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Strohá zpráva říká, že v letech 1947 až 1948 byl u nás v Otnicích postaven dělnický
dům, který nám slouží již sedmdesát let. Kdo chce vědět víc, ať pokračuje ve čtení
dalších řádků. Bylo to téměř ihned po válce. všichni byli nadšeni, aby mohli konečně
zbudovat to, co v naší obci už dlouhá léta chybělo. Byla to především měšťanská škola.
Tehdejší Národní výbor Otnice pod vedením Jana Stříteckého odsouhlasil již v roce
1946 náročný plán výstavby. Na doporučení oslovil Ing. architekta Jana Tymicha
k vypracování plánu školy a domků pro ředitele a učitele. Již 5. srpna bylo rozhodnuto. Výstavba probíhala za obrovského nadšení i nasazení občanů. Úspěch si vyžadoval
oslavit. Kde? Markova hospoda byla vybombardována a Hložkova na Pančavě nebyla
sto pojmout množství nadšení. Nápad postavit i kulturní dům byl na světě. Opět byl
požádán Ing. architekt Jan Tymich o vypracování plánu. Ten souhlasil, ale s podmínkou, že bude dům sloužit všem občanům bez rozdílu. Dokonce i pan děkan Inocenc
Haňka tento návrh schvaloval. Avšak ozvali se nikoliv Stroupežnického, ale otničtí furianti, že si postaví svůj Katolický dům. A skutečně ho s obrovským nasazením již 22.
července 1947 dokončili. Dnes slouží k jiným účelům. Více se můžete dočíst v článku
Josefa Mezuláníka publikovaném v Otnickém zpravodaji číslo 69.
Představitelé obce, maje již plány na kulturní dům vypracovány, 6. července 1947
položili základní kámen k zahájení stavby. Původně měl stát na levé straně příjezdu
ke škole, ale teď se hledalo nové místo. Našlo se u pana Rudolfa Hložka, který s podmínkou práva výčepu, postoupil na stavbu svoji zahradu. A opět s obrovským elánem
a pracovním nasazením byl dělnický dům dokončen již v roce 1948. Na počest úspěšného díla tohoto kulturního stánku byla 15. srpna uspořádána obrovská slavnost, na
které pronesl krátký proslov i host z nejvzácnějších, básník Vítězslav Nezval v zastoupení tehdejšího ministra informací Václava Kopeckého. Slavnost, na které nebylo čím
pohostit (maso bylo nedostatkové zboží). nápad nakoupit ryby byl okamžitě přijat.
A opět ochotné ruce žen čistily, porcovaly a smažily a mohlo se hodovat. Hrozivá nehoda s rybí kostí uvízlou v krku jednoho z hostů byla přítomným lékařem zažehnána
a mohlo se slavit až do rána, což trvá až dodnes.
Plných sedmdesát let slouží tato budova z nadšení zbudovaná k radosti a zábavě
všem. Splnilo se tak přání a podmínka Ing. architekta Jana Tymicha, tvůrce velkolepých staveb nejen v naší obci. Od roku 1955 je dělnický dům v péči obce.
Jako osmnáctiletá jsem se této oslavy osobně zúčastnila.
Ludmila Kaloudová
Podrobnosti může čtenář najít v knize Z minulosti Otnic Karla Mlatečka a Na dobré
hodince v Otnicích od Marty Králové. Obě knihy k zakoupení na obecním úřadě.
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Číslo 72 – červenec 2018

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVa
ÚNOR - 12. 2. 2018
4. Kontrola minulého zápisu:
Bod 19) V ulici Pod Vodárnou bylo rozšířeno sběrné hnízdo o kontejner na papír a sklo bílé i barevné.
Bod 22) Akce ul. Květná – obdržené připomínky byly postoupeny projektantovi k zapracování.
Bod 23) Chodník u Foltýnového – uskutečnilo se jednání s p. Foltýnem. Jeho stanovisko sdělí obci v březnu.
Bod 26) Na základě dohody s Úřadem práce Vyškov, byly prodlouženy
smlouvy se zaměstnanci na VPP do konce června 2018.
5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP:
a) I. Kneslová 371 – souhlas s dělením pozemku p.č. 893/2
b) Manželé Kneslovi 371 – ÚS č.3/2018, novostavba RD
c) ČEPS Praha – pozastavení kácení dřevin + ústní jednání
d) M. Blechová Lovčičky – souhlasné stanovisko, stacionární zdroj
znečištění
e) Obec Otnice – zahájení stavebního řízení, „II/418 Otnice – průtah“
f) J. Sloup 330 – zahájení kolaudačního řízení, přístavba garáže
6. Faktury ke schválení:
a) Respono Vyškov – Fa:317110371, likvidace TKO za IV.Q.2017
b) Respono Vyškov – Fa:2317350048, likvidace odpadů na SD
c) Ing. Sedláček Brno – Fa:2018014, upgrade G-VIEW + aktualizace
dat
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 6, zápisu.
7. Výbor ŽP:
Žádost paní O. Hložkové Otnice 178, o povolení vykácení smrku
na p.č. 336.
Předáno Výboru ŽP k vyřízení.
8. Hody – hostování lunaparku:
Zastupitelé projednali nabídku p. M. Flaksové z Brna o povolení hostování lunaparku na tradičních hodech dne 23. - 24. 6. 2018. Jiné
žádosti obec neobdržela.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje žádost p. Marcely Flaksové.
9. Materiály Základní školy Otnice:
Zastupitelé projednali návrh odpisového plánu Základní a Mateřské
školy Otnice na rok 2018. Roční odpis bude činit 152 248 Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje roční odpisový plán Základní a Mateřské školy Otnice na rok 2018, ve výši 152 248 Kč.		
10. Mazalová M. – výpověď z bytu:
Starosta předložil výpověď nájemní smlouvy od p. Martiny Mazalové
Otnice 49 z bytu č.1, k 31. 3. 2018. Obec nebude byt obsazovat s tím,
že bude nabídnut možnému zájemci v návaznosti na provozování
zubařské ordinace v Otnicích.
11. TJ Sokol – žádost o finanční příspěvek:
Zastupitelstvo projednalo žádost TJ Sokol Otnice o finanční podporu
projektu „Výměna povrchu fotbalového hřiště“. Předpokládaný finanční příspěvek pro TJ Sokol Otnice ve výši 2,9 mil. Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo bere žádost na vědomí. Finanční podpora ve výši 2,9
mil. Kč., bude zapracována do výdajů rozpočtu v r. 2018.
12. Koupě nemovitosti – garáže.:
Obec hodlá odkoupit garáž ve vlastnictví p. Čecha, stojící na obecním pozemku p.č. 441. Znaleckým posudkem byla stanovena cena
34 529 Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje odkoupení zděné garáže od p. O. Čecha, bytem Slavkov u Brna, stojící na obecním pozemku p.č. 441, za cenu
stanovenou znaleckým posudkem.			
13. Svaz včelařů Otnice - žádost:
Zastupitelstvo projednalo žádost Českého svazu včelařů, místní organizace Otnice, o souhlas s výsadbou zeleně pro opylovače na obecních pozemcích.
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s výsadbou zeleně pro opylovače na obecních
pozemcích. Pozemky budou upřesněny před výsadbou.
14. Prodej pozemků p.č. 272/121 a 272/123:

Zastupitelstvo projednalo žádost ing. Pavla Doležala o odprodej obecních pozemků p.č. 272/121 a p.č. 272/123 v k.ú. Otnice. Pozemky
jsou uvnitř areálu HDP Trading a pro potřeby obce jsou zbytné.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků p.č. 272/121 o výměře 288
m2 a p.č. 272/123 o výměře 124 m2, v k.ú. Otnice, ing. Pavlu Doležalovi Lovčičky 176, za cenu 55 Kč/m2.
15. Prodej pozemku p.č. 1192/2:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Hlouška Miloslava a p. Petra Süsera oba bytem Brno o odprodej obecního pozemku p.č. 1192/2 v k.ú.
Otnice.
Pozemek je pro obec zbytný. Prodejem se napraví skutečný stav užívání.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1192/2 o výměře 255 m2
v k.ú. Otnice, p. Miloslavu Hlouškovi Brno Dunajská 17 a p. Petru
Süsserovi Brno Jateční 30, za cenu 35 Kč/m2.		
16. Koupě pozemku p.č. 1335/12:
Obec má dlouhodobý zájem o odkoupení pozemku p.č. 1335/12 o výměře 29 m2, za účelem napravení faktického stavu. Pod pozemkem
jsou vedeny inž. sítě.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 1335/12 v k.ú.
Otnice, od
Jiřího Kaloudy Otnice 418, Miloslava Kaloudy Otnice 138, Miroslava
Kaloudy Otnice 28, Pavla Kaloudy Otnice 410 a Petra Kaloudy Otnice 418, za cenu 55 Kč/m2.					
17. GasNet – věcné břemeno:
Zastupitelé projednali návrh smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi obcí Otnice (povinný), GasNet, s.r.o. Ústí n/L. (oprávněný)
a Ing. Martinem Heřmanským Otnice 347 (investor), do obecního
pozemku p.č. 568. Jedná se o zřízení věcného břemene pro plynovou přípojku k RD č.p. 347.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene (plynárenské zařízení) do obecního pozemku p.č. 568, ve prospěch
GasNet, s.r.o. Klišská 940/96, 400 01 Ustí n/Labem, za cenu
5 000 Kč.
18. E .ON – věcné břemeno.:
Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene
do pozemků p.č. 994/2, 994/3, 994/118, 994/119, 994/120, 994/121,
994/122, 994/123, 994/124 a 994/125 v k.ú. Otnice, ve prospěch f. E.
ON Distribuce. Jedná se o akci „Otnice, kabel NN lok. 30xRD“. Zastupitelstvo schválilo tuto smlouvu již 30. 10. 2017. Zápisem GP stavby však došlo k přečíslení pozemků a původně schválenou smlouvu
nebylo možné zapsat do KN.			
Usnesení:
a) Zastupitelstvo ruší usnesení č.10 ze dne 30.10.2017 kterou schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene do pozemků 994/2, 994/3
a 994/78, v k.ú. Otnice.
b) Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene
do pozemků p.č. 994/2, 994/3, 994/118, 994/119, 994/120, 994/121,
994/122, 994/123, 994/124 a 994/125 v k.ú. Otnice, ve prospěch f.
E.ON Distribuce a.s. České Budějovice, za původní cenu 12 100,Kč.			
19. Žádost o stanovisko k demolici RD 313:
Zastupitelstvo projednalo žádost vlastníků RD č.p. 313, p. M. Hlouška a p. Süssera z Brna o stanovisko obce k provedení demolice RD
a příslušenství.
Na místě stávajícího bude postaven nový rod. dům.
Usnesení:
Obec k projektové dokumentaci demolice RD č.p. 313, nemá připomínky.
20. Plán akcí na rok 2018:
Zastupitelé projednali a upřesnili návrh plánu akcí na rok 2018.
21. Návrh rozpočtu na rok 2018:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledky hospodaření obce za rok
2017 a projednalo návrh rozpočtu na rok 2018. Výdajová stránka
rozpočtu koresponduje s plánem akcí na rok 2018. Součástí rozpoč-

