vážený Pavle, vážení obyvatelé Otnic!
Jmenuji se Stojko Sergej Fjodorovič, můj strýc Stojko Jakov Sergejevič padl 24. dubna 1945 v boji o Vaši obec.
Žiji ve městě Koroljevo pod Moskvou, pracuji v raketově-kosmické společnosti Energije.
Můj otec Stojko Fjodor Sergejevič, nar. 1924 - bratr Jakova Sergejeviče – žije v Kirovogradě na Ukrajině.
V Kirovogradě žije i dcera Jakova Sergejeviče – Galina Jakovlevna, nar. 1943.
Třetí bratr – Stojko Dějmaj Sergejevič, nar. 1912 zemřel v r.1979.
Moji příbuzní dlouho hledali místo jeho hrobu.
23. dubna tohoto roku jsem byl ve Vaší obci a na památníku uviděl jméno svého strýce.
Je-li to možné, rádi bychom znali odpovědi na některé otázky:
1. Skutečně je Jakov Stojko pohřben v hrobě pod památníkem nebo je jinde? A kde?
2. Jak se podařilo zjistit jména padlých u Otnic v dubnu 1945?
3. Jsou nějaké dokumenty, potvrzující smrt Jakova Stojko a jeho pohřbení v Otnicích?
4. Jsou známy podrobnosti boje a smrti Jakova Stojko a druhých vojáků v dubnu 1945?
5. Proč je na památníku jen 16 jmen z devatenácti?
Za všechny příbuzné i blízké Stojka Sergeje Fjodoroviče velmi děkuji Vám i všem obyvatelům Vaší obce za uchovávání památky
na padlé za osvobození vaší obce. S úctou a vděkem Stojko Fjodor Sergejevič, Stojko Galina Jakovlevna, Stojko Sergej Fedorovič,
Stojko Alexej Fedorovič, Stojjo Viktor Demjanovič, Stojko Valentina Demjanova.
Na všechny otázky odpověděla Soňa Holečková následovně:
1. U památníku už žádní vojáci pohřbení nejsou, všichni byli v zimě 1945/46 přeneseni na vojenský hřbitov Rudé armády na
Ústředním hřbitově v Brně.
2. Jména padlých byla vyhledána v digitalizovaných dokumentech Hlášení nenávratných ztrát jednotek Rudé armády, konkrétně 4.
gardového mechanizovaného sboru, 31. samostatné stíhací protitankové brigády a 1. gardové výsadkové divize. Dokumenty jsou
uloženy v Centrálním archivu ministerstva obrany Ruské federace v Podolsku u Moskvy. Všechny dokumenty procházejí postupnou digitalizací a jsou zpřístupněny na speciálně pro tyto účely zřízené webové stránky min. obr. RF: www.obd-memorial.ru ,www.
podvig-naroda.ru , www.pamyať-naroda.ru
3. Panu Stojkovi jsem poslala odkazy na konkrétní dokument Hlášení ztrát a mapku s vyznačením hrobu jeho příbuzného v Otnicích.
4. Podrobnosti o probíhajícím boji o obec známy nejsou, protože boj probíhal v noci podle dostupné literatury v noci a hlavně byli
všichni lidé schovaní ve sklepích.
5. V naší literatuře se udává, že v Otnicích bylo pochováno 19 sovětských vojáků. Na pomníku jich uvedeno 16 jmen, tj. další dvě jména
se nezachovala.
Sedmnáctý je Kartunov Ivan Maximovič, - nově nalezený v databázi Memorial - nar. 1924, padl 24.4.1945, pochován byl původně
200 m západně od kostela u pomníku, hrob č. 7, druhý zprava od západního okraje: jeho jméno udává v mírně nesprávné podobě i
Žampach ve Směru Brno na str. 260.
Pak jsou ještě dva, kteří byli pohřbeni v Šaratském dvoře (v hlášení je napsáno samota Šaratskij, 2 km jihozápadně od Otnic). Pravděpodobně se jedná o zaniklou hospodářskou usedlost, po které
dnes už zůstal jen místní název Na Šaratském. Kóta 269 m ležící
mezi Otnicemi a Šaratským dvorem by měl být Malý sádkový
vrch a po poválečném překódování měří 268 m. Na sovětské
mapce je dvůr ten čtvereček u silnice a zleva vedle něho je slabá
čárečka (v originále byla červeně – to je právě ten hrob dvou
vojáků).
Na leteckém snímku je dnes po tom hospodářském dvoře vidět
už jen stopa v podobě čtvercového útvaru vegetace.
Jestli Šaratský dvůr ležel na katastru Otnic, mohlo se stát, že při
exhumacích tyto dva vojáky započetli do celkového počtu 19.
Pak by počet souhlasil, včetně dvou zpopelněných důstojníků
(Kašlev a Kalošnikov).
Otázku, zda tito dva vojáci z Šaratského dvora byli exhumováni
a přitom započítáni do svozu z Otnic nebo tam leží dodnes, se
dnes už asi vyřešit nepodaří…
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Setkání u zeleného piva
V minulém čísle Otnického zpravodaje jsme si přečetli pozvánku na dubnovou akci
v Pohostinství U Marků. I když se akce konala v den, kdy vyšel dubnový zpravodaj,
sešlo se na Zelený čtvrtek v hospodě hodně lidí, kteří přišli ochutnat zelené pivo. Víte,
proč je pivo zelené? Do piva se přidávají vylouhované byliny, včetně kopřivy a také
likér, který mu dodává specifickou chuť. Tentokrát bylo v restauraci opravdu „narváno“. Sešly se zde všechny generace – od čerstvě plnoletých až po osmdesátileté kmety.
Kdo neměl chuť na zelené pivo, mohl si dát třeba vínečko, či cokoli jiného. Na každém
stole byla nabídka velikonočního menu, ze kterého jsme si vybrali něco dobrého k zakousnutí. Nejen zelené pivo, i jídlo bylo vynikající. Děvčata, která nás obsluhovala,
byla rychlejší než vítr, objednávky byly hned vyřízeny. K dobré náladě přispěl i Jaromír Vacek, který opět krásně zahrál na harmoniku, zpěvem se přidali naši Blonďáci
a rozezpívali celý sál. Zpívalo se i v kruhu, dokonce se i tančilo a bylo veselo.
Myslím si, že se Milan Marek mladší postavil čelem ke kritické anonymní zprávě
v minulém vydání Otnického zpravodaje. Nespokojeným hostům velice hezky a zároveň objektivně objasnil důvody svého jednání.
Četla jsem zajímavý citát: “Když hodnotíme nebo kritizujeme druhé, o nich to nic
nevypovídá. Vypovídá to pouze o naší vlastní potřebě být kritičtí.“ Měli bychom se
snažit vidět na všem to pozitivní, to dobré, to, co se povedlo. A to je, myslím, i cílem
našeho Otnického zpravodaje. Proč se zaměřit na negativní věci, kterých je v jiných
médiích dost. Věnujme raději naši pozornost tomu dobrému.
Jitka Bublová

PÁLENÍ ČARODĚJNIC V OTNAPU

Jak se už pomalu stává zvykem, setkali jsme se 30. dubna v OTNAPU u ohně u příležitosti pálení čarodějnic. Každým rokem se nás sejde víc a víc. Jsme za to moc rádi
a na každé „čarodky“ se moc těšíme. Počasí bylo jak na houpačce. Sluníčko, déšť a vítr.
Odpoledne se ale vyčasilo a akce mohla začít. K mání, kromě pivečka, byly vynikající
koláčky od paní Vojáčkové (lepší neznáme) a mnoho dalších dobrot od hodných lidiček, kteří si udělali čas a přišli posedět a poklábosit. K večeru, když se ochladilo, přišla
vhod slivovička a výborná ořechovka. Opekli jsme špekáčky, prolétli se na košťatech
a po setmění spálili tu nezbednou „ČARODKU“.
Všechny zveme na příští ročník.
přátelé OTNApU
poznámka redakce: OTNAp – Otnický národní park / Otnický zpravodaj č. 44/2011
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ŽENY ZA PULTEM
Je to už pěkná řádka let, kdy tyto
ženy stály za pultem v místní Jednotě
a s úsměvem nám nabízely nejrůznější zboží.
V potravinách nás obsluhovala Marie Komárková a Ludmila Vašíková.
Vedle v masně si často prozpěvovala
se svým vedoucím Jaroslavem Bublou Jarmila Kleinová. V prvním patře
nám s výběrem látek, nejnovější konfekce a obuvi pomáhala Anna Bílková
a Emilie Polášková. V obrovské prodejně průmyslového zboží jsme nejednou mezi regály hledali drobnou
postavu prodavačky Marie Matulové,
která letos oslavila svoje devadesáté narozeniny. Její spolupracovnice
Eva Valiánová s ostatními bývalými
kolegyněmi z Jednoty jí k tomuto
významnému životnímu jubileu byly
v květnu blahopřát. Zavzpomínaly si
na společná léta prožitá v obchodě.
Je pěkné, že tyto ženy můžeme stále potkávat při společných setkáních
v Otnicích v cukrárně U Žbánků nebo

na výletech po okolí. Přejeme všem
bývalým ŽENÁM ZA PULTEM, aby
měly pořád úsměv na tváři a především hodně zdraví a životního elánu.
dana Sekaninová

19

20

otnický zpravodaj

Byt na inzerát
V dubnu jsme byli opět svědky nekončících komediálních scén v podání herců
Divadelního spolku Háta. Poprvé pod záštitou obce, avšak podruhé v dělnickém domě
si pražští herci stoupli na otnické pódium. Ztřeštěná komedie Marca Camolettiho Byt
na inzerát rozesmála publikum hned dvakrát: odpoledne v 15 hodin a večer v 19 hodin. Osvědčenou sestavu Olga Želenská, Ivana Andrlová, Zbyšek Pantůček, Martin
Zounar a Martin Tomsa letos doplnili Marcela Nohýnková, která skvěle ztvárnila roli
varietní umělkyně Georgette, Veronika Jeníková a Marcel Vašinka, jenž svou elegancí
částečně nahradil nenahraditelného Jana Přeučila. Francouzská komedie měla švih,
spád, a přestože byla jednoduššího ražení, spokojeni s bolavými panty od smíchu odcházeli i náročnější diváci. Profesionální výkon podali všichni herci, ale obdiv patří
Martinu Zounarovi: Spartaka zahrál bravurně, i když přijel zmožený chřipkou. Jen ti
ze zákulisí vědí, kolik půllitrů čaje s medem a citrónem dokázal vypít tak, aby nikdo
z publika jeho indispozici nepoznal. Závěrečný aplaus, ovace a děkovačka vestoje byla
nejen pro Spartaka velkou odměnou. Spokojenost s přátelským přijetím a pohostinností v Otnicích si chválili opět všichni přítomní. A pokud vše dopadne dle plánu,
7. dubna se můžeme těšit na další komedii. Možná dokonce i s Lukášem Vaculíkem…
dagmar Kovaříková
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Kinokavárna
Se začínajícími prázdninami nás čeká i přestávka v otnické kinokavárně. Rádi bychom vám připomněli filmy, které byly promítány od dubna do června.
Počasí nám nahrálo, a proto zimně laděný Anděl Páně II. se v zasněženou dubnovou středu náramně hodil. Kromě jednoho zahraničního snímku romantické komedie Dítě Briget Jonesové se hrály samé původní filmy. Drama Nikdy nejsme sami
a historický velkofilm ověnčený největším množstvím Českých lvů v historii Masaryk. Báječně jste se mohli pobavit u komedií Bezva ženská na krku, Miluji tě modře,
Všechno nebo nic, Instalatér z Tuchlovic, Špunti na vodě a Manžel na hodinu.
Pro děti, a nejen pro ně, se v neděli (popřípadě v pondělí) promítala americká fantasy Alenka v říši divů: Za zrcadlem a Sirotčinec slečny Pelegrinové pro podivné děti.
Český animovaný film Lichožrouti a hudební animovaná pohádka Trollové.
Stejně jako loni se mohli návštěvníci posledního filmového představení těšit z volných vstupenek na letní filmovou přehlídku na hřišti, která se bude konat od 7.
do 11. srpna.
Rádi bychom poděkovali našemu promítači Josefu Markovi za výběr snímků a její
propagaci u nás i v okolních obcích.
To, že si v kinokavárně můžete dát něco k pití nebo stále oblíbenější nejen u dětí
popcorn, je zásluhou manželů Levákových, kteří pro všechny diváky občerstvení připravují. Velmi sympatické je i to, že můžeme po kině ještě posedět a popovídat si
nejen o filmu, který jsme právě viděli.
Přejeme všem filmovým fanouškům pohodové léto a možná se potkáme při některém filmovém představení v srpnu na hřišti.
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Letní filmový
festival
7. -11. 8. 2017

Letní otnické promítání zahájí v pondělí 7. srpna dánská kriminální komedie
Zabijáci z maloměsta. Film je nevhodný
pro mládež do 15 let. V úterý 8. srpna
se může celá rodina vypravit nejprve na
hraný pohádkový příběh Kráska a zvíře a ve středu 9. srpna na dobrodružný
americký film Psí poslání, který jistě
potěší i všechny milovníky čtyřnohých
miláčků. Ve čtvrtek 10. srpna se pouze
dospělí pobaví u americké komedie Proč
právě on?, neboť dětem a mládež do 15
let je vstup na tento film zakázán. Závěr
filmového festivalu bude zaslouženě patřit české kinematografii. V melodramatu
Zahradnictví: Rodinný přítel uvidíte
v hlavních rolích Aňu Geislerovou a Ondřeje Sokola.