otnický zpravodaj
tu je i návrh sociálního fondu. Rozpočet bude zveřejněn na úřední
desce obce.				
22. KPÚ Otnice:
Starosta informoval o stavu pozemkových úprav. Dne 14. 2. se sejde
Sbor zástupců a projedná priority plánu společných zařízení. Následně ve druhé polovině března bude návrh vystaven. Závěrečné
jednání se uskuteční koncem dubna. Dokončení pozemkových
úprav se zápisem do Katastru nemovitostí se předpokládá koncem
září 2018.
23. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- MUDr. L. Kučerová ukončí svoji lékařskou praxi k 31. 12. 2018. Nástupce se nedaří zajistit.
- Oční ambulanci v Újezdě u Brna nyní zajišťuje společnost NeoVize
Brno.
- Pan Dirbák D. nabídl obci dodání 20 ks ovocných stromů pro výsadbu.
- Pan B. Petr pořizuje celoroční snímek o obci. Pokud si obec u něj
objedná samostatný záznam z některé akce, tak bude samostatně
fakturován.
- Český statistický úřad provádí výběrové šetření v domácnostech „Životní podmínky 2018“. Některé domácnosti v Otnicích mohou být
osloveny.
BŘEZEN - 5. 3. 2018
4. Kontrola minulého zápisu:
Úkoly jsou průběžně plněny.
5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP:
a) E.ON ČR – ÚR č.25/2018, kompletní rekonstrukce VVN vedení
b) Vodafone CR – Základnová stanice, není nutné stavební povolení
c) Bc. Pavel Zehnal 472 – sdělení k zahájení dodatečného povolení
stavby
d) J. Sloup 330 – Kolaudační rozhodnutí č.8/2018, přístavba garáže
6. Policie ČR – zpráva za rok 2017:
Zastupitelé vzali na vědomí „Zprávu o bezpečnostní situaci v obci Otnice za rok 2017“, zpracovanou Policií ČR Slavkov u Brna. V uplynulém roce byly na území obce spáchány 2 trestné činy a 20 přestupků.
7. DSO Cezava – žádost o dotaci:
Na základě požadavků obcí, podala DSO Cezava žádost o dotaci
z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje. Otnice se
k žádosti připojily na vybavení mobiliářem o finančním objemu
cca 59 tis. Kč
8. Vánoční koncert 2018:
Vánoční koncert se uskuteční dne 2. 12. 2018. Hrát bude kapela Bojané s konferenciérem p. K. Hegnerem.
9. Materiály Základní školy Otnice:
Zastupitelé projednali „Výroční zprávu o hospodaření školy za rok
2017“
Hospodářský výsledek za rok 2017 je + 1 071,59 Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Výroční zprávu o hospodaření školy za rok
2017. Schvaluje také převedení přebytku hospodaření školy ve výši
1 071,59 Kč., do rezervního fondu školy.
10. Inventarizace k 31. 12. 2017:
Starosta seznámil zastupitele s „Inventarizační zprávou za rok 2017“.
Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly mezi evidencí a fyzickým
stavem.
Vyřazený majetek je v celkové hodnotě 134 548,68 Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2017.
11. MUDr. T. Karbula – dodatek č.1, Smlouvy:
Obec má uzavřenou nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor s MUDr. Libuše Víšková s.r.o. Od 1. 3. 2018 tento právnický
subjekt mění svůj název na PRAKTIK – TK s.r.o. a jednatelem společnosti se stává MUDr. Tomáš Karbula.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1, nájemní smlouvy ze dne 1.
7. 2014, ve kterém se mění název nájemce na PRAKTIK – TK s.r.o.,
s účinností od 1. 3. 2018.
12. KoPÚ Otnice - priority:
Starosta informoval o stavu pozemkových úprav. Dne 14. 2. 2018 se
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sešel Sbor zástupců a projednal priority plánu společných zařízení
takto:
1. Hlavní polní cesta C2 + C1A a LK9 + LBC9
2.	Vedlejší polní cesta C36 + rybník MVN1
3. Doplňková polní cesta C5 včetně IP2
4.a
LK 10
4.b
IP5
4.c
IP/C7
4.d
LK5
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výše navržené priority Plánu společných zařízení v k.ú. Otnice.
		
13. Rozpočet obce na rok 2018:
Zastupitelé projednali návrh rozpočtu na rok 2018. Rozpočet byl zveřejněn od 13. 2. do 5. 3. 2018. Ke zveřejněnému rozpočtu nebyly
vzneseny připomínky.
Celkové příjmy: 
26 907 800 Kč
Celkové výdaje: 
26 907 800 Kč
Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2018.
Příjmy: 
26 907 800,- Kč.
Výdaje: 
26 907 800 Kč
14. Rozpočet SF na rok 2018:
Zastupitelé projednali návrh plnění a čerpání sociálního fondu v roce
2018.
Příjem SF 
51 752 Kč.
Čerpání SF:
68 000 Kč.
Deficit hospodaření SF bude pokryt z přebytku minulého období.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje plnění a čerpání sociálního fondu obce v r.
2018.
15. Plán akcí na rok 2018:
Starosta předložil návrh plánu akcí na rok 2018. Nebyly vzneseny připomínky.
Předpokládaný objem výdajů na akce v r. 2018 činí 16 367 000 Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje plán akcí (výdajů) obce na rok 2018.
16. Skutečné náklady akcí v r. 2017:
Starosta předložil tabulku skutečných nákladů realizovaných akcí
v roce 2017.
Přehled nákladů bude uveřejněn ve zpravodaji. K materiálu nebyly
vzneseny připomínky. Zastupitelé vzali materiál na vědomí.
17. Parkování vedle Dělnického domu:
Zastupitelstvo se zabývalo dotazy občanů, proč není možné parkovat
v proluce vedle Dělnického domu. Jedním z důvodů byl provoz Kasína. Tento důvod však již pominul. Uvolněním tohoto prostoru
dojde k rozšíření míst pro parkování osobních vozidel. Zastupitelé
také vzali na vědomí dopis, zaslaný
e-mailovou poštou, od ing. J. Matyáše (vlastník nemovitosti vedle DD,
číslo popisné 292), ze dne 3. 3. 2018. 		
Usnesení:
a) Zastupitelstvo ruší dohody s ing. J. Matyášem o regulaci vjezdu
osobních vozidel na pozemky p.č. 616/1 a 618/1.
b) Zastupitelstvo schvaluje odstranění závory vjezdu na pozemku p.č.
616/1.
c) Zastupitelstvo schvaluje odstranění dopravního značení zákazu
vjezdu na výše uvedené pozemky.
18. Záměr prodeje pozemků:
Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Pšenákových na odprodej
obecních pozemků p.č. 1221/3, p.č. 1222/3 a p.č. 1236/3 v k.ú. Otnice.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje výše uvedených pozemků
v k.ú. Otnice
19. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Akce „Světlušky“ se uskuteční dne 27. 4. 2018.
- Pan Havelka tlumočil poděkování místostarostovi za uskutečnění
akce
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„Posezení pro seniory“ dne 3. 3. 2018.
- Starosta informoval o podaných žádostech o dotace na Jihomoravský
kraj.
26. 3. 2018
4. Kontrola minulého zápisu:
Bod 11) Dodatek č.1 Smlouvy s MUDr. Karbulou, byl podepsán.
Bod 17) Parkování vedle DD – zastupitelé vzali na vědomí žádost
ing. Matyáše o souhlas s úpravou plochy pro parkování vozidel vedle jeho RD. Je nutné předložit návrh řešení.
5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP:
a) I. Kneslová 371 – Rozh. o odvodu za vynětí ze ZPF + souhlas
ke stac. zdroji
b) Prostavby Brno – Souhlas s užíváním novostaveb RD, SO 11D a SO
11E
c) T. Jandík 244 – sdělení k žádosti o provádění oprav na RD 244
6. VH Respono + VaK Vyškov – delegace zástupce:
Na Valnou hromadu společnosti Respono Vyškov a Vodovody a kanalizace Vyškov, je nutné delegovat zástupce za obec.
Usnesení:
Zastupitelstvo deleguje:
a) Na VH Respono Vyškov (31. 5. 2018) místostarostu Pavla Murice
a místopředsedu dozorčí rady Respono, starostu obce Pavla Prokopa
b) Na VH VaK Vyškov (25. 5. 2018) deleguje místostarostu Pavla Murice.
7. Faktury ke schválení:
a) Respono Vyškov – Fa:18200480, likvidace odpadů na SD
b) J. Košvica Hvozdec – Fa:20180048, asfaltový recyklát
c) Prostavby Otnice – Fa:201820012, odvoz a uložení suti ze hřbitova
d) M. Tichý Otnice – Fa:218037, odvoz a uložení suti
e) Gordic Jihlava – Fa:2018500649, upgrade účetních programů
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 7, zápisu.
8. DSO Cezava – dodatek č. 1, stanov:
Zastupitelé projednali Dodatek č. 1 stanov Dobrovolného svazku obcí
Regionu Cezava. Dodatkem se doplňuje činnost svazku o plnění
úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR).
Dodatek byl již schválen VH DSO Cezava dne 16. 3. 2018.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 1 stanov DSO Cezava.
9. Materiály Základní školy Otnice:
Zastupitelé vzali na vědomí „Zprávu o provedení prověrek bezpečnosti za rok 2017“, kterou předložila Základní škola Otnice.
10. GasNet – věcné břemeno do p.č. 1462/1:
Zastupitelé projednali návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
obcí Otnice (povinný), GasNet, s.r.o. Ústí n/L. (oprávněný) a Miroslavem Tichým Otnice 223 (investor), do obecního pozemku p.č.
1462/1 v k.ú. Otnice. Jedná se o zřízení věcného břemene plynové
přípojky pro zámečnickou dílnu.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene (plynárenské zařízení) do obecního pozemku p.č. 1462/1, ve prospěch GasNet, s.r.o. Klišská 940/96, 400 01 Ustí n/Labem, za cenu
5 000 Kč.
11. V. Pittová – smlouva o nájmu:
Zastupitelé vzali na vědomí nesouhlasné stanovisko p. V. Pittové,
k výši stanoveného nájmu za pronájem pozemku p.č. 1758/1 a části
pozemku 1758/2, v k.ú. Lovčičky. Jedná se o pozemky v bývalé cihelně.
Usnesení:
Zastupitelstvo revokuje svoje usnesení č. 16, ze dne 15. 1. 2018 takto:
Výše nájmu se bude odvíjet od výše nájemného, které vyplácí a.s. Rostěnice v k.ú. Otnice (3 864 Kč/ha/rok). Ostatní ujednání smlouvy
se nemění.
12. Úplatné nabytí pozemku p.č. 1107/8:
Obec má dlouhodobý zájem o odkoupení pozemku p.č. 1107/8 o výměře 22 m2, za účelem napravení faktického stavu (veřejný prostor).
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 1107/8 v k.ú.
Otnice, od
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Jiřího Lattenberga Otnice 23, za cenu 55 Kč/m2.		
13. Žádost p. V. Kypra - Kasíno:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. V. Kypra Otnice 350, o pronájem
Kasína na DD dne 1. 6. 2018, za účelem rodinné oslavy.
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem Kasína dne 1. 6. 2018, za cenu
500 Kč.
14. Nákup komunální techniky:
Zastupitelstvo jednalo o vybavení pracovní čety komunální technikou. Jednomyslná shoda byla zakoupit víceúčelový stroj s bohatým
příslušenstvím. Výhodou je celoroční využití stroje a jeho údržba.
Starosta i místostarosta informovali o nabídce f. Avant. Zúčastnili
se také předváděcí akce v Brně.
Zastupitelé souhlasí s vypracováním nabídky pro naši obec od firmy
Avant.
15. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Starosta informoval o optimalizaci odpadového hospodářství na Základní škole
- Podal také informaci o bezpečném archivování elektronických dat
na OÚ
- Vyzval zástupce komise pro natáčení videa i zastupitele, k aktualizaci
termínů
- Zastupitelé jednali o přípravě investičních akcí v dalším volebním
období
- Pan Havelka poděkoval všem ochotníkům za předvedené divadelní
představení ve dnech 17. - 18. 3. 2018
- Dana Sekaninová informovala o mimořádném filmovém představení dne 28. 3. 2018
- Zastupitelé vedli diskuzi o dopadech GDPR na obec
DUBEN - 16.4.2018
4. Kontrola minulého zápisu:
Bez úkolů.
5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP:
a) Ing. M. Kolenčík 397 – kontrolní prohlídka, rekonstrukce RD
6. JMK – odbor ŽP:
Veterinární univerzita Brno - Zahájení řízení o udělení výjimky odchytu zvláště chráněných obojživelníků a plazů.
7. Faktury ke schválení:
a) Reex Modřice – Fa:218021, tisk zpravodaje č. 71
b) Makro Praha – Fa:8244812228, pivní sety 50 ks
c) Prostavby Otnice – Fa:201820018, strojní úprava cesty k rybníku
v Poltni
d) J. Sokol Bošovice – Fa:18134, kopírovací zařízení do knihovny
e) J. Hradil Bošovice – Fa:2018012, oprava střechy na budově ZŠ
f) Ing. Matyáš Lovčičky – Fa:2018110, projekt ul. Květná, I.část
g) Aerofilms Praha – Fa:180310156, zápůjčka filmu
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 7, zápisu.
8. Audit obce za r. 2017:
Ve dnech 11. - 12. 4. 2018, provedli pracovníci Jihomoravského kraje,
přezkum hospodaření obce za rok 2017. Při přezkoumání hospodaření obce Otnice za rok 2017, nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
9. Materiály Základní školy Otnice:
Zastupitelé vzali na vědomí „Zprávu o provedení prověrek bezpečnosti za rok 2017“, v Mateřské škole Otnice.
10. DSO Politaví – mimořádný příspěvek:
Na jednání Valné hromady DSO Politaví dne 12. 4., byl schválen způsob financování nových kompostérů a varovného protipovodňového systému, do obdržení přiznané dotace. Každá obec si předfinancuje celý objem nákladů a po obdržení dotace mu bude jeho podíl
vrácen. Tím si DSO nemusí brát půjčku. Celkové náklady obce Otnice:
Kompostéry: 1 001 047,03 Kč. (Dotace 850 890 Kč, cca 85%)
Varovný systém: 1 625 356,52 Kč. (Dotace 1 137 749 Kč, cca 70%)
Kompostéry budou dodány v květnu.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje předfinancování obou výše uvedených akcí.
11. Respono a.s. – dodatky smluv:
Respono a.s. Vyškov doplnila sběrná místa o kontejnery dle požadavku obce, tím došlo ke změně jejich počtů v již uzavřených smlou-
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vách. Tyto změny jsou řešeny dodatky smluv. Seznam sběrných míst
a počet kontejnerů je přílohou. zápisu.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje:
Dodatek č. 12, ke smlouvě č. 49/Sep-plasty.
Dodatek č. 4, ke smlouvě č. 89/Sep-papír.
Dodatek č. 2, ke smlouvě o nakládání se skleněným odpadem.
12. Výsledky hospodaření za I.Q.2018:
Zastupitelé vzali na vědomí výsledky hospodaření za I.Q.2018.
Příjmy: 7 656 304,93 Kč (28,45 %)
Výdaje: 3 429 878,91 Kč (12,75 %)
13. Osvobození obce – pietní akt:
Pietní akt k uctění památky padlých vojínů RA při osvobození obce se
uskuteční 23. 4. 2018, v 18,00 hod. Jako hosté se zúčastní paní Soňa
Holečková, která dohledala jména padlých a také rodinní příslušníci padlého Stojko Jakova Sergejeviče. Setkání hostů a zastupitelů se
uskuteční v 17,00 hod., na radnici.
14. Ing. Matyáš – smlouva akce Květná:
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy s ing. L. Matyášem z Lovčiček, na vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské
činnosti, na akci „Návrh veřejného prostoru ul. Květná“.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s ing. L. Matyášem z Lovčiček,
na vypracování projektové dokumentace včetně zajištění inženýrské
činnosti na akci „Návrh veřejného prostoru ul. Květná“		
		