Filmový klub
Ve dnech 7. a 8. dubna otnické maminky ve spolupráci
s obcí Otnice zorganizovaly
jarní burzu dětského oblečení, hraček a sportovních
potřeb. Těší nás, že je o burzu mezi obyvateli stále velký
zájem, i když po našem vzoru jsou burzy organizovány
i v okolních obcích. Počet
prodávajících byl 151, nakupujících přibližně 160 a počet položek na prodej cca
4530 kusů. Finanční výtěžek
byl použit na nákup odměn
a sladkostí pro děti, které si
přišly zasoutěžit na akci Kulaté léto. Děkujeme všem za pomoc a těšíme se na vás 23.
září na podzimní burze.
Marta Rosendorfová

Jarní burza
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V Otnicích jsme „piknikovali“
na podporu pěstitelů

Na více než 160 místech České republiky se v sobotu 13. května uskutečnil
piknik na podporu lokálních a fair tradových pěstitelů.
V naší obci jsme piknikovali na náměstí před radnicí. Na pikniku se během
sobotního dopoledne sešlo více než 50
občanů. Všichni mohli ochutnat fairtradovou kávu či čaj. Účastníci pikniku
přinesli dobroty, které nabídli ostatním
k ochutnání. Každý si mohl vybrat dle
své chuti – skvělý rebarborový koláč, banánový chléb, domácí perník, výborné
tvarohové koláče, ale i mrkvovou pomazánku či rohlík s máslem, který si mohl
vylepšit domácí marmeládou. Také jsme
ochutnali kozí mléko i sýry, lahodné
mandlové mléko, med i vynikající ořechovku.
Lidé tak dali najevo, že je zajímá, kdo
a za jakých podmínek pro ně plodiny
pěstuje. Piknik s názvem Férová snídaně
NaZemi proběhl v Otnicích už popáté.
Akce se koná vždy druhou květnovou
sobotu na Světový den pro fair trade.
Letos nám počasí přálo, celé dopoledne svítilo sluníčko a snídaně v trávě byla
pro zúčastněné příjemným zpestřením
květnového víkendu.
Pro děti připravila paní Kamila různé
zajímavé aktivity – skládání puzzle nebo
vybarvování omalovánek. Dětem se asi

nejvíc líbilo, že se mohly společně proběhnout po trávě a vyřádit se na prolézačkách.
Nejen děti, ale i dospělí účastníci akce
si vyplnili kvíz o fair trade a všichni si
mohli prohlédnout výstavu Plné ruce
práce, která je zaměřena na výrobu kávy.
Výstava je i nadále k nahlédnutí na oknech místní knihovny.
Na sobotní akci přišlo také hodně
mladých maminek se svými ratolestmi.
Mezi prvními byla Zuzka Sloupová, která od začátku až do konce vytrvale fotila
průběh fairtraidové snídaně. Piknik byl
organizován pod záštitou Obce Otnice.
Podpořit místní i fairtradové pěstitele
přišel v sobotu i pan starosta Pavel Prokop. Jana Štěpánková ochotně pomáhala
při přípravě i úklidu po akci. Poděkování
za organizaci férové snídaně patří také
Petru Kaloudovi a děvčatům Bublovým.
Velkou radost nám udělali všichni
místní i přespolní, kteří se akce zúčastnili
i další občané, kteří náhodně procházeli
a zastavili se pro informace o fairtradových výrobcích.
Férová snídaně NaZemi je největší akcí
na podporu fair trade v České republice
„Férová snídaně je příjemnou akcí,
která propojuje v dané lokalitě lidi,
kteří přemýšlí o dopadech svého
spotřebního chování,“ upřesnila Gab-

riela Štěpánková z neziskové organizace
NaZemi, která akci zastřešuje.
Letošní ročník byl zaměřen na fairtradové banány, které jsou pro české spotřebitele téměř nedostupné. Účastníci snídaně mohli podepsat petici na podporu
dovozu a prodeje férových banánů.
Víte, co je to Fair trade?
Způsob obchodu, jehož cílem je přímá
a účinná podpora znevýhodněných pěstitelů, řemeslníků i zaměstnanců z rozvojových zemí Afriky, Asie a Latinské
Ameriky. Je založen na vytvoření partnerství mezi producentem na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé.
Výrobcům fair trade nabízí spravedlivé
obchodní podmínky, možnost vymanit
se z chudoby a žít důstojný život.
Nám, spotřebitelům, pak dává fair
trade jedinečnou možnost prostřednictvím každodenního nakupování snadno
a účinně se zapojit do snižování chudoby
lidí na celém světě.
Koupí výrobků s označením fair trade vyjadřujeme svou solidaritu s lidmi,
kteří jej vyrobili a zároveň dáváme svůj
hlas jinému, spravedlivějšímu, způsobu
obchodu.
Jak se pozná fair trade?
Podle ochranné modrozelené známky
přímo na obalu (označují se jí především
potraviny).

otnický zpravodaj
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Máj u ochotníků
Víkend únorových představení v dělnickém domě utekl velmi rychle. Chtěli bychom za něj všem divákům moc poděkovat. Obě představení jsme si s vámi užili. Stejně tak představení v Újezdě u Brna, kde jsme hráli v březnu. Sotva jsme se
po těchto představeních nadechli, byl před námi opět Hanácký
divadelní máj v Němčicích nad Hanou. Hrát na této přehlídce
ochotnických divadel není samozřejmostí. Předchází tomu
zaslání přihlášky, na základě kterých vybírá soubory komise.
Jak se ale ukázalo, nedali jsme členům komise od loňského
roku spát, a tak jsme se velmi těšili nad zprávou, že jsme
byli letos opět vybráni. Nikdo už není schopen spočítat, kolikrát se bouraly a znovu stavěly kulisy, v každém případě
už toto měli kluci tak natrénované, že i dodávka s kulisami
do Němčic byla v mžiku naložená. Psalo se úterý 2. května
2017. Na lípě na náměstí v Němčicích se houpalo několik
žlutých koleček s názvy souborů, které na letošním festivalu
účinkovaly. Po slavnostním přivítání starostkou města jsme
si i my našli to svoje kolečko a spustili jsme z něj stuhu. Hodina představení se blížila, dostavovaly se kulisy, ještě napsat pár
vět do kroniky a již přišel na řadu lak na vlasy, líčidla, lepidlo
na vousy a jiné pomůcky. Někteří nám přípravy zpříjemňovali
tóny linoucími se z klavíru. Sál se pomalu plnil diváky. Poslední

společné povzbuzení v šatně a představení mohlo začít. Opět
se potvrdilo, že každé publikum je jiné, každé reaguje např.
smíchem v jiných částech hry. Na konci nás však čekal velký
potlesk, za který veškeré úsilí vždy rozhodně stojí. Unavení,
leč spokojení, jsme s posledním odcházejícím divákem museli
opět zbourat a naložit kulisy. Po pozdní večeři však únava opadla
a všechny naše smysly se soustředily na přítomnost a slova odborných porotců. Z Němčic jsme si odvezli Čestná uznání Hanáckého divadelního máje v kategorii představení pro dospělé.
Čestnou cenu ředitelky Hanáckého divadelního máje 2017 získali: Roman Svoboda za roli Tobiáše, Jitka Novotná za roli
Policistky a Zdeňka Křivánková za roli paní Partykové.
Dovolte nám poděkovat obecnímu úřadu za podporu, Petru Kaloudovi za výrobu rekvizit, Janu Heřmanského a Josefu
Mezuláníkovi za výrobu kulis, Zdeňku Partykovi za zapůjčení,
instalaci a obsluhu hodin, firmě Art Light Production za zapůjčení světel, Luďku Levákovi za obsluhu osvětlení a zvuku
(byl s námi všude, kde jsme hráli), našim rodinám za trpělivost
a nejvíce všem divákům, kteří rádi chodí na naše představení.
Těšíme se s vámi na setkání při další hře.
Za divadelní uskupení OchOtnice
Zdeňka Křivánková
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Máj lásky čas
V klubu seniorů v městské části Brno-Černovice opět přivítali Drahomíru Tišerovou. Setkání proběhlo
17. května v polovině měsíce máje, a proto i téma jejího autorského čtení bylo májové tedy o lásce.
pRvNí láSKA
Když vláhu déšť po zemi rozhodí,
v povětří zavoní tisíce vůní,
smutky a splín daleko odletí,
lehounký opar se nad zemí vlní!

leTNí SeN
v zpěněném azuru u moře,
prosím své anděly nahoře,
ať v jemném, zlatém písku
potkám velikou lásku.

Sluneční paprsek dechem hřejivým
pohladí louku i vinohrad,
rosa se ztratí světlem třpytivým
sluníčko odchází znaveno spát.

lásku, co sílu dodá,
nymfu, jež pohár podá,
a pak po jeho vypití,
se mořská pěna rozsvítí.

Těším se na naši procházku večerní,
kdy jenom ty a já s hvězdami budem.
Čajová růže až mysl nám omámí,
v mechové postýlce oba dva splynem.

pohár ten, plný zázraků,
smutek odletí do mraků,
rozlije se světlo v nás,
milostný nastane čas.

Na kopci za drahy je místečko naše,
o kterém vůbec nikdo nic neví,
do něj se vkrádáme zvečera plaše,
tisíce něžných slov mně ústa tvá poví.

Sen schovaný v obrázku,
na břehu složeném z oblázků,
toužím ať letní víla
lásku v nás probudila.
duši by zklidnit se chtělo,
v oparu štěstí odletělo,
láskou se ještě srdce chvěje,
víla se v mořské pěně směje!

ROZchOd
chci složit píseň,
jen neznám vhodná slova.
O lásce zpívat a tiše snít dál,
už necítím tíseň, přešla naše doba
stále tě vnímám
však osud mi tě vzal.
vzpomínky krásné,
na fotkách schované
ze rtů ti slíbám tvůj úsměv potají.
Byli jsme šťasni,
však nežili pro radost,
kaju se v slzách,
že srdce tvé tak smutné bylo!
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Deset roků setkávání „U Modrých nosů“

Je to sice již tradice, ale je to stále rarita. V sobotu 27. května, bylo na ulici
Polní opět veselo, a to až do nedělního
podvečera. Naše ulice slavila již desátý
ročník setkání Modrých nosů. Nevím,
jak to místostarosta dělá, ale opět bylo
krásné počasí. Asi má styky hodně vysoko.
Již od rána se připravovalo zázemí, stoly, lavice, výčep, slunečník, zařízení pro
smažení langošů a grilování masa, skákací hrad a také velká tabule se jmény všech
rodin a zúčastněných, kam se zapisovala
jejich spotřeba. Že se stane ulice neprůjezdnou, je asi jasné, ale uliční slavnost
měla zelenou. Oficiální zahájení bylo stanoveno na 15. hodinu. V tento čas však
přicházeli už jen opozdilci, ti kteří trpěli
žízní, na oficiální čas nedbali. Pouliční
slavnost zahájil proslovem vůdce Modrých nosů, Pavel Muric. Ve své emotivní
řeči vzpomněl také na ty občany ulice,
kteří odešli na věčnost v uplynulém roce.
Aby pozvedl náladu, přidal pár zajímavostí i úsměvných příběhů. Jako pravidelný účastník jsem se snažil zachytit
jeho řeč na kameru. Ale až v půli jeho
proslovu jsem zjistil, že jsem ji zapomněl
zapnout. Ale fotografie se podařily.
Rodinní příslušníci, bydlící po celé zeměkouli, se pomalu sjížděli. Děti a mládež zkoušela, co skákací hrad vydrží.