15. Záměr prodeje pozemků p.č. 1565/5 a 1565/6:
Zastupitelé projednali žádost manželů Menouškových, o odprodej zastavěných částic pozemků p.č. 745/1 a 1565/1. Dle oddělovacího GP
č.561-52/2010, se jedná o nově vzniklé parcely č. 1565/5 o výměře
10 m2 a p.č. 1565/6 o výměře 9 m2. Prodejem dojde k narovnání
skutečného stavu.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 1565/5 a p.č.
1565/6, vzniklé dle výše uvedeného oddělovacího GP.		
16. Úplatné nabytí pozemku p.č. 1107/6:
Obec má dlouhodobý zájem o odkoupení pozemku p.č. 1107/6 o výměře 22 m2, za účelem napravení faktického stavu (veřejný prostor).
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 1107/6 v k.ú.
Otnice, od Františka Bublu, 747 81 Otice 310, za cenu 55 Kč/
m2.
17. Prodej pozemků p.č.1221/3, 1222/3 a 1236/3:
Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Vladislava a Ludmily Pšenákových o odprodej obecních pozemků p.č. 1221/3, p.č. 1222/3
a p.č. 1236/3 v k.ú. Otnice. Pozemky jsou pro potřeby obce zbytné.
Mgr. L. Pšenáková ohlásila podjatost k tomuto bodu a hlasování se
nezúčastnila.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků p.č. 1221/3 o výměře 11 m2,
p.č. 1222/3 o výměře 80 m2 a p.č. 1236/3 o výměře 17 m2 v k.ú. Otnice, manželům Pšenákovým Pančava 192, 683 54 Otnice, za cenu
35,- Kč/m2.
18. Nákup komunální techniky:
Zastupitelstvo jednalo o nabídce f. Avistech Velešín na vybavení pracovní čety multifunkční komunální technikou. Jednomyslná shoda
byla zakoupit spolehlivý víceúčelový stroj s bohatým příslušenstvím, což nabízený stroj Avant 530 splňuje. Výhodou je, celoroční
využití stroje a bohaté příslušenství. Nabídková cena 1 489 822,- Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku od f. Avistech s.r.o. Velešín, na dodávku stroje Avant 530, včetně příslušenství. Zmocňuje starosty
podpisem smlouvy.
19. Plnění plánu akcí v r. 2018:
Starosta informoval zastupitele o plnění plánu akcí na r. 2018. Největší
problém je zajistit vypracování projektů. Projektanti jsou vytíženi
a nestíhají termíny.
20. Projektová příprava výhledových akcí:
Starosta informoval o připravovaných projektových záměrech:
A) Projekt na snížení spotřeby vody na Základní škole. Tento záměr
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je podporován dotací z Operačního programu Životní prostředí.
Obec osloví projektanta ing. Babáka.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje oslovit ing. Babáka Brno, na zpracování projektové dokumentace, ke snížení spotřeby vody na Základní škole.
B) Projekt místní komunikace ul. Milešovská–Pod Vodárnou. Starosta předložil nabídku f. „Odehnal projekt“ Blansko na zpracování
projektové dokumentace. Předběžná nabídková cena 78 500,- Kč.,
+ DPH.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zadat vypracování projektové dokumentace na výše uvedenou akci, f. Odehnal projekt Blansko.
C) Výsadba zeleně po pozemkových úpravách. Obec oslovila f. Atregia
Brno o vypracování projektu „Založení vybraných krajinných prvků v k.ú. Otnice“. Jedná se o ozelenění lokalit LBC8, LBK5 a LBK4,
po dokončení pozemkových úprav. Předpokládané náklady cca 18
mil. Kč. Předpokládané projektové náklady cca 270 tis. Kč. (Výše
dotace až 100%).
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zadat vypracování projektové dokumentace
na výše uvedenou akci, f. Atregia Brno.			
D) Výsadba ovocných stromů. Pan David Dirbák, zástupce firmy Vitix company, nabídl obcí každoročně financování výsadby cca 20 ks
ovocných stromů. Bude nutné zpracovat projekt umístění stromů
a jejich druhovou skladbu. Obec osloví f. ing. L. Lattenberga ze Skoronic, k podání nabídky na vypracování projektu výsadby.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje oslovit ing. L. Lattenberga Skoronice, na zpracování projektové dokumentace výsadby ovocných stromů.
21. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Projekt na zateplení obecní šestibytovky (6BJ), bude dotažen k vydání
stavebního povolení. Bytový dům nebude obec prodávat.
- Starosta předložil žádost o příspěvek na nový Babybox v Boskovicích.
Zastupitelé, z více důvodů, tuto žádost nepodpořili.
- Bylo doporučeno jednat s vlastníky o možnosti odkoupení p.č. 614.
- K návrhu ing. J. Matyáše na instalaci zábran omezující parkování,
bylo
doporučeno snížit výši (8 cm) a zkrátit vzdálenost od RD 292 (100
cm).
- Česká pošta bude, z technických důvodů, dne 10. 5. dopoledne, uzavřena.
- Pan Matoušek D. informoval o provozu stánku s občerstvením
na hřišti.
Stánek bude provozovat TJ Sokol. Gulášfest se uskuteční dne 16. 6.
2018.
- Dne 1.6. (Den dětí) se uskuteční na hřišti akce „Kulaté léto 5“, s bohatým
programem.
- Dne 9. 6. se uskuteční dětské rybářské závody.
KVĚTEN - 7. 5. 2018
4. Kontrola minulého zápisu:
Bod 13) Položení věnce k pomníku RA se zúčastnila také atašé Konzulátu Ruské federace v Brně p. Karina Sultanova.
Bod 18) Smlouva s f. Avistech, na nákup komunálního stroje, byla podepsána. Termín dodání v srpnu 2018.
5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP:
a) Manž. Kneslovi 371 – ÚS, novostavba garáže + příslušenství
b) O. Fazekaš 6 – souhlasné stanovisko na 2 ks zdroje znečištění novostavby RD
6. MŽP ČR – průzkumné území:
Zahájení správního řízení na prodloužení stanovení průzkumného
území do 31. 12. 2028, pro Moravské naftové doly Hodonín.
7. Faktury ke schválení:
a) Respono Vyškov – Fa:18200873, likvidace odpadů na SD
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b) Respono Vyškov – Fa:18200814, likvidace odpadů za I.Q.2018
c) R. Rumpová Slavkov – Fa:11180228, oprava křovinořezů
d) P. Pecák Šlapanice – Fa:14015, oprava světel veřejného osvětlení
e) P. Pecák Šlapanice – Fa:14115, oprava rozvodů veřejného osvětlení
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 7, zápisu.
8. MěÚ Slavkov u Brna – odbor dopravní:
Stanovení přechodné úpravy dopravního značení pro uzavření silnice
III/4166 do Šaratic, z důvodu opravy mostu EV.Č.4166-4.
9. KPÚ Otnice:
Zastupitelé vzali na vědomí oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Otnice. Návrh je k dispozici
na Obecním úřadě Otnice od 10. 5. 2018. Připomínky je možné
uplatňovat do 30 dnů od vystavení. Závěrečné jednání se uskuteční
28. 6. 2018, v 16,00 hod., na Dělnickém domě.
10. Společenské akce ve II. pololetí:
Zastupitelé projednali a upřesnili plán akcí na II. pololetí 2018, jejichž
součástí bude i pořízení kamerových záběrů.
11. Rozpočtové opatření č.1/2018:
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového opatření č. 1/2018.
Zvýšené výdaje jsou z důvodu nákupu komunální techniky a změnou způsobu financování kompostérů a bezdrátového rozhlasu.
Příjmy: 
+ 10 100 Kč.
Výdaje: 
+ 3 063 100 Kč.
Financování: 
- 3 053 000 Kč.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.1/2018
12. DSO Cezava – závěrečný účet:
Zastupitelé projednali a vzali na vědomí:
a) Návrh závěrečného účtu DSO Cezava za rok 2017
Příjmy: 
352 836,44 Kč
Výdaje: 
459 641,60 Kč
Financování: 
- 106 805,16 Kč
b) Účetní závěrku DSO Cezava za rok 2017
13. Žádost p. Hlouška a p. Süssera – novostavba RD:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Hlouška a p. Süssera, oba bytem
Brno, k záměru výstavby rodinného domu na pozemku p.č. 547
v ulici Pančava, dle projektové dokumentace ing. Petry Procházkové
z Brna, z ledna 2018.
Obec k záměru novostavby RD nemá připomínky, souhlasí také s uložením inženýrských sítí do obecních pozemků p.č. 541 a 532/1, formou věcných břemen.
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s výstavbou rodinného domu, dle projektové
dokumentace ing. Procházkové, na pozemku p.č. 547 v k.ú. Otnice
a uložení inž. sítí do obecních pozemků.
14. Žádost L. Málkové:
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Lucie Málkové Otnice 471, o souhlas k položení zámkové dlažby do obecního pozemku p.č. 645,
v k.ú. Otnice. Jedná se o přístup k novostavbě rodinného domu
na pozemku p.č. 646, dle předloženého nákresu.
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s položením zámkové dlažby do obecního pozemku p.č. 645, dle předloženého nákresu. Do obecního pozemku
jsou uloženy inženýrské sítě. V případě poruchy je žadatel povinen
umožnit přístup k těmto sítím na vlastní náklady.		
			