Každou chvíli také mizely do dvora stréca Fina a vraceli se s malou cukrovou vatou. I když se stréc Fin snažil, tak oheň
málo žehl, cukr nebyl takové kvality jako
loni a i buben se málo otáčel. Vata byla
sice menší, ale to Finovi ani dětem nevadilo.
Kvalita langošů i grilovaného masa
svou chutí předčila menu prezidentské
hostiny. Navíc byla okořeněna některými peprnými výrazy, ale i přátelským
úsměvem Jitky a Toma Brtníkovými,
kteří nedopustili, aby někdo trpěl hlady.
K tomu tradiční hlávkový salát od „doktora“ Martináska a také domácí přílohy
od zúčastněných. Každý něco přinesl.
I obsluha výčepu (Švábenští), byla profesionální. Pro děti limonáda zdarma, pro
nás dospělé široký výběr. Ještě že jsme
byli pod dohledem celé rodiny.
V podvečer přijela kapela. Protože setkání bylo ve stylu country, tak i kapela
až z Brna, hrála jednu táborovou písničku za druhou. V tomto stylu se nepatrně ztrácel starý Maxl, je totiž naladěn
na úplně jiné noty. Vše si vynahradil
po druhé hodině ranní, kdy kapela přestala hrát.
Funkce vůdce Modrých nosů je náročná. Kontrolovat, zda vše funguje tak, jak
má, zajistit skákací hrad, dostatek občerstvení, dostatek pití, hudbu, ohňostroj.

Následně od zahájení až hluboko do noci
přijímat, oficiálně i neoficiálně, delegace
zástupců jiných ulic, občanských spolků,
zbloudilých jedinců, ale i delegace mezinárodní (letos z Ukrajiny).
K jeho náplni také patří dohled, nejen
v nočních hodinách, nad uličním ohněm
až do rozbřesku. Naštěstí, na to má tým
spolehlivých zástupců, kteří hlídají oheň
až do nedělního poledne. K tomu všemu
nesmí zanedbávat slavnostní přípitky
a také hasit žízeň. Je každým coulem profesionál, mohl by z fleku nastoupit jako
hradní kancléř.
Na závěr je třeba říci, že se desáté setkání rodin ulice Polní vydařilo: je to
něco úžasného, když se rodiny mohou
takto setkávat, vzpomínat. Poděkování
patří všem, kteří si najdou čas a přijdou,
ale hlavně těm, kteří celou akci organizují, připravují a zajišťují. Nerad bych
někoho opomenul, ale bez zapojení rodin Brtníků, Švábenských a místostarosty Pavla Murice, bychom to zvládali jen
velmi těžko.
Modronos – účastník akce
P.S.: Když jsem šel v neděli zaplatit
útratu za celou rodinu, tak podle množství čárek a zápisů jsem měl dojem, že
jsem hostil celou ulici. Nakonec to vyšlo
stejně jako každý rok.
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Střípky z Peru

V únoru letošního roku jsem se vydal
na svoji další expedici po Jižní Americe.
Cílem byla tentokráte pro mě dosud neznámá destinace – Peru.
Jedním z našich cílů byla návštěva národního parku Huaskarán (park od roku
1985 figuruje na seznamu Unesco).
V parku se nachází Nevado Huaskarán
(6 768 m) což je nejvyšší hora v Peru
a třetí nejvyšší hora v Jižní Americe. Navštívili jsme mimo jiné i památník československých horolezců, který se nachází
v panenské přírodě peruánských And –
Laguna de Llanganuco.
V roce 1970 se do těchto míst vydala československá výprava, která chtěla
pokořit vrchol Huaskarán Sur. Dne 31.
května 1970 v 15:23 místního času došlo
k mohutnému zemětřesení, které dosáhlo síly 7,5 stupňů Richterovy škály.
Silné otřesy následně způsobily uvolnění
laviny kamení a ledu, která se sesunula
na základní tábor horolezců. Následky
sesuvu byly velmi tragické – zahynulo
všech 14 členů včetně chilského průvodce. Zemětřesení zasáhlo několik vesnic,
celkem zahynulo 70 000 obyvatel a bylo
zničeno přes 200 000 budov.
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V parku Huaskarán se nachází velké
množství endemiticky rostoucích rostlin
jako například: Puya Raimondii, Oroya
borchersii, Pygmaeocereus bieblii a další. Je zde také velké množství zajímavých
živočichů: medvěd brýlatý, kondor andský, kočka pampová nebo vikuňa.
Dalším zajímavým místem, které jsem
měl možnost navštívit bylo jezero Titicaca (Lago Titicaca). Název Titicaca
znamená v jazyce indiánů kmene Aymarů „skála pum“. Jezero leží blízko města
Puno, které je součástí Altiplanu na náhorní plošině And. Nadmořská výška,
ve které se jezero nachází je 3 812 m, jeho
rozloha činí 8652 km2 a průměrná hloubka je 107 m. Obrovským problémem
současnosti je velmi vysoké znečištění
vody. Díky tomuto znečištění dochází
k následné kontaminaci ryb a ptáků, kteří toto jezero obývají.
Na jezeře jsou Islas flotantes, kde žijí
původní obyvatelé kmenu Uru. Aktuálně
ostrovy, které tvoří rostlina totora (skřipinec), obývá asi 2 000 indiánských obyvatel. Když jsem si s nimi povídal o jejich
životě, prozradili mi, že jejich velkým
problémem je kromě znečištěné vody
také revma, které trápí většinu místních
obyvatel. Chýše jsou již vybaveny věcmi
jako je televize či satelit.. Nedílnou součástí ostrovů je také nemocnice a škola.
Při přepravě po jezeře, jehož průměrná
teplota je mezi 11 -12 stupni, místní používají typické lodě (jezero Titicaca je
nejvýše položené jezero, kde je provozována lodní doprava). Dorozumívacím
prostředkem je okarína.
Nedílnou součástí jezera Titicaca je
fascinují příroda. Mimo jiného právě
tato oblast je pravlastí brambor. Ze zajímavých živočichů stojí za zmínku vzácná
potápka krátkokřídlá.
Peru je země jistě zajímavá, ale…velkým hendikepem je vysoká kriminalita,
korupce, nevyzpytatelné počasí a mizerná kuchyně. Proto příště raději do Argentiny nebo Chile.
Jan Novák
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Provence – tam, kde voní tymián
Většina z nás si Provence, perlu jižní
Francie, spojuje s fialově kvetoucí levandulí. Provence, to jsou i mohutné
platany, lemující většinu cest, olivovníky, které zakoření i tam, kde nic jiného
neroste a také kouzelné historické vesničky ve skalách, osamělé staré kláštery
i spousta kavárniček, lákajících k posezení ve stínu.
V druhém červnovém týdnu jsme
vyrazili s veselou partou „Otničáků“
a dalších účastníků na autobusový zájezd do Provence a na Azurové pobřeží.
Zájezd byl opravdu povedený. Během
necelého týdne jsme viděli spoustu zajímavých míst kouzelného jihu Francie.
Po celou dobu nám přálo počasí (no, někdy bylo až moc horko).
První zastávkou po noční jízdě autobusem bylo charizmatické horské město
Chamonix. Z jedné strany je město obklopené svěže zelenými svahy horských
údolí a blízko nich leží studené bílé ledovce. Vyjeli jsme zubačkou nahoru
a poté jsme sešli spoustu schodů dolů
do tajemné ledovcové jeskyně, která se
vzhledem k rychlosti pohybu ledovce
buduje každý rok znovu. A pak, že nám
nehrozí globální oteplování
Pozdě odpoledne jsme přejeli na ubytování do Grenoblu. Večer byl teplý, a tak
jsme se sešli na parkovišti u našeho autobusu. Miluška zahrála na harmoniku
a všichni jsme si společně zazpívali české
i moravské lidové písničky.
Další den jsme navštívili město Nimes
s elegantním římským chrámem a arénou, která je svojí rozlohou větší než
koloseum v Římě a je nejzachovalejším
amfiteátrem na světě. Zajímavé také je,
že se v tomto městě začala vyrábět látka
denim, z které se šijí džíny (po našem
rifle). Odpoledne jsme šli na prohlídku
psychiatrického centra v klášteře sv. Pavla v městečku Saint Rémy-de-Provence.
Zde strávil rok svého života i světoznámý malíř Vincent Van Gogh, který se stal
slavným až po své smrti. Ohromujícím
zážitkem bylo zhlédnutí audiovizuální
show v Cathédrale d´Images s kulisami
opuštěných kamenných lomů. Na závěr
jsme se prošli a osvěžili v příjemném
kamenném městečku Les Baux-de-Provence.
V neděli jsme po snídani odjeli na prohlídku různě zbarvených okrových skal,
prošli jsme kouzelné barevné městečko
Roussillon, zastavili jsme se u románského kláštera Sénanque s levandulovými
poli, navštívili jsme muzeum levandule
a prošli jsme se kolem řeky k největší vyvěračce v Evropě (ta byla bohužel zrovna
„vyschlá“. Na závěr dne jsme navštívili
Avignon. Zastavili jsme poblíž torza zná-
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mého mostu (znáte z písničky Avignon,
tam je shon…), prošli jsme kolem mohutné stavby Papežského paláce, obešli
jsme krásnou zahradu s jezírky a vodotrysky, zaposlouchali se do hudby pouličních muzikantů a příjemně unaveni
odjeli zpět na ubytování.
V pondělí jsme přejeli na Azurové pobřeží. Nejdříve jsme se zastavili
v přístavu Antibes, prohlédli jsme si jen
malou část města, nahlédli do chrámu,
prošli jsme místní tržnice a přejeli jsme
do města filmového festivalu v Cannes,
ve kterém jsme absolvovali prohlídku
z turistického vláčku a jelikož bylo horké
slunečné počasí, zakotvili jsme na pláži.
Voda v moři byla opravdu azurová.
Poslední den jsme se dopoledne zastavili
v Nice a zbytek dne jsme strávili v druhém
nejmenším státu na světě - Monaku, které
na nás zapůsobilo tím, kolik zde bylo zeleně – nejen parků, zahrad, ale i spousta zelených střech. Část účastníků zájezdu strávila
odpoledne odpočinkem na pláži, další část
si prošla nádherné Monako křížem krážem. Od náměstí u Knížecího paláce přes
exotickou zahradu, přístav až po Monte
Carlo. Domů jsme se vrátili ve středu odpoledne, sice unaveni po nočním cestování, ale plni dojmů a zážitků z krásné části
Francie.
Na závěr bych ráda pochválila celý organizační tým zájezdu, především naše
řidiče autobusu Pavla Vokála a Tomáše
Brtníka za bezpečnou cestu tam i zpět.
Obdivuji lidi, kteří něco umí, a když
jsem viděla, jakými uličkami se s autobusem proplétají, jakými trasami projíždějí,
musím jim složit poklonu. Naši řidiči se
o nás starali jako o vlastní, a to doslova
a do písmene, vařili nám kávu, čaj, měli
pro nás vychlazené pivo i nealko a vrcholem všeho bylo, že nám každý večer
nachystali
výbornou večeři, ač byli po celodenní jízdě autobusem jistě dost unaveni.
Jak říkala i naše průvodkyně Zdenka:
„Neznám žádnou cestovku, kde by řidiči večer chystali pro všechny účastníky
jídlo.“ Celý zájezd byl perfektně zorganizován, viděli jsme spoustu krásných míst
a po celou dobu vládla mezi všemi pohoda a dobrá nálada. Děkujeme a těšíme se
na další zájezd.
Jitka Bublová
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M AT E Ř S K Á A Z Á K L A D N Í Š KO L A
Voda v mém životě
Již na podzim se děti z 1. stupně zúčastnily výtvarné soutěže Voda v mém životě, kterou vyhlašují již
několik let Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Se
svou prací uspěly dívky z druhé třídy, Monika Ingrová a Klára Novotná. Jejich práce byly zařazeny mezi
25 nejlepších v okrese. 30. března byly obě pozvány
na převzetí cen do Vyškova. Kromě hodnotné ceny
v podobě kufříku výtvarných potřeb, diplomu a knihy, na ně ještě čekalo občerstvení a odborná exkurze
v úpravně vody ve Lhotě u Vyškova, odkud se zásobují pitnou vodou i Otnice. Bylo to příjemné dopoledne a výzva pro ostatní děti, zúčastnit se soutěže
opět v příštím roce.
lenka vojáčková

Zápis do 1. třídy
Dne 6. dubna se uskutečnil v odpoledních hodinách zápis do 1. tříd v naší škole. Tentokrát na zápis přišlo celkem
40 dětí s rodiči. Děvčata ze 7. a 9. tříd pomohly s organizací
zápisu. Vodily rodiče od vchodu do budovy školy na místo určení a hrály si s dětmi po dobu, než rodiče vyplnili potřebné
dokumenty. Děti ukázaly opravdu velké znalosti, je vidět, že
v mateřské školce se řadu věcí naučily a dokázaly tak paním
učitelkám, že jsou na příchod do 1. třídy připraveni. Jen špatná výslovnost činila některým dětem potíže. Věříme, že přes
prázdniny to ještě procvičí a řeč zlepší. I přes velký počet dětí
se podařilo vše zvládnout velmi dobře a délka čekání pro rodiče i děti byla minimální. Pouze dvě děti využily možnosti
odkladu školní docházky.
Školní rok 2017/18 začíná tentokrát až 4. září, kdy u nás
ve dvou třídách přivítáme naše nejmladší žáky a nové kamarády. Všem rodičům, kteří měli zájem, jsme poslali ze zápisu
fotografii na památku a věřím, že jim udělala radost.
Na naše milé prvňáčky se již těší paní učitelky Mgr. Kateřina
Korcová, PhD. a Mgr. Marie Životská
hynek Zavřel

Divadelní představení
v rámci výuky českého jazyka jsme pravidelně navštěvovali divadelní představení. Nejprve jsme v pátém ročníku 2x navštívili divadlo polárka. Tato představení
byla v době vyučování, tedy pro všechny
povinná. v 6. třidě jsme poprvé navštívili večerní divadelní představení. většinu z nás tahle možnost zaujala. Jednou jsme před divadlem měli i exkurzi
do Mahenova divadla. Jako jedni z mála
jsme měli šanci podívat se do zákulisí
a stát na jevišti tohoto divadla. v sedmém ročníku jsme zhlédli veřejnou generálku představení Ostrov pokladů, což
bylo naše první představení v Mahenově
divadle. díky paní učitelce Čermákové
jsme měli možnost sedět dokonce v ložích, ve kterých jsme mohli sedět každé
představení. To jsme si opravdu užili.
I přes to, že byla představení dobrovol-

ná, zájem o vstupenky byl velký. pravidelně jsme každé pololetí absolvovali
jedno divadlo. doteď máme v paměti
vesele paničky windsorské nebo Jak je
důležité míti Filipa. Je jen škoda, že
na pěkné divadlo je těžké sehnat velký počet vstupenek. Takže do Městského
divadla jsme se dostali až v deváté třidě
na představení Splašené nůžky. Toto divadlo bylo zajímavé tím, že diváci byli
v druhé části sami vtažení do vyšetřování trestného činu. Čím jsme byli starší,
tím jsme si divadlo víc užívali. Naučili
jsme se nejen společenskému chování,
ale zůstaly nám i pěkné kulturní zážitky.
žáci 9. A třídy
Mnohdy si stěžujeme, že dnešní mládež se
nedokáže odtrhnout od počítačů a mobilů.
Možná je dobré jim ukázat i jiné možnosti
využití volného času. Byla jsem velmi mile

překvapena velkým zájmem dětí o divadelní
představení. Pravidelně od páté třídy jsme
v každém pololetí absolvovali jedno divadlo.
Večerní představení pro žáky byla určitě zajimavější než ta dopolední. Vše bylo dobrovolné, proto mě jejich zájem velmi potěšil.
Sehnat 45 vstupenek na zajímavé a pro děti
přijatelné představení je opravdu velký problém. Na některé představení jsme v pořadníku čekali i několik let. Postupně jsme se
naučili, jak se v divadle chovat. Určitě vrcholným kulturním zážitkem byla návštěva Národního divadla, kde jsme zhlédli hru Strakonický dudák a viděli mnohé herce z televize
na vlastní oči. Byla radost sledovat deváťáky
v oblecích, děvčata v krásných šatech, jak se
již jistě a bez rozpaků v divadle umí chovat.
Tak jen doufejme, že jim zájem o kulturu vydrží.
Ivana Čermáková
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Jeden svět dětem
Žáci 6.A poprvé usedli do sedaček brněnského kina Art. Naskytla se jim jedinečná příležitost zhlédnout s městskými
dětmi tři krátké filmy promítané v rámci
Mezinárodního festivalu Jeden svět 2017.
Přehlídka dokumentárních filmů Jeden
svět dětem se soustřeďuje na aktuální
témata současného světa, zejména pak
na lidská práva, stáří či na život s nemocí. Viděli jsme Darované housle, Kimaru
a kuřata, Bětka a chytré hlavičky. Všechny
filmy byly natočeny v roce 2016.
Hlavní myšlenkou amerického filmu
Darované housle bylo sbližování generací
prostřednictvím hudby. Pan Joe, původem Polák, strávil za druhé světové války
šest let v pracovním táboře na Sibiři. Byl
z hudební rodiny a housle, které si vzal
s sebou, mu byly věrným společníkem.
Žije ve Spojených státech amerických
a vzhledem k vysokému věku už na ně
hrát nemůže. Rozhodne se darovat je
pomocí charity chudé školačce. Kontrast
dětství za druhé světové války i nelehký
život současné talentované černošské
dívenky zpříjemňován hudbou dojal
všechny přítomné diváky. Nejdiskutovanější mezi dětmi však byl druhý dokument
holandských autorů s názvem Kimaru
a kuřata. Africký chlapec Kimaru musel
opustit školu, neboť neměl zaplaceno školné. Otec zemřel, matka pracovala denně
na tržišti, aby uživila jeho i sourozence.
Na zaplacení školného už neměla. Jeho
snem bylo povolání leteckého inženýra.
Desetiletý Kimaru se rozhodl si vydělávat

na školné chovem kuřat a prodejem vajec. Film ve zkratce dokumentoval několik měsíců jeho každodenních povinností
spojených s péčí o chov. Děti v kině se
velmi divily, že chtěl chodit do školy
a dobrovolně se vzdělávat. A že se rozhodl ještě pracovat, aby si na školu vydělal,
většinu skutečně překvapilo.…Poslední projekce, Bětka a chytré hlavičky, byl
film Theodory Remundové a jako jediný
v přehlídce úspěšných dokumentů zastupoval Českou republiku. Vyprávěl o dva-

náctileté dívce, která v domově důchodů
organizuje hry a aktivity pro osamělé seniory v pravidelných setkáních s názvem
Klub chytrých hlaviček. Bezprostředně
po každém filmu byl prostor na komentáře. Ani naši žáci se neostýchali do mikrofonu sdělit dojmy a názory na zhlédnuté filmy. Byly to skutečně tři emotivně
silné příběhy. Rozhodně jsme všichni
měli o čem přemýšlet. Jeden svět dětem
tak byl přínosný víc, než jsem čekala.
Dagmar Kovaříková

ilustrativní foto z pražského promítání

Vzpoura úrazům
Dne 31. 5.
2017 navštívil
naši školu ambasador VZP,
který v rámci
projektu VZPoura úrazům, vedl besedu
s dětmi ze 7. A a 7. B.
Děti napjatě poslouchaly životní příběh mladého muže, který ještě před několika lety žil velmi aktivní život úplně
zdravého kluka. Pak se ale všechno obrátilo vzhůru nohama. Po jednom neuváženém skoku do bazénu vinou vlastní
hlouposti skončil na vozíku.
Projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny je zaměřen na prevenci úrazů a nehod
u dětí a je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří
se snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých
životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum.
Snad i díky této besedě budou sedmáci
nejen v létě opatrnější.
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Literární a výtvarné úspěchy
Důkazem toho, že digitální technologie ještě zdaleka u všech dětí nekralují,
jsou úspěchy některých v ryze kulturním
oboru. Po delší pauze jsme mohli přihlásit naše žáky do okresního kola recitační
soutěže. Láska k psanému slovu stále žije,
a tak se ti nejlepší věnovali uměleckému
přednesu. Práce s hlasem, tempem a přirozenými pauzami byla pro ně snazší
získanými zkušenostmi v dramatických
kroužcích. Kategorii II. zastupovali Filip
Svoboda a Alex Uher z 5. B, kategorii III.
Tereza Pavlíčková a Zuzana Hofrová, obě
žákyně 6. ročníku. Všichni své připravené texty recitovali ve vyškovském Majáku
i přes drobnou trému dobře. Členy poroty zaujala Tereza Pavlíčková, od které
chtěli slyšet přednes prózy i poezie. Čestné uznání si odvezl Alex Uher za bajku
Zajíc a želva. Ve XII. ročníku soutěže
Voda štětcem a básní získal 1. místo Ondřej Postbiegl z 5.A za slohovou práci Jak
paní Voda ochraňovala životní prostředí.
Ve výtvarné části této soutěže obdržela
cenu redakční rady Kateřina Brodová
z 2. třídy za výkres s názvem Co je správně? Pořadatel soutěže Povodí Moravy a.s.

zaslal do školy výtvarné potřeby nejen
oběma oceněným, ale i ostatním účastníkům naší školy. V další výtvarné soutěži Namaluj si svoji Němcovou, kterou
vyhlásila Střední škola Purkyňova Brno
pro žáky 8. a 9. ročníku, získala účastnický list Marie Pospíšilová a diplom za 1.
místo Karolína Hamalová. Soutěž Voda
kolem nás brněnské Lipky reprezentovali
žáci výtvarného kroužku a každý dostal

Den matek

Maminko milá,
vlásky mi hladíváš,
jsi moje víla,
stále se usmíváš.
Hlídáš mě celý den
a večer před spaním
pohádku pro mě jen
s Tebou si vyprávím.
Tahle ta básnička
je celá pro Tebe.
Z malého srdíčka
v kytičku vykvete.
Pořád mě ráda měj,
já budu hodný moc.
Vždycky se usmívej
když přijdu pro pomoc.
Drahomíra Tišrová

skicák tvrdých výkresů. Dům zahraniční
spolupráce Praha ocenil naši účast v celostátní soutěži Mýtické a mystické bytosti, bohové a hrdinové, nadpřirozeno i
tajemno, kouzla a čáry mezi námi a věnoval zúčastněným výtvarné potřeby. Mým
skromným přáním je, aby děti malování,
kreslení, tvoření i čtení knih stále bavilo
a rozvíjelo tak jejich kreativní myšlení.
Dagmar Kovaříková
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Školní vlastivědný zájezd