15. Záměr prodeje pozemků p.č. 2127/11 a 994/78:
Zastupitelé projednali žádost p. Michala Hudečka a p. Jitky Komínkové o odprodej pozemků p.č. 2127/11 (11 m2) a p.č. 994/78 (15 m2)
v k.ú. Otnice.
Pozemek p.č. 2127/11 byl oddělen GP č. 805-6245/2017, z pozemku
p.č. 2127/10. Pro potřeby obce jsou oba pozemky zbytné.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 994/78 a p.č.
2127/11, vzniklého dle výše uvedeného oddělovacího GP.		
16. Úplatné nabytí podílu pozemků p.č. 1772 a 1858 v k.ú. Lovčičky:
Obec má zájem o odkoupení podílu (1/3) pozemků p.č. 1172 o výměře 868 m2 a p.č. 1858 o výměře 18 m2 v k.ú. Lovčičky. Pozemky mají
vazbu na bývalou skládku odpadů.
Usnesení:
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Zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí (1/3) pozemků p.č. 1772 a p.č.
1858 v k.ú. Lovčičky, od p. Zdeňka Šťovíčka Otnice 173, za cenu 30
Kč/m2.
17. Odkup p.č. 614, včetně příslušenství:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o jednání s vlastníky pozemku p.č. 614 v k.ú. Otnice. Na pozemku stojí neudržovaná stavba v demoličním pásmu. Majitelé souhlasí s hledáním podmínek,
přijatelných pro obě strany, které umožní vyřešit tento problém.
Obec objedná vypracování znaleckého posudku na odhadní cenu
pozemku i stavby.
18. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Stavba (garáž) stojící na obecním pozemku p.č. 441, byla odkoupena
od p. Oldřicha Čecha, za cenu dle znaleckého posudku.
- Zastupitelé vzali na vědomí dopis ze dne 2.5.2018 od ing. J. Matyáše,
ve věci uložení obrubníků do obecního pozemku p.č. 618/1. Vzhledem k tomu, že ing. Matyáš respektuje podmínky stanovené obcí,
nebyly vzneseny další dotazy.
- Dne 15. 5. 2018, se uskuteční cvičení na území JMK, (E.ON a HZS
JMK) k systému předávání informací v případě vzniku mimořádných informací.
- Pan Havelka informoval o prodejní výstavě konané dne 12. - 13. 5.
2018 v areálu školy.
- Dana Sekaninová informovala o konání „Férová snídaně“ dne 12.
5. 2018.
28. 5. 2018
4. Kontrola minulého zápisu:
Bod 17) Obec na vypracování znaleckého posudku budovy a pozemku p.č. 614, osloví ing. Hudce ze Slavkova u Brna.
5. MěÚ Slavkov u Brna – odbor stavební a ŽP:
a) P. Závodný 233 – Ověření dokumentace + souhlas s dělením pozemku č. 452
b) MÚ Židlochovice – řízení o změně č. 2, ÚP Těšany
c) ÚPZSVM Vyškov – souhlas s dělením pozemků p.č. 25 a 26/1
6. MŽP ČR – průzkumné území:
Souhlasné Rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení do 31. 12.
2028, pro Moravské naftové doly Hodonín.
7. Faktury ke schválení:
a) Respono Vyškov – Fa:18201206, likvidace odpadů na SD
b) OsmoDry Dřínov – Fa:2018100806, montáž vysoušecího systému
v hasičce
c) Ing. A. Dvořák Jedovnice – Fa:2018200111, geodetické práce
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 7, zápisu.
8. MV ČR – rušení matričních úřadů:
Zastupitelé vzali na vědomí dopis JUDr. P. Mlsny, náměstka Ministerstva vnitra, o zrušení cca 440 matričních úřadů v ČR. Zrušen bude
i matriční úřad v Otnicích. Vyslovilo také podporu nesouhlasnému
stanovisku k jejich rušení, v dopise obcí Slavkov u Brna, Křenovic,
Šaratic a Otnic, zaslané na Ministerstvo vnitra.
9. Infrastruktura Pod Vodárnou – znalecký posudek:
Zastupitelé jednali o zadání vypracovat znalecký posudek na infrastrukturu v ulici Pod Vodárnou, vybudovanou f. Prostavby Real,
na obecních pozemcích.
Znalecký posudek stanoví skutečnou hodnotu majetku pro jeho úplatné nabytí.
Znalecký posudek zadá obec, na jeho úhradě by se měla podílet f. Prostavby Real ve výši 50%.
10. Plán rozvoje sportu 2018 - 2022:
Zastupitelé projednali návrh „Plánu rozvoje sportu pro období 2018
– 2022“.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Plán rozvoje sportu pro období 2018 –
2022.
11. Linka bezpečí – finanční příspěvek:
Starosta předložil žádost ředitelky Linky bezpečí z.s. Praha, o finanční
příspěvek na zabezpečení provozu Linky bezpečí ve výši 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 bez-
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pečí z.s., se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha, na provoz linky.
12. Manž. Kneslovi – přípojka NN:
Zastupitelé projednali žádost manž. Kneslových, zastoupené firmou
Mopre Vyškov, o stanovisko obce k vybudování nové připojovací
skříně NN pro novostavbu RD, do obecního pozemku č. 893/1,
v k.ú. Otnice.
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s uložením připojovací skříně NN pro RD
manželů Kneslových, do obecního pozemku č. 893/1, dle koordinační situace od f. Mopre.				
13. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017:
Zastupitelstvo projednalo návrh závěrečného účtu obce za rok 2017,
který byl zveřejněn na úřední desce od 23. 4. 2018. Připomínky obec
neobdržela.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce za rok 2017 – bez výhrad
14. Roční účetní závěrka obce za r. 2017:
Zastupitelé projednali roční účetní závěrku obce za rok 2017 a hlavní
inventarizační zprávu k 31. 12. 2017. Materiály byly na úřední desce
obce od 23. 4. 2017. Připomínky obec neobdržela.
Zastupitelstvo schvaluje:
a) Roční účetní závěrku obce k 31. 12. 2017
a) Inventarizační zprávu k 31. 12. 2017
15. Roční účetní závěrka ZŠ p.o. za r. 2017:
Zastupitelé projednali:
a)	Výsledek hospodaření Základní a Mateřské školy Otnice za rok
2017, s hospodářským výsledkem + 1 071,59 Kč.
b) Účetní závěrku Základní a Mateřské školy Otnice p.o., za rok 2017.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje:
a) Hospodářský výsledek Základní a Mateřské školy Otnice p.o. za r.
2017. Přebytek hospodaření ve výši 1 071,59 Kč., bude ponechán
v rezervním fondu školy.
b) Účetní závěrku Základní a Mateřské školy Otnice p.o., za rok 2017.
16. DSO Cezava – smlouva na mobiliář:
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy o bezúplatném převodu mobiliáře (12 ks odpadkových košů zn. Prima Linea 50 l.), z majetku
DSO Cezava do majetku obce Otnice.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o bezúplatném převodu“ mobiliáře, z DSO Region Cezava do majetku obce Otnice.		
17. JMK – dotace z PRV, sekačka:
Obec podala žádost na Jihomoravský kraj o dotaci na nákup sekačky
na trávu, do Programu rozvoje venkova. Žádost nebyla úspěšná.
18. JMK – dotace z PRV, knihovna:
Zastupitelé projednali návrh smlouvy s Jihomoravským krajem o přidělení dotace na nákup kopírky do obecní knihovny v rámci Programu rozvoje venkova. Schválená výše dotace 39 000,- Kč. Spoluúčast min. 50%.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje“, na realizaci akce „ Knihovna pro občany“.
19. JMK – dotace na vybavení SDH:
Zastupitelé projednali návrh smlouvy s Jihomoravským krajem o přidělení dotace na vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí
JMK v období 2017-2020. Schválená výše dotace 112 000,- Kč. Spoluúčast min. 30%.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje“, na „Vybavení zásahové jednotky SDH Otnice“.
20. Ing. Babák – smlouva o dílo:
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy s ing Jaroslavem Babákem
Brno, na vypracování projektové dokumentace včetně inž. činnosti
na akci „ZŠ Otnice – hospodaření se srážkovou vodou“.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s ing. J. Babákem Brno, Chaloupkova 14, na výše uvedenou akci.		
21. Renards Brno – smlouva o dílo:
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy s f. Renards Brno, na vypra-
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cování a podání žádosti o dotaci na akci „ZŠ Otnice – hospodaření
se srážkovou vodou“.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s f. Renards dotační, s.r.o. Brno, Vídeňská 7, na výše uvedenou akci.			
22. Prodej pozemků p.č. 2127/11 a 994/78:
Zastupitelé projednali žádost p. Michala Hudečka a p. Jitky Komínové o odprodej pozemku p.č. 2127/11 (11 m2) a p.č. 994/78 (15 m2)
v k.ú. Otnice.
Pozemek p.č. 2127/11 byl oddělen GP č. 805-6245/2017 z pozemku
p.č. 2127/10. Pro potřeby obce jsou oba pozemky zbytné.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 994/78 a p.č. 2127/11,
Bc. Michalu Hudečkovi Dědina 56, Otnice a Bc. Jitce Komínové,
Za Prachárnou 4276/17, Jihlava, za cenu 55 Kč/m2.		
		
23. Prodej pozemků p.č. 1565/5 a 1565/6:
Zastupitelé projednali žádost manž. Josefa a Jarmily Menouškových
o odprodej pozemku p.č. 1565/5 (10 m2) a p.č. 1565/6 (9 m2) v k.ú.
Otnice.
Oba pozemky vznikly oddělením dle GP č. 561-52/2010, z pozemku
p.č.745/1 a pozemku č. 1565/1. Prodejem pozemků dojde k narovnání skutečného stavu.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1565/5 a p.č. 1565/6, Josefu a Jarmile Menouškovým, bytem U Parku 154, Otnice, za cenu
55 Kč/m2.
24. DD – nákup vybavení:
Obec pronajímá sál Dělnického domu k rodinným událostem. Ve stávající „kuchyňce“ však není potřebné vybavení a nájemce si jej musí
zajistit sám. Bylo navrženo vybavit přípravnu jídla potřebným nádobím, případně i potřebným zařízením. Předpokládané náklady
cca 25 tis. Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nákup potřebného vybavení do přípravny jídel na Dělnickém domě. 				
25. Plnění plánu akcí v r. 2018:
Starosta podrobně informoval zastupitele o plnění plánu akcí na r.
2018. Problém s realizací se vyskytuje u akcí:
Květná
II/418 Otnice – průtah
Chodník v ul. Dědina (Foltýn – Daňhel)
26. Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr:
- Starosta poděkoval panu Havelkovi a zahrádkářům za uspořádání
prodejní výstavy konané dne 12. - 13. 5. 2018 v areálu školy. Platících účastníku 1 606.
- Dne 5. 6. 2018 navštíví naši obec hejtman JMK JUDr. B. Šimek.
- Farnost Otnice podala informaci o nákladech na opravu střechy kostela a o potřebné částce na její dokončení (proinvestováno 750 tis.
Kč, ještě chybí cca 650 tis. Kč.)
- Obec obdržela nabídku na uspořádání divadelního představení.
Vzhledem k tomu, že herecké obsazení i cenová nabídka je zajímavá, zahájíme jednání o termínu vystoupení.
- Zastupitelé vzali na vědomí dopis Diecézní Charity Slavkov o propagaci jejich služeb na stránkách obce.
- GDPR, obec má zajištěného pověřence (ing. Tůmová) v rámci DSO
Politaví.
- V obci probíhá povolená sbírka Nadačního fondu CHANCE 4
CHILDREN
- Starosta informoval o záměru uložení vedení TKR v ulici Milešovská
a Boženy Němcové, do země. (Nyní vzdušné vedení).
- Starosta informoval o dalších akcích, které budou zaznamenány
na roční video.