Na výlet jsme se velmi těšili. Potřebovali jsme spoustu jízdenek a hlavně dobrou náladu, abychom si výlet užili. Začal
srazem spolužáků a paní učitelky na vlakovém nádraží v Sokolnicích. Cílem byl
Šternberk a Olomouc. Ve vlaku z Brna
do Olomouce jsme si povídali, hráli karty, svačili, dívali se z okna a užívali si vagón téměř pro sebe. Nuda nebyla. Už ve
škole nám paní učitelka vysvětlila, jak se
musíme chovat ve vlaku a na veřejnosti.
Snažili jsme se ji nezklamat. V Olomouci
jsme chvíli čekali na vlak do Šternberka.
Bylo tam obrovské nádraží. Když jsme
zvládli náročnou cestu vlakem, mířili
jsme se ubytovat.
Na Hotel M jsme byli všichni zvědaví. Vnitřní prostor hotelu vypadal velmi
hezky. Pokoje pro dva byly luxusní, krásná koupelna, nechyběla televize. Odložili
jsme batohy. A byl čas jít na hrad. Cestou
jsme se vyfotili u bývalého augustiánského kláštera. Strašně jsme se ale těšili na
Pevnost Boyard. Zahlédli jsme jezírko.
Ke vstupu do hradu vedly veliké kamenné schody. Začala hrát hudba a my byli
napjatí, co nás čeká. (Někdo měl obavy
např. z úkolů u hmyzu a pavouků.) Na
začátku hry jsme byli rozděleni do týmů
po pěti. Každému týmu byl přidělen asi-

stent v dobovém kostýmu. Plnili jsme
různorodé úkoly, hádanky a řešili zapeklité situace. Soustředění jsme si vyzkoušeli ve hře o přetažení tyčky s očkem po
drátě bez dotyku. Nejvíce jsme se zapotili u hledání klíčů k zámku na řetězu.
Trochu strachu jsme si užili, když jsme
museli sahat do sklenic s překvapením a
najít šest klíčů. Pouze dva vítězné týmy
šly do komnaty, kde byly tři truhly. Poklad byl pouze v jedné…Následovala
prohlídka hradu s poutavým výkladem.
Potom jsme odešli na hotel relaxovat a
hrát společenské hry. Večerní procházka
Šternberkem uběhla rychle. Ještě dlouho
po večerce jsme si měli o čem povídat.
Snídaně, ta byla jako na hradě, bohatá,
přímo královská ve formě švédských stolů. Na snídani nás paní učitelka překvapila zábavným, avšak zajímavým úkolem: ve skupině po čtyřech až šesti jsme
měli zjišťovat informace o životě Šternberka jakýmkoliv způsobem bez použití
mobilního telefonu. Každá skupina si
vylosovala papírek s různými šesti otázkami. Byly to úkoly pro odvážné. Využili
jsme mapu, kterou jsme dostali předchozí den, ptali jsme se kolemjdoucích, navštívili informační centrum. Někteří byli
dokonce i na radnici. Tenhle typ zábavy

se nám moc líbil. Ještě nikdy jsme nic podobného nezažili. Bavilo nás to, bylo to
dobrodružné. Dozvěděli jsme se spoustu
zajímavého. Lidé ze Šternberka byli velmi milí, dokonce jsme potkali paní, která
má maminku v Dambořicích.
Následně nás čekala poučná exkurze
v Expedici času s animačním programem. Celá prohlídka byla formou zábavy. První část, Vesmír, nás uvítala hádankami o souhvězdí. Druhá část se věnovala
všem typům hodin: od slunečních, přes
vodní až po přesýpací. V poslední místnosti byly figuríny napříč časem a my si
zahráli každou z nich. Po naučné expedici staletími jsme si vychutnali výborný
oběd a sbalili si batohy.
Když bylo vše uklizeno, odcestovali jsme
do Olomouce. Tam jsme si prohlédli orloj,
Sloup Nejsvětější Trojice, užili si krátkého
volna se zmrzlinou, společně se vyfotili a
zamířili na nádraží směr domov.
Návštěva obou měst byla velice zajímavá a naučná. Děkujeme naším paním
učitelkám za tak krásně naplánovaný
dvoudenní výlet. Byl povedený, zajímavý, napínavý, ale i akční. Výlet se zkrátka
vydařil. Líbil se nám, moc jsme si ho užili
a těšíme se, kam pojede naše třída příští
rok.
kolektiv žáků 6. A
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Školní výlet sedmých tříd do Březové
u Třebíče 25. - 26. 5. 2017
Školní výlet v outdoorovém centru v Březové u Třebíče jsme museli zarezervovat
opravdu dlouho dopředu. Termíny jsou rychle rozebrané. Ale určitě to byla dobrá
volba.
Ve čtvrtek ráno jsme vyrazili vlakem z Brna do Třebíče, které nás uvítalo slunečným
počasím. Prohlídku náměstí jsme si osladili zmrzlinou. Pak už chybělo jen ujet pár
kilometrů autobusem a vítala nás ohrada s koňmi, obrovský hrad i lanové centrum –
největší zážitkový park v ČR Březová.
Celý areál je umístěný v krásném prostředí s rybníkem a vzrostlými stromy. Ubytovali jsme se ve stylovém srubu a hned jsme byli vtaženi do programu. Ten byl doslova
„našlapaný“ aktivitami.
První den jsme vyzkoušeli lukostřelbu, rafty, lanové centrum a lanový park, večer
byla diskotéka a nádherná ohňová show.
Druhý den jsme si zaskákali na bungee-trampolíně, otestovali pozornost na nízkých lanech, v lese si zabojovali s airsoftovými zbraněmi a na závěr si ti, kterým zbyly
síly, vylezli na horolezeckou stěnu.
Děti si vše užily a po dvou naplno strávených dnech se vydaly, sice trochu znavené,
ale plné nových zážitků, domů.
Dana Skaláková a Dagmara Mácová

S p o r t o v n í

k u k á t k o

Volejbal – okresní přebor starších žáků
Dne 26. dubna se žáci ZŠ Otnice zúčastnili okresního přeboru ve volejbale starších žáků. Celý rok jsme trénovali, abychom na okresním turnaji ve Vyškově dosáhli na dobrý výsledek. Dlouho se mi nedařilo doplnit družstvo, chyběl nám
jeden hráč z osmé třídy. Nakonec se podařilo přesvědčit tři
hráče, abychom měli náhradníky na případné střídání, či náhradu za nemoc. Kluci se dobře do družstva zapracovali a dokázali velkou bojovnost. Jako jediné družstvo z celého okresu
vyhráli alespoň jeden set nad pozdějším celkovým vítězem
ZŠ Purkyňova, Vyškov. Na druhém místě skončila ZŠ Morávkova, Vyškov a žáci ZŠ Otnice si zahráli o 3. místo, kde ukázali sportovního ducha i bojovnost a vybojovali vítězství nad
Ivanovicemi na Hané. Ve skupině také porazili ZŠ Tyršova,
Vyškov a Gymnázium Bučovice. Za výbornou reprezentaci
školy a obce patří poděkování třem žákům z Milešovic: Jakubu Maňasovi, Miloši Kachlířovi, Martinu Postbieglovi, z Bošovic Viktoru Bohdálkovi a Lukáši Novotnému, z Lovčiček
Marianu Konečnému a z Otnic Petru Špunarovi.
Jakub Maňas, nyní žák 9. třídy, může rozvíjet dále svůj talent na sportovním gymnáziu na Botanické ulici v Brně. Přeji
mu hodně dalších sportovních volejbalových úspěchů. Domnívám se, že má skutečně velký talent pro tento sport a pevně věřím, že v budoucnu o něm ještě uslyšíme.
Hynek Zavřel, vedoucí zájmového útvaru volejbalu
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Týden plný vybíjené
Ve Vyškově v okresním finále ve vybíjené naši žáci a žákyně porazili všech
sedm týmů. Zaslouženě tak postoupili
do krajského kola v Brně. Zde osm týmů
bylo rozlosováno do dvou čtyřčlenných
skupin. Procházka růžovým sadem to
nebyla. Vždyť každé družstvo se do krajského kola muselo probojovat z okresního kola a porazit spoustu kvalitních
týmů. V nastaveném čase jsme porazili
nejtěžšího protivníka ze ZŠ Sirotkova
Brno a nevěřili jsme: Jsme vítězové krajského finále… postupujeme do celorepublikové soutěže v e vybíjené.
Republikové finále v Pecce 13. – 14.
června
Naše celoroční snažení bylo završeno. Po celý rok jsme usilovně pracovali na umění házet a chytat. V polovině
června se podařiloto, co předchozím dětem, byť byly také dobré, ne. Myslím si,
že mohu s klidem napsat, že jsme uspěli
na republikovém finále ve vybíjené.
Skončit druzí a odvážet si kromě
spousty zážitků i stříbrné medaile, je přece veliký úspěch. Pro mne o to větší, že
se na něm podílely všechny děti. Samozřejmě některé více a jiné méně. Ale když
bylo potřeba, dokázaly i ty děti, které při
hře stojí v zadních pozicích, vystoupit
do popředí a plně nahradit ty, do té doby
nepostradatelné.
Ale po pořádku.
Byla jsem moc vděčná panu řediteli, že
s námi na republikové finále jel. Věděla
jsem, že před koncem školního roku je

ve škole téměř nepostradatelný, a když
se uvolní, bude to za cenu jeho osobního volna v následujících dnech. Úplně
jsem se spolehla na jeho úžasnou schopnost vybrat ten nejlepší spoj a zajistit tu
nejpřímější cestu do Staré Paky a zpět.
A věřte tomu, není to v současnosti vůbec jednoduché.
Do kempu Pecka jsme přijeli v úterý
po obědě, ubytovali se a asi ve 14:00 hod
proběhlo zahájení celého turnaje, na kterém dětem popřála jen samé úžasné výkony a hru v rámci fair play naše bývalá
běžkyně na lyžích, majitelka čtyř olympijských medailí a předsedkyně výboru
Klubu Fair play Květa Pecková Jeriová.
Pak už byla rozehrána utkání ve skupinách.
Nevím, jak je to možné, ale prostě první poločasy nám nejdou. První poločas
se základní školou z Havlíčkova Brodu
byl jedna velká katastrofa. Naštěstí se děti
ve druhém poločase vzpamatovaly, hrály
podstatně lépe, bohužel, vyhrát už nedokázaly. Prohra o bod však hodně mrzela.
Další dvě utkání dopadla podstatně lépe.
Obě jsme vyhráli docela jednoznačně.
Ve skupině jsme tedy skončili na druhém místě a ještě nás čekalo jedno utkání, kde jsme změřili síly s prvním ze skupiny A. Utkání s nejlepší školou z Prahy
se dětem podařilo vyhrát a s obrovským
jásotem věděly, že se dostaly do skupiny,
která se utká o první až čtvrté místo.
Po večeři jsme využili možnosti a navštívili asi 3 km vzdálený hrad Pecka.
Bezvadný pan kastelán všechny poutavě

seznámil s historií hradu, kterou doplnil
o různé zajímavosti a perličky. Cesta zpět
proběhla docela svižně a pak už se děti
kolem desáté ukládaly ke spánku.
Ráno v sedm hodin byl budíček, abychom stihli vyklidit naši zděnou chatu,
jít na snídani a zodpovědně se připravit
na utkání ve finálové skupině. Prvním
soupeřem, na kterého jsme narazili, byl
opět Havlíčkův Brod. Tentokrát děti hrály opravdu moc dobře, ale štěstí se přiklonilo opět na stranu Havlíčkova Brodu a my prohráli opět o jednoho hráče.
V dalších dvou utkáních byla naše snaha
už korunována úspěchem a obě skončily
naším vítězstvím.
Naše radost z druhého místa v republice
byla obrovská!
Psala jsem o našich hráčích a hráčkách
obecně. O vítězství se zasloužili opravdu
všichni. Každý z nich měl svou roli. I ten,
který právě seděl na střídačce. Ale některé opravdu musím vyzdvihnout. Kapitána
Patrika Žáka, Petru Kašpaříkovou, protože
moc děvčat nehrálo a ona se klukům dokázala vyrovnat, čtvrťáci Filip Chaloupka,
Matěj Suchomel, Štěpán Doležal, ale naším
nejlepším hráčem byl jednoznačně Ondra
Fojtík. Jak já říkám, náš rozdílový hráč.
O druhé místo v České republice ve vybíjené se zasloužili tito žáci a žákyně:
Michal a Štěpán Doležalovi, Ondřej
Fojtík, Filip Chaloupka, Ondřej Postbiegl, Tomáš Rérych, Filip Skalák, Matěj Suchomel, Matěj Žigrai, Petra Jadrná a Petra Kašpaříková
Drahomíra Floriánová
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Finálový turnaj
O cenu starostů Ždánického lesa a Politaví
A aby nebylo vybíjené náhodou v tomto týdnu málo, připadla nám ta čest
uspořádat finálový turnaj O cenu starostů Ždánického lesa a Politaví.
Abych pravdu řekla, nečekala jsem
od dětí žádný veliký výsledek. Tři čtvrťáci, kteří byli v celorepublikovém kole,
museli být už velice unavení a u ostatních jsem měla pocit, že až takových kvalit nedosahují, aby patřili k nejlepším.
Už rozlosování do skupiny se ZŠ Tyršova, která nás v základním kole porazila
a ZŠ Bučovice 711, ve mně vzbuzovalo
respekt.
A opravdu opět první poločas utkání
se ZŠ Tyršova mi dal za pravdu. Prohráli

jsme ho jednoznačně 7:2 a vypadalo to
na jasnou prohru, ale to, co potom děti
předvedly, mně vyrazilo dech. Ve druhém poločase ZŠ Tyršova dokonale převálcovaly a poradily si i s Bučovicemi
a ve finálovém souboji vyhrály nad ZŠ
Křenovice.
Kapitán a náš nejlepší hráč Filip Chaloupka mohl zvednout nad hlavu první
cenu, která už na naší škole zůstane, neboť jsme ji vyhráli potřetí v řadě. Jemu
se výkonem dokázali vyrovnat i Matěj
Suchomel a Štěpán Doležal.
I tady je ale potřeba říct, že o vítězství
se zasloužili všichni. Byli schopní se vzájemně zastoupit a bojovali o vítězství jako

lvi či lvice. Odřená kolena nebyla překážkou v co nejlepším výkonu, ale naopak
nakopnutím k výkonu ještě lepšímu.
Nejlepší družstvo v turnaji tvořili:
Štěpán Doležal, Filip Chaloupka,
Adam Kosík, Dominik Rosendorf, Vojtěch Srba, Matěj Suchomel, Barbora Zicháčková, Nela Rebrová, Eliška Rebrová,
Markéta Ujíčková a Veronika Ujíčková
Veliké poděkování za přípravu turnaje patří mojí kolegyni Marcele Gorecké,
která organizaci turnaje zvládla na podtrženou jedničku.
Stejně tak žákům a žákyním 9. A a 9. B,
kteří paní učitelce s organizací pomáhali.
Drahomíra Floriánová