otnický zpravodaj
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•• Starostovy starosti ••
Vážení spoluobčané,
co nového se děje v naší obci? Pokusím se o průběžné hodnocení plánu akcí
na letošní rok.
Natáčení videa probíhá dle konaných
akcí a zatím nám přeje počasí. Je jen
škoda, že se některé, již zavedené akce,
neuskuteční (např. Gulášfest). Podstatou
natáčení však je zachytit život v obci takový, jaký skutečně je. Snímek bude mít
historicky vypovídající hodnotu.
Neumím zatím říci, zda se letos podaří
uskutečnit (případně zahájit), investiční
akci na ulici Květná. Čekáme na dokončení projektové dokumentace od inženýra Luďka Matyáše. Komplikací asi bude
odchod paní Hrozové z Městského úřadu
ve Slavkově, která má v kompetenci povolování dopravních staveb.
Odsouvá se společná akce se Správou
a údržbou silnic Brno (SÚS) na opravu
komunikace II/418, od firmy Beton Brož
k cukrárně U Žbánků ve středu obce.
Součástí akce byl i přechod pro chodce
v ulici Na Konci. Nadějně vypadá oprava silnice II/418 z Újezda u Brna do Otnic. Oprava by mohla být letos zahájena
a dokončena příští rok. Vzhledem k nedostatku kapacit projektantů se zatím
nepracuje na opravě chodníku od RD
Josefa Foltýna po RD Zbyňka Daňhela.
Doposud také nedošlo k dohodě s panem Foltýnem na odkoupení části pozemku dotčeného případnou stavbou.
Zapsaným zájemcům jsou již distribuovány kompostéry. Vzhledem k tomu,
že obec zajistila více kompostérů, než
si občané objednali, mohou si zájemci
požádat na obecním úřadě o kompostér

dodatečně. Bezdrátový rozhlas bude v letošním roce zaveden a spuštěn. Výběrové
řízení zajistilo DSO Politaví a dodavatelem bude firma JD rozhlasy z Vigantic.
Projekt komunikace na propojení ulice
Milešovská s ulicí Pod Vodárnou je zadán firmě Odehnal projekt s. r. o. z Blanska. V letošním roce bude dokončena
projektová dokumentace.
S firmou Atregia Brno spolupracujeme na projektové dokumentaci „Založení vybraných krajinných prvků v k. ú.
Otnice“. Cílem je založení biokoridoru
od „Strážky“ k Šaraticím, až po větrolam k Milešovicím a také výsadba zeleně v Poltni. Předpokládaný finanční
objem je přibližně šestnáct miliónů korun. Na tuto akci plánujeme zaslat žádost
o dotaci na Ministerstvo životního prostředí.
S firmou Ing. Lattenberga ze Skoronic,
spolupracujeme na vypracování projektu
„Extenzivní obecní sad v Otnicích“. Jedná se o výsadbu jak ovocného, tak listnatého sadu s ukázkou typických stromů
pro náš region. Všechny tyto investice
do životního prostředí navazují na „Plán
společných zařízení“, v rámci dokončovaných pozemkových úprav.
Ing. Babák z Brna zpracovává projekt
„ZŠ Otnice – hospodaření se srážkovou
vodou“. Cílem je využití srážkové vody
pro splachování toalet v základní škole.
Firma Renards Brno následně zpracuje
žádost o dotaci.
Všechny tyto akce připravujeme pro
příští zastupitelstvo obce. Bude na něm,
jaké si stanoví priority.
Pamatuji období, kdy na obec chodili

zástupci projektových a dodavatelských
firem a hledali práci. za celou dobu
starostování si však nepamatuji situaci,
že není možné sehnat projektanta, ani
dodavatelskou firmu. Všichni mají na letošní rok tolik práce, že nepřijímají další
objednávky a zakázky. Většinou odkazují
na příští rok.
Naše obec, na základě podaných žádostí, obdržela od Jihomoravského kraje dvě dotace. Na pořízení nové kopírky
do knihovny částku 39 tisíc Kč a na vybavení zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů pak částku 112 tisíc Kč.
V úterý 5. června v odpoledních hodinách navštívil naši obec hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek.
Prohlédl si základní školu a sportovní
areál. Na radnici se pak seznámil s problémy i úspěchy naší obce. Návštěva se
uskutečnila v přátelské a pohodové atmosféře.
Ve dnech 5. a 6. října se uskuteční komunální volby do zastupitelstev obcí.
Velmi bych si přál, abychom dokázali
zvolit svoje zástupce tak jako v minulých
volbách, a to pracovité a zodpovědné.
Věřím v prozíravost a odpovědné rozhodování všech voličů. Tam, kde dokáže
zastupitelstvo spolu dobře komunikovat,
tam se i dobře spolupracuje a obec se
rozvíjí.
Nastala doba dovolených, přeji všem
občanům Otnic příjemnou a klidnou
dovolenou, pěkné počasí a šťastný návrat
domů.
Pavel Prokop, starosta

Obecní úřad oznamuje,
že vydává kompostéry
na biologický odpad.
Kompostéry si mohou
vyzvednout i občané,
kteří si předem žádost
o kompostér nepodali.

Prosíme občany, kteří mají doma historické fotografie obce, aby je zapůjčili obecnímu úřadu.
Obec připravuje výstavu ke 100. výročí vzniku ČSR a 100 let historie obce.

otnický zpravodaj

Vážení zastupitelé Otnic, milí rodáci,
přijměte prosím moje pozdravení spojené s poděkováním za bohatou sbírku literatury, kterou jste mi před časem zaslali.
Bylo to milé a krásné překvapení. Po přečtení všech knih o otnické historii, jakož i současné dění, mohu říci, že jsem hrdá, že jsem otnickou rodačkou. Současně
Vás prosím o informaci, či je možné si pro další období předplatit Otnický zpravodaj
a zda mi můžete na moji adresu zasílat. Náklady s tím spojené samozřejmě uhradím.
Jsem totiž už značně nezpůsobilá osobně svoje rodiště navštívit, a proto bych byla
šťastná se alespoň dozvědět, čím nyní Otnice žijí.
Dovoluji si k mému dopisu přiložit dvě fotečky z doby mé mladosti, strávené v Otnicích.
Na prvním snímku jsem při rodném domě, Na kopci, č. 102. Druhá fotka je moje
úřední, byla na mé občance dlouhá léta. Možná si podle těchto snímků někdo z mojich vrstevníků na mne vzpomene.
Ještě jednou Vám děkuji za milou pozornost a přeji všem vše dobré.
Marie Jakubčáková (Rafajová)
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Obecní úř ad in formu j e
Vážení občané, oznamujeme Vám, že poplatky za komunální odpad
za 2. pololetí roku 2018 jsou splatné do 31. 8. 2018.
Zadržování vody v krajině
Diskuse na téma zadržování vody v krajině je poslední dobou na denním pořádku.
Hodně se o tom již napsalo, ale je potřeba hlavně budovat patřičná opatření. Naše
obec se snaží různými způsoby zadržet vodu, a proto vybudovala menší tůňku u studánky v Poltni, která je hodně navštěvovaná místními občany, jež si tam chodí pro
vodu. Novou tůňku se podařilo vybudovat začátkem jarního období. Voda vytékající
ze studánky se pomalu vsakovala do půdy a okolí bylo hodně rozbahněné. Nová tůňka krásně změnila ráz krajiny a poslouží pro drobné vodní živočichy i zvěř.
Další etapou, kterou plánujeme po dokončení pozemkových úprav, je vybudování
nového rybníku vedle Otnického potoku směrem na Šaratice.

Posezení u rybníku
Celkem pět nových laviček přibylo
u nového rybníku v Poltni. Lavičky jsou
vyrobeny ze starých přerostlých smrků,
které byly v naší obci z bezpečnostních
důvodů pokáceny. Instalace laviček proběhla v červnu, aby mohly děti
využít nové posezení na dětských rybářských závodech. Snad budou využity
nové dřevěné lavičky k odpočinku, nikoliv k devastaci vandalů.

Řidičské průkazy, občanské průkazy a pasy – změny od 1. 7. 2018
Od 1. července 2018 mají motoristé možnost požádat o vydání nebo výměnu řidičského průkazu na jakémkoliv obecním
úřadu s rozšířenou působností. Doposud bylo nutné vyřizovat
veškeré náležitosti týkající se agendy řidičů na úřadě v místě
trvalého bydliště. Dalším zjednodušením administrativy pro
řidiče je, že již nemusí nosit na úřad papírovou fotografii. Úředníci již pořizují digitální fotografie na místě, stejně jak je tomu
u občanských průkazů. Na jakémkoli úřadě obce s rozšířenou
působností je také možné požádat si o vydání mezinárodního
řidičského průkazu, o výpis z evidenční karty řidiče, výpis z bo-

dového hodnocení nebo se např. vzdát řidičského oprávnění.
Možnost vyřizovat si potřebné doklady na jakémkoli úřadu s
rozšířenou působností se vztahuje i na řidiče profesionály, týká
se to i vydání paměťové karty řidiče nebo uznání profesní způsobilosti řidiče.
1. července 2018 nastala změna také ve vydávání cestovních
dokladů a občanských průkazů ve zkrácené lhůtě. Cestovní
pas lze získat už během 24 hodin. Za větší rychlost však zaplatíte i více peněz a cestovní doklad si budete muset vyzvednout
u Ministerstva vnitra, které sídlí Na Pankráci 72, Praha 4. Výše
poplatků je u dětí a mladistvých do 15 let 2000 Kč a u osob nad
15 let 6000 Kč. Druhou variantou je možnost získání pasu do 5
pracovních dnů u osob mladších 15 let za 1000 Kč, u osob nad
15 let za 3000 Kč. Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů
můžete převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu
s rozšířenou působností, u kterého byla žádost podána.
Občanské průkazy pak Ministerstvo vnitra vydává ve zkrácené 24 hodinové lhůtě osobám starším 15 let za poplatek 1000
Kč a osobám mladším 15 let za 500 Kč. Další změnou je, že
žádost lze podat u kteréhokoli úřadu s rozšířenou působností
a u Ministerstva vnitra. Žádosti probíhají stejně jako u klasické
30denní lhůty. Abyste věděli, že je váš pas či občanský průkaz
již k dispozici, můžete při podání žádosti zadat své telefonní
číslo nebo e-mail a bude vám zaslána informace o možnosti
převzetí dokladu. Nově jsou všechny občanské průkazy s kontaktním elektronickým čipem, a to bez správního poplatku
(dosud 500,- Kč za čip). Dosavadní OP bez čipu zůstávají platné až do data platnosti uvedeného na dokladu. Toto zavedení
čipu umožní širší e-komunikaci s úřady.
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Zkrášlujeme naši obec
V naší obci se nachází hodně koutů
a míst, které je možno využít například
k výsadbě kvetoucích a voňavých rostlin.
Takový první pokusný záhon, se nachází v blízkosti křižovatky u Dětského domova Lila. Zaměstnanci naší obce půdu
důkladně připravili a v měsíci dubnu vysázeli celkem 112 kusů sazenic voňavé levandule fialové barvy. Další naplánované
květinové záhony budeme vysazovat během letošního roku. Věříme, že květiny
poslouží ke zkrášlení naší obce a budou
užitečné i pro včely a čmeláky.
Nové odpočívadlo pro cyklisty
Nové cykloodpočívadlo se nachází v lokalitě „U Stříbrné koule“ nebo chcete-li u tzv. „Gandie“ a mělo by sloužit
převážně cyklistům a kolemjdoucím k zastavení a odpočinku. Tyto nové prvky vyrobili v zimním období zaměstnanci obce. dřevěnou informační tabulí s mapou cyklistických stezek, dodal mikroregion Ždánický les a Politaví,
jehož je naše obec členem. Na informační tabuli bude
ještě brzy umístěn text s fotografií bývalého zájezdního
hostince, ve kterém se prý měly dít nekalé věci. Na podzim bude ještě provedena výsadba listnatých stromků. Je
naplánovaná i cyklostezka, která bude souběžná s hlavní
silnicí od firmy Beton Brož až po odpočívadlo. Budeme
rádi, když se v budoucnu podaří propojit cyklostezku až
do města Újezd u Brna.

Český den proti rakovině
Již 22. ročník Českého dne proti rakovině se konal ve
středu 16. května i v naší obci za pomocí žákyň z místní
základní školy. Od časných ranních hodin nabízela děvčata letáčky a k zakoupení žluté kytičky v minimální hodnotě 20 Kč.
Akci organizovala Liga proti rakovině, která sbírku tradičně nepojímá jako pouhý výběr finančních prostředků,
ale také jako hromadnou preventivní akci. Proto také dostal každý dárce od dobrovolníků ke kytičce letáček, ve
kterém se letos Liga proti rakovině zaměřila na rakovinu
tlustého střeva a konečníku.
Vybrané peníze za prodej kytiček, za zaslané DMS a
dary na účet slouží k financování tří základních dlouhodobých programů:
- Nádorová prevence
- Podpora kvality života onkologických pacientů
- Podpora onkologického výzkumu, dotace na přístrojové vybavení onkologických pracovišť
Poděkování patří všem dárcům, dobrovolníkům i dalším organizátorům této prospěšné akce.
Dvoustranu připravil Pavel Muric, místostarosta
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N o v é kn i h y
Romány
Jeffries Sabrina – V bouři
Jarecki Amy – Neústupný horal

Kinokavárna
Film Earth: Den na zázračné planetě
Ve středu 28. března se v otnické kinokavárně promítal nádherný film Earth: Den
na zázračné planetě, který představuje divákům nezapomenutelné hrdiny: mládě
zebry, snažící se překonat rozvodněnou řeku, zvědavé surikaty, „tančící“ medvědy,
rodinu vorvaňů, mláďata leguánů, která hned po narození bojují o život a mnoho
dalších. Film byl úchvatný, včetně hudby. Některé záběry byly dramatické, jiné laskavé, další dojemné. Kéž bychom si všichni po zhlédnutí tohoto filmu uvědomili, že
život na Zemi je zázrak a víc bychom si naší planety vážili. Je moc dobře, že se tento
film v otnické kinokavárně před Velikonocemi promítal nejen večer, ale i během
dopoledne pro žáky základní školy.
Ale jak se říká: „Není všechno zlato, co se třpytí.“ Níže předkládám zkrácenou
verzi textu k filmu Earth od uznávaného odborníka ing. Aleše Máchala. Podle mého
názoru by si tento článek měl každý přečíst, zamyslet se nad svým jednáním a snažit
se chovat k přírodě ohleduplně a s respektem. Na každém z nás záleží. I drobné kroky ovlivní, jak budeme v budoucnu žít.
Jitka Bublová

CO OPOMNĚLI TVŮRCI FILMU EARTH – DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ
Viděli jsme stovky fascinujících záběrů zvířat, detailních i leteckých, mnohé z nich
nesmírně dramatické, jiné zase poetické, prostě podívaná, kterou člověku může dopřát právě
a jedině film díky jedinečným technickým vymoženostem současnosti.
Když však přehlídka unikátních obrázků skončila, vzápětí v mysli vyvstávají neodbytné
otazníky.
Jak je vůbec možné, že toto vizuálně dokonalé a právem oslňující dílo zcela pomíjí zhoršující se stav životního prostředí na Zemi?
Proč při dojemných záběrech kojící pandy velké nepadne ani zmínka o vysokém stupni
jejich ohrožení? Proč úžasný vhled do prostředí tropického deštného lesa neprovází alespoň
poznámka o jejich neustálém a nenávratném úbytku? V méně zasvěceném divákovi tak může
film Earth vyvolat dojem, že s planetou je vlastně všechno v pořádku a nářky nad snižováním
rozmanitosti druhů živých organismů jsou jen planým pokřikováním neznalých aktivistů.
Jenže s planetou všechno v pořádku není. O tom, že ničení Země pokračuje, bohužel není
pochyb.
Nejnověji je v přímém rozporu s filmovou idylou zásadní výzva vědců zveřejněná v listopadu 2017, o které se u nás skoro neví. Toto provolání patnácti tisíc odborníků ze 184 zemí
není alarmismem. Mělo by být naopak bráno s velikým respektem. Jenže se tak neděje a česká
média o této důrazné výstraze veskrze pomlčela.
O co v onom prohlášení jde? Po 25 letech přikročili vědci k opětovnému a velmi naléhavému varování před sílícími hrozbami devastace přírody na planetě Zemi. Všechno, co bylo
v roce 1992 uvedeno v tehdejším prohlášení jako nedobré, se totiž výrazně zhoršilo – např. sílící projevy klimatických změn, pokračující odlesňování, snižování biodiverzity, rozšiřující se
„mrtvé zóny“ v oceánech, snižování objemu pitné vody na jednoho obyvatele planety apod.
Domnívám se, že je nesmírně potřebné o těchto a podobných myšlenkách informovat,
otevřeně diskutovat o záludnostech konzumu a nesmyslnosti iluze nekonečného růstu HDP.
Třeba už jen proto, aby budoucí filmaři měli kde natáčet tak působivé záběry, jaké nám nabídl
film Earth.
Zde si můžete přečíst celý článek i s dalšími informacemi:
http://www.lipka.cz/lipka?idc=4176

Lonsdale Kerry – Všechno, co jsme
opustili
Jakoubková Alena – Mluvit o ex …
není dobré pro sex
Beverley Jo – Vždyť jde jen o manželství
Dodd christina – Žena, která nemohla křičet
Roberts Nora – Nezvaný host
Historický román
Smith Wilbur – Nad propastí
Novela
Viewegh Michal – Muž a žena

Humor
Geislerová Ester – Terapie sdílením
Autobiografie
Lee Sungju – S každou padající
hvězdou
Krimi
Hill Mark – Půlnoční kluk
Saudková Sára – Déšť
Thrillery
Ekberg Anna – Šťastně až do smrti
Paris B. A. – V pasti lží
Beletrie mládež
Spooner Meagan – Na lovu
Sutherland Tui – Psí průšviháři
Kinney Jeff – Deník Malého poseroutky 12
Oram Kelly – Cinder & Ella
Pohádky a příběhy pro děti
David Erica – Anna & Elsa
Vernerová Petra – Zachraňte kocourka Míšu
Dziubak Emilia - Dinosauři
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Pietní akt k osvobození obce
V předvečer 73. výročí osvobození naší obce Rudou armádou jsme se sešli, abychom uctili památku těch, kteří za naši svobodu položili 24. dubna v roce 1945
v Otnicích svoje životy. Záznamy z kroniky mluví o devatenácti padlých. Až do
roku 2015 jsme však neznali jména těchto padlých hrdinů.
Díky Soni Holečkové, člence Klubu vojenské historie a díky jejím zkušenostem,
se podařilo identifikovat sedmnáct padlých.
Pietní akt za doprovodu národních písní od Alexandrovců byl velice důstojnou
vzpomínkou na naše padlé osvoboditele. Osobní rozměr tato vzpomínka dostala
přítomností dcery a vnučky padlého Sergeje Fjodoroviče Stojka. Dcera, paní Galina Nikolajevna Sokolenko, se narodila v roce 1943. Obě doprovázela paní Soňa
Holečková. Účast přijala i zástupkyně generálního konzulátu Ruské federace, atašé Karina Sultanova. Čestnou stráž u pomníku v uniformách sovětské armády
držel pan Holubář a pan Sedláček. Paní Galina byla pietním aktem, účastí občanů
naší obce i územím, kde padl její otec, velmi dojatá. Děkovala za to, že nezapomínáme obětí za naši svobodu a za velmi pěkný vztah k památce padlých vojínů za
osvobození Otnic. Ze své země, z Kirovogradu na Ukrajině, přivezla prsť rodné
půdy, kterou rozestřela vedle pomníku.
Jsme velmi rádi, že díky společnému úsilí se podařilo dohledat alespoň jedné
rodině místo, kde položil život jejich příbuzný a že celá námaha s tím spojená,
nebyla marná.
Na pamětní desce zbývá doplnit ještě dvě jména, snad se je časem podaří dohledat.
Odpočívejte v pokoji, v zemi pro Vás tak vzdálené vaší domovině, v naší vlasti.
Čest vaší památce.
Pavel Prokop, starosta
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Nechte děti přicházet ke mně