Po dnech vybíjené přišel den atletiky
19. června jsem se s žáky a žákyněmi 5. tříd vypravila do Vyškova na Atletický trojboj. Propozice hovoří o atletických závodech
čtyřčlenných družstev chlapců a dívek a také o hodnocení jednotlivců v hodu kriketovým míčkem, běhu na 60 m a skoku do dálky.
Natrénované, bych si troufla říct, chlapci měli. Sice ne přímo tyto atletické disciplíny, ale fotbalový nebo tenisový trénink taky
něco znamená, vybíjená rovněž posílí fyzickou kondici. Děvčata pro mne byla velkou neznámou. Kromě Petry Jadrné, která vybíjenou hraje a byla na republikovém finále, jsem o ostatních nevěděla vůbec nic.
O to větší překvapení mně děti přichystaly. Je pravda, že když někdo skočí 4 m a víc do dálky, jedná se v tomhle věku o mimořádný výkon. Stejně tak mimořádné je poslat kriketový míček za 50 metrovou hranici. A protože se těch úžasných výkonů sešlo
více i mezi děvčaty, naše společná radost byla obrovská.
Chlapci skončili jako tým na druhém místě pouze o dva body za vítěznými závodníky ze ZŠ Letní Pole, kteří byli vybaveni
tretrami, o kterých si my zatím můžeme nechat snít. Ondrovi Fojtíkovi patří ten velehod 50,50 m kriketovým míčkem, za který si
odnesl zlatou medaili, Patrik Žák skončil v běhu na 60 m druhý (8, 7 s), stejně jako ve skoku do dálky (428 cm). Albert Oplt si odnesl hned tři individuální medaile z bronzového kovu: ve skoku dalekém (426 cm), v hodu kriketovým míčkem (44,0 m) a v běhu
na 60 m (8,8 s). Čtvrtým do party, bez jehož výkonů by ale tým neexistoval, byl Tomáš Rérych.
Děvčata mne překvapila ještě víc, protože celou soutěž jako tým vyhrála. Dvě individuální medaile získala Petra Jadrná: ta
za skok do dálky, měla zlatý odlesk (399 cm) a stříbrná byla za hod kriketovým míčkem (36 m). Jednu zlatou vyhrála Zuzana
Fortelná za hod kriketovým míčkem, když ho poslala do vzdálenosti 40 m. Ale ani ostatní dvě dívky, Iva Nestrojilová a Barbora
Marková se neztratily a budou paní učitelce Gorecké hlásit vylepšené osobní rekordy.
A tak se následující den v Cukrárně u Žbánků oslavovalo. Nebojte se. Víno neteklo proudem, ale naše úspěšné děti si zaslouženě
pochutnávaly na výborné zmrzlině.
Drahomíra Floriánová
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Hasiči dostali nejen nový vůz
Druhé stání v hasičské zbrojnici obsadil nový automobil Iveco
Daily, a to díky dotacím z Jihomoravského kraje a finanční podpoře z obce. Nové vozidlo nám umožní vyjíždět k zásahům daleko
rychleji a efektivněji, a to je důležité především při záchraně osob
s využitím AED (automatický elektrický defibrilátor). Zde je každá
sekunda důležitá. Často se stávalo, že vzduchem poháněný brzdový systém naší staré dobré CAS K25 Liaz, nebyl dostatečně „natlakovaný“ a my jsme museli čekat na jeho naplnění, což nás stálo
drahocenné vteřiny. Vozidlo převzal do péče strojník Patrik Wűnsch. Jeho úkolem je udržovat vůz v čistotě, pohotovosti a vyjíždět
s ním na kondiční jízdy.
Součástí vybavení tohoto vozu je tablet s aplikací GINA, který
usnadňuje komunikaci s operačním střediskem. V případě výjezdu je hned jasné, o jakou událost se jedná (např.: požár, kácení
stromů, záchrana osob apod.). Díky GPS je známá i přesná poloha, kam máme jet a kde se nachází ostatní jednotky. V praxi to
znamená, že namísto zdlouhavého hlášení vysílačkou, nám stačí
jen klepnout na tlačítko a tablet sám odešle zprávu o naší činnosti

na operační středisko. Samozřejmě, že komunikaci vysílačkou se
nevyhneme úplně, protože možnosti tabletu jsou omezené. Přesnější informace o tom, jak vypadá místo zásahu a zda jsou třeba
další jednotky, budou vždy na nás.
Nové auto už máme dokonce i pokřtěné. Vyjeli jsme s ním
na první zásah. Naše jednotka byla odeslána k úklidu spadlého
stromu na vozovce směrem na Těšany. Po příjezdu na místo zásahu jsme však zjistili, že se nejedná o spadlý strom, ale o nařezané větve, které podél vozovky zanechali pracovníci údržby silnic
a dálnic a vlivem silného větru větve skončily na silnici. Vše jsme
odklidili, aby byla silnice průjezdná.
Během červnového dne dětí se s novým hasičským vozidlem
seznámily také děti z naší mateřské školy. Neopakovatelným zážitkem pro ně bylo nejen svezení v novém autě, ale i stříkání vodou,
přetahování lanem s hasiči či spouštění sirény.
Předpokládáme, že se nový automobil bude využívat především
na přepravu osob, ale také k různým zásahům naší hasičské jednotky.
Ondřej Klvač
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diVOKÉ KOČKY
V pátek 3. března nás opět po roce
navštívili chlapci z Ostravy, skupina
DIVOKÉ KOČKY. Všichni přišli slavit Mezinárodní den žen. Zaplněný sál
zněl smíchem téměř čtyři hodiny. Travesti skupina nám předvedla vystoupení
zpěvaček českých i zahraničních, které
se proslavily v minulosti, ale v repertoáru měla i ukázky současných zpěvaček. Program byl doplněný i různými
vtipy a povídáním, takže každý si přišel
na své. Na závěr se losovala bohatá tombola.
Tímto chceme poděkovat všem návštěvníkům za podporu Otnických zahrádkářů a všem, kteří pomáhali s organizací celé akce. Příští rok na MDŽ se
na vás všechny budeme těšit na sále dělnického domu, tentokrát snad s úplnou
novinkou.
Otničtí zahrádkáři

Jarní zahrádkářská výstava

Letošní tradiční jarní zahrádkářská výstava se konala 13. a 14. května. Jsme velmi rádi, že o naši výstavu je stále větší zájem i v širokém okolí. Vše pro
dům a zahradu se uskutečnilo v plné míře. Prodejci
v prostorách školy nabízeli pokojové a balkónové
květiny, masožravé rostliny, kaktusy, skalničky, bylinky, perníkové zdobené košíčky a výrobky, keramika, dřeviny, řezané květiny, sazenice všech druhů
rostlin, o které byl velký zájem. Prodávali se i výrobky dětí ze školy Na Kociánce. Nechyběly také zeminy, hnojiva a chemické prostředky pro pěstování.
Bohatý výběr nabízeného zboží uspokojil všechny
kupující.
Ve stáncích před školou byl také velký výběr zboží: proutěné košíky, ovčí sýry, cukrová vata, umělé květiny, obrázky na dlažbě, keramika, dřevěné
hračky, perníky a cukrovinky, koření. Jako vždy
velkou atrakcí byl skákací hrad. Na své si přišly
i děti v „Kole štěstí“, kde vyhrávaly hlavně sladkosti,
které potěšily i dospělé. Děkujeme všem sponzorům za finanční příspěvky na ceny do „Kola štěstí“.
Žáci Základní školy Otnice se zúčastnili fotosoutěže, kterou mohli všichni přítomní hodnotit a udělovat hlasy za vystavení fotograie. Odborná komise
zhodnotila výsledky a vítězové budou odmněněni
na závěrečném ukončení školního roku 30. června.
Besídka ke Dni matek se konala v neděli odpoledne v sále školy a byla důstojným zakončením naší
výstavy. Děkujeme za přípravu této akce ředitelství,
učitelům a všem účinkujícím.
Za otnické zahrádkáře Antonie Bočková
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Vážení čtenáři
a rybářští nadšenci,
již tradičně uspořádal náš Rybářský spolek u příležitosti Dne dětí dětské rybářské
závody na rybníku Pod Poltňou, tentokrát 3. června. Ve srovnání s předešlými ročníky jsme udělali změnu stanovišť. Mirek Tichý ve spolupráci s Romanem Veselým
zhotovili velmi pěkné cedulky s čísly, které jsme rozmístili na lovná místa. Děti si
při prezentaci vždy jedno číslo vylosovaly a na tomto místě pak chytaly. Chtěli jsme
tím zajistit, aby měl každý stejnou šanci na úspěch a nikdo si nemohl předem místo
zakrmit. Ale jako každá nová věc, měla i tato drobné nedostatky, mimo jiné i ten, že
cedulek bylo 40, ale tento rok se sešlo zatím nejvíce malých rybářů ze všech ročníků a to 44, což absolutně předčilo naše představy. Počasí nám přálo, sice bylo opět
velké teplo a ryby braly méně, ale i tak si myslím, že se jich nachytalo dost. Třetí
místo s pěknými 311 cm nalovených ryb obsadila Deniska Křivánková, druhé místo
s 348 cm nalovených ryb obsadila Hana Dohnalová a absolutním vítězem, nebo spíše
vítězkou za 572 cm nalovených ryb a největší rybou závodů, amurem 70 cm, se stala
Tereza Hankocy. Mimo věcných cen, které si odnesli ti úspěšnější, byl tak jako každý
rok pro každého chytajícího připraven památeční diplom a také nějaká ta sladkost, je
ale škoda, a stává se to každý rok, že některé děti odejdou s rodiči před vyhlášením
výsledků a tím pádem si diplom neodnesou. Diplomy však nevyhazujeme, a tak pokud by ti, kteří si je nevyzvedli, měli o ně zájem, můžou se na mě kdykoli obrátit, moc
rád jim je předám.
Tímto bych chtěl vám všem poděkovat za účast na této akci a pozvat vás na další,
tentokrát rybářské závody pro dospělé, kde po jejich ukončení stejně tak jako minulý
rok, zahraje cimbálová kapela.
Za Rybářský Spolek Otnice, Martin Procházka
Petru zdar
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SPORTOVNÍ
OKÉNKO
Sportovní okénko

Otničtí
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i starších
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Jiří Hofr, David Šebeček, Kuba 14 – 16 dětí, což je velice potěšující.
Na nádherném 1. místě se umístil v kategorii příNavrátil, Adam Navrátil, Marek ZicháTaké proto jsme se rozhodli přihlásit
pravka mladší chlapci Tadeáš Žilka. Ve stejné kateček. Vašekgorii
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Dominik
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sehrálidívky.
10 zápasů
s výsledky
4 Rosendorfová,
ce, 4. Ochoz, 5. Otnice, 6. Pozořice. Hráči
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na pěkném
9. :místě.
trasu
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skóre: 84
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Což je slušný
Byly
zápasy, který
kteréobsadil
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velmimůžeúspěšné aŠimon
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s celkovým
výkonem a Joch a Vašek Svoboda (který se vrátil po
Andrea Rosenberková, trenérka atletické přípravky
umístěním týmu.
Naše nejlepší střelkyně zranění a byl to jeho první start), dopadli
Bára Zicháčková zatížila konta soupeřů mnohem lépe, když prohráli jen s Ivankou
78 brankami a stala se pátou nejlepší střel- 5:3 a ostatní týmy jasně přehráli. Pořadí
kyní celé soutěže. Gratulujeme! Další naši bylo následovné 1. Ivanka pri Dunaji 2.
střelci: Patrik Horák 24, Vašek Svoboda Otnice 3. Pozořice, 4. Viničné Šumice, 5.
15, Michal Matoušek 12, Radim Rafaj 10, Ochoz. Je potěšující, že nejlepším střelcem
Dan Kotlár 10, David Šebeček 5, Jiří Hofr turnaje této kategorie se stal Vojta Jedlička,
4, Vojta Kolařík 1, Adam Navrátil 1, Marek který nastřílel 20 branek. Gratulujeme!

Poslední akcí jarní sezony byl turnaj v
Blažovicích kategorie 2008 a mladší. Odehráli jsme ho i přes úmorné vedro velice
důstojně a 4. místo ze sedmi účastníků
není určitě k zahození. Pořadí turnaje bylo
1. Zbýšov, 2. Těšany, 3. Blažovice, 4. Otnice, 5. Šlapanice, 6. Chrlice, 7. Blažovice „B“.
Opět je to zlatý střed, kam Otnický fotbal
minimálně patří. Doufejme, že další roky
budou minimálně tak úspěšné, jak ten letošní, nebo ještě lepší.
Na konec sezony si děti užily pod plechem společnou oslavu a rozlučku se sezonou, i rozloučení s hráči, kteří přechází o
kategorii výše.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem
rodinným příslušníkům, kteří nás doprovázeli hlavně při venkovních zápasech, ale
i všem těm, kdo se na nás přišli podívat a
podpořit děti na domácím hřišti.
Sportu zdar!
Trenéři: Marek Matoušek
Michal Rosendorf

Foto: Andrea Rosenberková

PILATES
Metoda PILATES je cvičení, které vyvinul Joseph Hubertus Pilates před více než
100 lety. Inspiroval se ve starých kulturách. Cvičení rozvíjí koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a dýchání. Propracovává zádové, břišní a hýžďové svalstvo, svaly
jako základ správného držení těla. Účelem je posílení centra - jádra těla tzv. „Gurtel“, 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 rozdílu 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 protažené svaly. Kurz jsem absolvovala u Mgr. Renaty Sabongui, která je zakladatelkou 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
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Starší přípravka Otnice
Družstvo starší přípravky odehrálo v jarní části deset zápasů - pět výher, jedna remíza a čtyři prohry. Umíme vítězit i přijmout
porážku.
Sezonu jsme ukončili 17. března turnajem v Pozořicích. V naší kategorii bylo pět týmů a po krásných a bojovných zápasech jsme
skončili na druhém místě. Kluci ukázali, že jsou správná parta a dokáží držet při sobě.
Po turnaji jsme se přesunuli na otnické hřiště „pod plech“, kde proběhla rozlučka se sezonou 2016/2017 a slavnostní vyřazení
šesti hráčů z přípravky. Ti příští rok vytvoří základ družstva mladších žáků. Přejeme jim hodně gólů a fotbalového nadšení.
V této sezoně nás reprezentovali: Doležal Michal, Doležal Štěpán, Fojtík Ondřej, Goiš Matyáš, Chaloupka Filip, Kosík Adam,
Muric Maxmilián, Polanský Jiří, Rosendorf Dominik, Skalák Filip, Srba Vojtěch, Žuchovský Adam.
Petr Skalák

KrKOnOŠSKý SurViVaL - záVOdní deníK
„Potřebujeme někoho třetího do týmu!“
Tak zněla nabídka, se kterou mě už loni
na podzim oslovil kamarád. A jednalo se
o zatím méně známý, ale přesto náročný
závod - Krkonošský survival. I když jsem
trochu zaváhal, takovou nabídku zkrátka
nelze odmítnout. Dobrodružství všeho
druhu mě vždy přitahovala. A přes zimu by
bylo dost času na vylepšení kondice a shánění potřebné výbavy.
Krkonošský survival je dvacetihodinový orientační závod trojic v obtížném
horském terénu. Místo startu je pečlivě
tajeno. Startuje se v noci, za svitu čelovek, jen za pomoci mapy a buzoly se tým
musí dostat do cíle vzdáleného 40 - 60 km
od startoviště. Cesta bývá okořeněná různými úkoly, kterým by se rozumný člověk
velkým obloukem vyhnul: Ať už se jedná
o slaňování, brod ledovou řekou, nebo
časovku na sněžnicích. Smyslem závodu
je dostat se v časovém limitu do cíle - živí
a pohromadě. Také proto je počet startujících týmů omezen a už samotná registrace
závodníků bývá napínavým zážitkem.
Zbývá krátce představit zbytek naší trojky:
Pavel: Všestranný sportovec nejen tělem,
ale hlavně duchem. Když se rozhodovalo
o kapitánovi týmu, byla volba jasná. Něko-

lik let spolu sdílíme kancelář, takže už snad
víme, co jeden od druhého můžeme čekat.
Čenda: Aktivní horolezec, vždy s úsměvem na tváři a vybaven zásobou vtipů pro
každou situaci. Až nás dostihne nějaká krize, bude určitě užitečný.
I přes nějaké ty závodnické zkušenosti
mám pocit, že se mezi nimi vyjímám trochu bizarně.
- 24. březen, 12:00 - Den D nastal.
Kluci mě vyzvedávají v Otnicích. Obtěžkáni výbavou míříme do Krkonoš.
První komplikace nastává, když se musíme z Brna vracet pro zapomenuté zbytky výbavy. Po dalších čtyřech hodinách
jízdy parkujeme před horskou chatou
Kara. Čeká nás ubytování a prezence,
balení batohů, kontrola povinné výbavy
a v 19:00 briefing s kapitány. Někdo ještě narychlo shání sedák, karabiny nebo
doplňuje lékárničku, ostatní posedávají
ve společenské místnosti, skupiny si tlumeně domlouvají strategii, procházíme
společně mapy závodu. Ve 20:00 nasedáme do autobusů, které nás odvezou
na start do Horní Malé Úpy. Po půldruhé
hodině cesty serpentinami nás vítají zářivé hvězdy a mrazivý vzduch. Jsme kdesi
na polských hranicích, vysoko v horách.
- 22:00 - Zazní startovní výstřel a všech

150 závodníků se rozbíhá. Čeká nás tzv.
prolog: Část závodu sloužící k tomu, abychom se rovnoměrně rozptýlili po startovišti. S buzolou v ruce musíme oběhnout v určeném pořadí čtrnáct v lese
rozmístěných kontrol. Nic složitého, ale
je vidět, že někteří ze závodníků drží buzolu v ruce poprvé. Na start se vracíme
ve 23:57 - tři minuty před limitem s jednou chybějící kontrolou. Špatné je, že už
teď jsme zmáčení a trochu unavení. Prolog nemohl být na horším místě: Hustý
les, prudký svah, závěje místy až po pás,
protkané horskými potůčky. Naštěstí
bodová ztráta není velká, a tak přesně
o půlnoci pro nás začíná hlavní část závodu. Takže do boje!
- 2:20 - Zdravíme se s prokřehlými organizátorkami v cíli první časovky. Pár
minut odpočinku v autobusové zastávce,
z ruky do ruky putuje pleskačka slivovice
na zlepšení nálady a rychle pokračujeme
dál.
- 3:50 - Máme za sebou prvních pět
stanovišť. Dosud byla trať příjemná,
protože terén celou dobu víceméně klesal. Teď jsme v údolní osadě Velká Úpa
a čeká nás zdolat přibližně 600 výškových metrů korytem horského potoka.
- 5:30 - Jsme na hřebeni ve výšce 1100 m.
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n. m., v nejvyšším bodě celé trasy a musíme řešit první taktický problém: Zda zvolit
obtížnou jižní cestu přes Černou horu, která je bodově zajímavě ohodnocena, a nebo
pokračovat západním směrem s menším
bodovým ziskem. Brodíme se zledovatělým sněhem a noční mráz kulminuje. Únava a nedostatek spánku už se hlásí, ale jakákoliv delší zastávka nepřichází v úvahu.
Propocené oblečení i mokré boty na nás
okamžitě začínají přimrzat. Jednomu ze
závodníků zamrzla voda v hydrovaku.
Kdosi mu hned ochotně věnuje svou láhev.
Všichni víme, že v téhle pustině nemůžeme
nikoho nechat na holičkách, ani soupeře.
Do svítání zbývá ještě hodina. Rychle se
rozhodujeme pro snazší variantu a máváme Černé hoře na rozloučenou.
- 6:30 - Stále jsme ve výšce kolem 1000 m.
Noční pochod nás vyčerpal. Soupeři se
někam ztratili, šlapeme teď sami a mlčky.
Nutně potřebujeme oddech. Začíná svítat
a na rozcestí nacházíme horskou nouzovou
chatku. Lze vejít dovnitř a zavřít za sebou.
Kolem stěn jsou dřevěné lavičky, nad hlavou plošina na přespání. Malý prostor se dá
rychle vyhřát vlastním teplem. Zvlášť když
se k nám po chvíli přidá další tým. Necháváme svítit jednu z čelovek, převlékáme
a přezouváme se do suchého, něco sníme
a skláníme se nad mapou. Vzdáváme horolezecké stanoviště ve Špindlerově Mlýně.
Na prologu jsme strávili mnoho času - teď
nám začíná chybět a volíme co nejpřímější postup k chatě. Po otevření dveří chatky nás vítají první sluneční paprsky. Mráz
rychle ustupuje. Trocha odpočinku pomohla, odhodlaně se vydáváme po pěšině
dál na západ. Druhý tým se nás drží, mají
stejné plány, a tak až do konce závodu postupujeme společně.
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- 7:50 - Jsme v obci Dolní Dvůr. Hodilo
by se něco teplého do žaludku, ale ještě je
příliš brzy. Nikde zatím známky života. Ale
nálada se zlepšila, slunce svítí a suché oblečení příjemně hřeje. Bojový duch se vrátil.
Naštěstí jsme na jedné ze sjezdovek narazili na otevřený kiosek. Nabídli nám kávu
a klobásky. Nikdo neodmítl.
- 13:15 - Máme za sebou druhé největší
stoupání. Opět se mokří brodíme závějemi
a horské slunce nás oslepuje. Počasí zatím
vychází fantasticky, v dešti nebo vánici
bychom už možná byli zlomení a vzdali.
Teď nám zbývá do cíle asi tak 15 kilometrů
a ještě 4 stanoviště.
- 14:30 - Trochu jsme podcenili terén
a únavu, postup se hodně zpomalil. Jednoho člena sousedního týmu chytla břišní
nevolnost, vypadá to, že se předávkoval
magnéziem. Já jsem si natáhl podkolenní
šlachu, kulhám, a dokonce i náš zkušený
kapitán trpí bolestmi při sestupech. U extrémních závodníků je rytířským zvykem,
že si nikdo nikdy nestěžuje na žádné problémy ani na výběr trasy či chybu navigátora. Vědí, jak to okamžitě podrazí morálku celému týmu. Všichni jsme do toho
šli dobrovolně, známe své hranice, takže
po většinu času bojuje každý hlavně sám
se sebou.
- 15:00 - Zdolán poslední hřeben, chatu
máme na dohled. Ale ještě nás čeká stoupání a poslední dvě stanoviště v blízkosti
chaty. Závod končí za tři hodiny, takže čas
máme dobrý. Jenomže už meleme z posledního.
- 16:47 - Konečně v cíli! Těch posledních
pár stovek metrů jsme zdolávali dvě hodiny! Přestože do konce závodu zbývá slabá
hodinka, na chatě jsme jako jedni z prvních. Nevadí, aspoň není tlačenice ve spr-
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chách a u baru. Umytí a převlečení usedáme
s pivem ve společenské místnosti. Výsledky
jsou odevzdány, ale na vyhodnocení čekáme dlouho do noci. Dva týmy nestihly
návrat v časovém limitu, poslední z nich
dorazil se zpožděním 5 hodin až skoro
před půlnocí. Několik týmů bylo diskvalifikováno, jedna skupina závod vzdala kvůli
zranění. Neskončili jsme sice „na bedně“,
ale to ani nebylo naším cílem. Jsme rádi,
že ještě existují závody, ve kterých peníze
nehrají hlavní roli. Ani speciální výživa,
ani karbonový dres nenahradí umíněnost,
kamarádství a vzájemnou podporu, která je v extrémních závodech tak důležitá.
Krkonošský survival se od loňského roku
může honosit přívlastkem „Mistrovství
ČR v zimním přírodním víceboji“. V pozávodní diskusi dokonce zaznělo, že letošní
ročník survivalu předčil svou obtížností
i známou Beskydskou sedmičku. O to víc
nás těší, že i skupina obyčejných „kluků
z Moravy“ závod dokončila po boku těch
nejzkušenějších profesionálů.
A na závěr se asi sluší dodat několik čísel:
Čas strávený na trati: 16h 50 min + 1h 57
min. prolog.
Překonaná vzdálenost: 61 km horizontálně.
Stoupání: 3197 m, klesání: 3507 m.
Nejvyšší bod: 1060 m. n. m., nejnižší
bod: 540 m. n. m.
Počet navštívených kontrol: 13 z celkových 39 - letos ani jeden z týmů nedokázal
obejít všechny kontroly.
Počet startujících týmů: 21 mužských, 5
ženských, 19 smíšených - celkem 135 závodníků.
Závod dokončilo: 40 ze 45 týmů, letos
jsme obsadili 35. místo.
Pavel Peksa
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Běžecký závod run Tour Brno 2017
Na začátku naší přihlášky na Run Tour
byla iniciativa přihlásit našeho kamaráda
Luďka Leváka na běžecký závod. Luděk totiž změnil stravovací návyky a životosprávu a shodil neuvěřitelné spousty kilogramů. Uběhnout pět kilometrů by pro něho
byl před rokem nesplnitelný úkol.
Zpočátku tento záměr, přihlásit a dostat
Luďka na závody, nezněl nijak reálně a věrohodně. Posléze jsme se ovšem přesvědčili, že se na startovní listině Luďa skutečně
nachází. A tak jsme z hecu prohlásili, že
když dá Luďa 5 km, tak my (Dušan Matoušek, Evžen Rafaj, Marian Špunar) musíme
dát 10. No a v tu chvíli už byla naše účast
jasná.
To by ovšem nestačilo, a jak se nápad
rozvíjel, přišla další výzva: „Musíme to
uběhnout pod hodinu“.
To už ale znamenalo rozvinout tréninkový plán a tak trochu si vyzkoušet, zda svým
závazkům dokážeme dostát.
Upřímně můžu říct, že po prvním výběhu a překonání prvního cca 1 km, kdy někteří z nás museli pro vyčerpání zastavit, se
vážně uvažovalo, že někteří svou přihlášku
zruší. To byla asi první a nejkrušnější chvíle
přípravy. Nicméně v běhu se pokračovalo
dál a zastávek pomalu ubývalo. Začali jsme
si kolem Otnic měřit různé délky okruhů,
až jsme se po čase dostali na těch cílových
10 km, které se podařilo zdolat bez zastávky a v požadovaném čase pod 60 minut.
Teď už jsme věděli, že závod dáme a docela jsme se na něho začali těšit. Pořád jsme
ale byli v očekávání, co nás čeká. Dřív jsme
nic podobného neabsolvovali.
Run Tour Brno je jeden z osmi závo-

dů po celé České republice, který pořádá
v tomto roce Česká pojišťovna a je vypsán
jak pro výkonnostní běžce, tak i pro amatéry.
Byli jsme překvapeni, na jak profesionálním základě byl celý závod organizován.
Od doprovodných akcí, přes registraci až
po samotné zabezpečení a organizaci závodu. Celková atmosféra před závodem
i po doběhnutí byla úžasná.

Byla to skvělá příležitost vyzkoušet si
a porovnat svoji kondici s ostatními běžci
v dané věkové kategorii.
Samozřejmě jsme letos ještě neatakovali špici závodního pole, který letos čítal
na trase 10 km 530 běžců, ale příští roky se
s námi musí vážně počítat.
Náš příběh nekončí!
Za skupinu běžců Dušan Matoušek
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ukončení cvičeníčka
Cvičeníčko pro kojence a batolata (a posléze i pro předškoláky) bylo pravidelným setkáním rodičů a dětí. Děti doprovázely nejčastěji maminky, ale sem tam se objevil i nějaký
tatínek a poslední roky jsme přivítali dokonce babičky.
Zpočátku jsme cvičili v centru volného času Otnický SAD. Jenže tím jak děti rostly a zájemců přibývalo, museli jsme se začít scházet v místní tělocvičně. Do cvičení jezdily nejen
děti z Otnic, ale i z okolních obcí (Bošovice, Milešovice, Újezd u Brna, Šaratice, Lovčičky).
Všechny se naučily něco nového, těšily se na cvičení, poznaly další kamarády.
Společně jsme cvičili, soutěžili, zpívali, hráli na rytmické nástroje, tančili i relaxovali.
Našimi kamarády se stali i teta Pavla a její canisterapeutičtí psi Amanda a Kelly. V létě
jsme cvičení uzavírali cestou za pokladem s plněním úkolů. Plné pohybu, ale i legrace
a překvapení byly naše výlety – do Poltně a k Hubertovi, zimní výlet k hájence do Lovčiček, výlet na katrány do Újezdu, do obory v Židlochovicích i Sokolnicích, který byl spojen
s návštěvou terapeutické zahrady...
Věřím, že jsme si to za ta léta společně užili. Posledním květnovým dnem cvičeníčko
skončilo. Budu věřit, že toto cvičení končí a nějaké nové začne. Přeji všem krásné léto,
hodně pohybu a radosti.
Mária Papcunová
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Čtení na léto – novinky v naší knihovně
Romány pro ženy

PAWLOVSKÁ HALINA-TŘI METRY VÁŠNĚ
TEMPLE EMMA-ZPĚV MAURA
WOOD BARBARA-ZEMĚ ODPOLEDNÍHO SLUNCE
BENKOVÁ JANA-ČISTÁ LÁSKA
ERSKINE BARBARA- SPÁČŮV HRAD
MOORJANI ANITA-CO KDYŽ JE TO NEBE
HARTL PATRIK-PRVOK,ŚAMPON,TEČKA A KAREL
OAKLEY COLLEEN-STAČÍ JEN DOTIK
JAKOUBKOVÁ ALENA-MANŽEL NIKDY NESPÍ
LAPENA SHARI-MANŽELÉ ODVEDLE
DE BLASI MARLENE-VEČERY V UMBRII
HOWELL HANACH-VÝKUPNÉ Z VYSOČINY
QUICK AMANDA-ECLIPSE BAY
HARMAN PATRICIA-PORODNÍ BÁBOU PROTI SVÉ VŮLI
VIEWEGH MICHAL-BŮH V RENAULTU
JEFFRIES SABRINA-STŘÍBRNÁ LABUT´
DUNKOP RORY-CO JSME SI NEŘEKLI

Detektivní romány

BANNALEC JEAN – LUC - BRETAŇSKÁ PÝCHA
PATTERSON JAMES-PATNÁCTÝ SKANDÁL
HARPER JANE-SUCHO
PENNY LOUISE-HLADOVÝ DUCH
CLARK MARY HIGGINS-MELODIE STÁLE ZNÍ
KIRK SHANNON-METODA 15/33
GENTRY AMY- DCERA NĚKOHO JINÉHO
Patrik Hartl PRvok, ŠamPon, Tečka a kaRel
Román vypráví s vtipným nadhledem příběh čtyř kamarádů. Autorem knihy je Patrik Hartl
- autor a režisér divácky úspěšných her. Příběh je o čtyřech kamarádech, kteří si dvacet let po
maturitě položí otázku, jestli žijí opravdu tak, jak chtěli, když jim bylo osmnáct. A protože si
musí přiznat, že by sami ze sebe nejspíš byli zklamaní, pokusí se to změnit.
Názory čtenářů:
Knihu jsem přečetla jedním dechem. Za jeden den. Je vtipná, člověk se u toho zasměje. Mnozí
čtyřicátníci se možná i trošku zamyslí, jestli svůj život prožili podle svých představ.
Knížka, u které se zasměje každý a skvělá oddychovka, od které se člověk nedokáže odtrhnout.
Halina Pawlovská Tři meTRy váŠně
Přišla jsem na to jako blesk z čistého nebe. Abych byla šťastná, potřebuju, aby mne někdo
miloval, abych milovala já jeho a aby mi to slušelo! A když jsem si své touhy takhle zformulovala, bylo mi jasné, co musím udělat! A o tom je můj příběh. Dalo by se to shrnout do jedné
věty: Budu vám vyprávět, jak jsem konečně našla ten ideální model!
Názory čtenářů:
S přicházejícím létem jsem narazila na novou (pro mě) knížku od Haliny, přečetla jsem ji jak
malinu za jeden den a přesně tak chutnala :-) Doporučuji jako knížka na dovolenou ideální :)
Opravdu dobrá oddechovka, když si představím některé módní kreace, které Halina popisuje,
které jí maminka ušila, nebo nechala ušít, tak je mi hned do smíchu....
Jane Harper Sucho
Australské městečko Kiewarra sužuje dlouhé sucho, které si vybírá daň nejen na přírodě a
dobytku, ale i na psychice místních obyvatel. Na jedné z farem najdou mrtvou ženu a jejího
syna. O kus dál stojí auto otce rodiny Luka Hadlera, který pravděpodobně svou manželku i
syna zastřelil a pak spáchal sebevraždu.
Na pohřeb přijíždí Lukův dávný kamarád, federální policista Aaron Falk, který v městečku
prožil dětství. Vrací se nerad, počítá hodiny, kdy bude moct zase odjet. Od začátku je jasné, že
tady není vítán.
Na nátlak rodiny Hadlerových Falk spolu s místním policistou Racem znovu neformálně otevřou vyšetřování zdánlivě jasného případu. Postupně vycházejí najevo různé maličkosti, které
nahlodávají zpočátku nezpochybnitelnou verzi o dvojnásobné vraždě a následné sebevraždě.
Jak Falk proniká do okolností úmrtí, otevírají se staré rány a vznikají nové. Falk a Luke totiž
měli tajemství. Tajemství, o kterém si Falk myslel, že je dávno pohřbené. Tajemství, které po
Lukově smrti opět vyplouvá na povrch…
Info o knihách z www.databazeknih.cz
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5. srpna
KYNOLOGICKÝ DEN
od 8 hodin u rybníka v poltni
občerstvení zajištěno – srnčí a kančí guláš
pořádá: Myslivecký spolek „Hubert“ otnice
16. září
Soutěž v požárním útoku
U hasičské zbrojnice
občerstvení zajištěno
pořádá: Sbor dobrovolných hasičů otnice
16. září
Rybářské závody pro dospělé
8 – 15 hodin proběhnou závody
po ukončení zahraje k poslechu i k tanci
cimbálová muzika ŠtErnovjan z Újezda u Brna
občerstvení zajištěno
pořádá: rybářský spolek otnice
22. - 23. září
PODZIMNÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
A VYBAVENÍ
v dělnickém domě
pořádá: obec otnice
14. října
BABSKÉ HODY
pořádá: Sokol otnice

LEtní fiLMový fEStivaL na HřiŠti
7. srpna
Zabijáci z maloměsta
krimikomedie / dánsko
nevhodný mládeži do 15 let
8. srpna
Kráska a zvíře
rodinná fantasy / USa / Mládeži přístupno
9. srpna
Psí poslání
dobrodružná komedie / USa / Mládeži přístupno
10. srpna
Proč právě on?
komedie / USa / nevhodný mládeži do 15 let
11. srpna
Zahradnictví: Rodinný přítel
Český film / Mládeži přístupno
Bližší informace o filmech najdete na www.csfd.cz
promítá se vždy po setmění za každého počasí
mimo silný vítr
Občerstvení zajištěno

putovní výstava
PLNÉ RUCE PRÁCE
výstavu o pěstování kávy si můžete do konce srpna prohlédnout na oknech místní knihovny v přízemí radnice.
výstavní plakáty přibližují život pěstitelů a upozorňují na souvislosti mezi podmínkami pěstování a naší vlastní spotřebou.

naše děti

soutěž vesnice roku