Buchta spolu se sestrou Gregorií dětem v hodinách náboženství povídali
o Boží lásce, o Desateru a dalších pilířích víry. Na Den dětí se sedm „statečných“ odebralo do zpovědnice místního kostela sv. Aloise očistit svá srdce.
Tomu samozřejmě předcházela příprava doma s rodiči i o samotě, v rozhovoru s Bohem. Svatá zpověď byla pro děti silným prožitkem, absolvovaly ji
velmi zodpovědně a pokorně.
Nedělní mše svatá, 3. června 2018, byla výjimečná, protože těchto sedm
čistých srdcí poprvé přijalo svátost eucharistie. V krásně vyzdobeném kostele dvě děvčata a dva chlapci z Otnic a tři děvčata z Milešovic podpořeni
svými rodinami a blízkými vyznali svou víru v Boha a přijali Tělo Kristovo.
Při modlitbě Otčenáš otec Pavel pozval všechny přítomné děti k oltáři, kde
se ruku v ruce modlili společně. Protože Pán Ježíš řekl: „Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží.“ (Lk 18,16).
První svaté přijímání je důležitým krokem ve vztahu k Bohu. A velkým
přáním nás všech je, aby děti i nadále toužily sytit svoji duši. Věřím, že je to
velká příležitost také pro nás rodiče. Díky Bohu za to!
S poděkováním otci Pavlu Buchtovi, sestře Gregorii a všem, kdo naše děti
podpořili modlitbou.
Silvie Makovská Menoušková

Informace pro dárce

Děkujeme za první svaté přijímání dětí začátkem června v našem kostele. Byly zde tři
děti z Milešovic a čtyři z Otnic. Svoji vděčnost
vyjadřuji všem, kdo dělají různé služby při
takové (nebo i jiné) slavnosti. Vlastně, že nic
není samozřejmost, ať už doma, kde jsme pořád nebo i na cestách.

P. Pavel Buchta

Pokud budete chtít přispět do sbírky na nové zvony, lze
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NOC
KOSTELŮ
V OTNICÍCH
Noc kostelů je každoročně pořádaná akce, která umožňuje lidem navštívit trochu netradičně kostely. V jejím rámci jsou převážně ve večerních hodinách zpřístupněny některé kostely, ve kterých se zdarma konají koncerty, komentované prohlídky, či kulturní představení. Návštěvníci mají možnost nahlédnout do kostelních sakristií či různých zákoutí, vystoupat na věže, prožít liturgii nebo třeba jen vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.
V letošním roce se do této akce v pátek 25. května zapojila i naše farnost. Po úvodní mši svaté vystoupil dětský folklórní soubor
Milešováček, pod vedením paní Rodrové a Jeřábkové. Děti z Milešováčku byly opravdu úžasné a jejich vystoupení se všem velice
líbilo. Po vystoupení dětí se mohli přítomní dozvědět nejen zajímavosti o historii kostela sv. Aloise a Havla, ale i informace o
právě probíhající generální opravě střechy. Po malém povídání o minulosti našeho kostela mohli návštěvníci vystoupat do věže,
kde se jich ujal Josef Mezuláník a mohli zhlédnout stroj věžních hodin. Někteří zájemci měli možnost vyjít ještě výš k nebesům a
zblízka se podívat na zvony a zároveň slyšet, jak bijí. Lidem bylo nabídnuto prohlédnout si půdu kostela a vidět probíhající opravu
střechy z vnitřní strany. Mezitím v kostele hrál Jiří Martinásek na varhany. Lidé si mohli zazpívat, nebo se jen zaposlouchat do
krásných písní. Dále byly pro zvědavé návštěvníky připraveny k nahlédnutí kopie některých zápisů z farních kronik. Originály
farních kronik jsou uloženy v církevním archívu, ale v místní knihovně máme k dispozici kopie kronik, které nám byly zapůjčeny
pro tuto akci. Také byla připravena k nahlédnutí nová farní kronika, kterou píše Naďa Matoušková. Po skončení prohlídky věže
a půdy kostela bylo těm, kteří zůstali, uděleno požehnání od pana faráře P. Pavla Buchty. Po celou dobu otevření kostela bylo pro
návštěvníky přichystáno malé občerstvení. Každý návštěvník měl možnost zapálit si svojí vlastní svíčku s osobním úmyslem a
také anonymně napsat jakoukoliv prosbu, která byla potom v neděli čtena při mši svaté.
Tímto bych chtěl poděkovat všem organizátorům a farníkům za pomoc při přípravě této akce.
Pavel Mezuláník
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Férová snídaně
Každoročně se druhou sobotu v květnu slaví Světový den pro fair trade. Na podporu fairtradových a lokálních pěstitelů se také u nás v Otnicích konala již po šesté
férová snídaně, která probíhala v sobotu 12. května od deseti do dvanácti hodin na
náměstí před radnicí. Bylo krásné slunečné počasí, což všem zúčastněným přidalo na
dobré náladě.
Na pikniku jsme popíjeli lahodnou fairtradovou kávu z Guatemaly a Tanzánie, ibiškový a zelený čaj z Indie, osvěžující studený čaj Bio Erva maté z Brazílie. Účastníci
pikniku přinesli spoustu vynikajících pochutin, například výborné jednohubky s pomazánkou z ječných krup, ze sušených rajčat nebo z domácích vajíček. Pochutnali
jsme si také na skvělých moučnících – banánových sušenkách, domácí bábovce nebo
perníku a výborných koláčcích. Všichni byli nadšeni z nevšední chuti fairtradové
citrónové marmelády. Pro děti i dospělé byl připraven program. Dívky a ženy si pod
vedením kreativní Kamily Vašourkové vyrobily náhrdelníky či jiné ozdoby plstěním
různě barevné vlny. Lucka a Jakub Kaloudovi přinesli s sebou několik společenských
her a mimo jiné naučili hrát děti i dospělé novou hru Mölkky a společně namalovali
na chodník logo Fair Trade. Ke snídani se připojil také pan starosta, místostarosta i
pan farář. Za okny místní knihovny si všichni mohli prohlédnout putovní výstavu
„Poznej své boty“, zaměřenou na pracovní podmínky dělníků v Bangladéši, kteří za
velmi nízkou mzdu, ve zdraví ohrožujících podmínkách zpracovávají kůži a vyrábějí
z ní boty. Výstavu jsme získali od organizace NaZemi, která také zastřešuje férové
snídaně a organizuje další aktivity na podporu fair trade v České republice.
Během sobotního happeningu jsme spojili příjemné s užitečným, nejenže jsme
společně vyjádřili podporu produktům, při jejichž výrobě nebyla porušována lidská
práva, poškozováno životní prostředí či zneužita dětská práce, také jsme se pobavili,
zasmáli, ochutnali různé dobroty, získali zajímavé recepty a navázali nová přátelství.
Jitka Bublová
co znamená značka fair trade?
Fair trade dává možnost lidem ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky uživit se vlastní prací za důstojných podmínek.
Pěstitelé a řemeslníci v rámci fair trade dostávají za svoje
produkty takovou výkupní cenu, která odpovídá nákladům na
výrobu a důstojné živobytí. Mezi základní principy fair trade
patří férové obchodní podmínky, dlouhodobé obchodní vztahy, dodržování lidských a pracovních práv, zákaz nucené a dětské práce a také šetrnost k životnímu prostředí.
Za každým šálkem kávy se skrývá nějaký příběh. Může to být příběh živořících
lidí a narušeného životního prostředí, nebo příběh harmonického sloučení zájmů
výrobců, spotřebitelů a přírody.
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Divadelní představení Past na myši

Ještě jsme ani nedohráli poslední představení „A je to
v pytli“, když se začala mezi ochotníky objevovat otázka: „co
budeme hrát příště?“ Nápadů bylo mnoho, od Lucerny, na
kterou však nebyl dostatek herců, přes další komedie, až po
Past na myši, pro kterou jsme se nakonec rozhodli. Zkoušet
jsme začali koncem října a znovu nastal čas zkouškových
nedělí (a dalších možných dnů). Zkoušky byly stejné a přesto čímsi odlišné. Nejspíše tím, že oproti předchozím dvěma
hrám, oběma komediím, jsme se tentokrát vrhli do detektivky. Je pravda, že při zkouškách jsme se dobře bavili a i přes
odlišný žánr, se nám stávaly komické situace během trénování určitých částí hry. Ovšem při dalších se nám po dobře
zahraném úseku až skoro ježily vlasy hrůzou. Tak to probíhalo až do poloviny února, kdy jsme zjistili, že se nám krátí
čas, a tak jsme přidali na týdenním počtu zkoušek. Z jedné
až dvou se staly tři až čtyři a spolu s tím se zvedala i naše
nervozita. Ve čtvrtek 15. března se konala generálka, která
dopadla vcelku dobře, a tak nás trochu uklidnila. V sobotu
17. března pak nastal den D v podobě premiéry. Nervozita
by se dala krájet, venku bylo příšerné počasí, nikdo nevěděl,
jak se bude lidem líbit jiný žánr a do toho všeho se nám náš
sněhovač rozhodl, že si dá pauzu. Což se nám mimochodem
Celý rok jsme očekávali, co si pro
nás naši ochotníci připraví tentokrát.
A dočkali jsme se. V sobotu 17. března
v sedmnáct hodin v dělnickém domě
zhasla světla, ztichlým sálem se nesla
melodie písničky „Tři slepé myši“, která
se několikrát v průběhu děje opakovala
a představení začalo.
Otnické divadelní uskupení OchOTNICE nastudovalo v režii Radka Mezuláníka již třetí divadelní představení.
Tentokrát si vybrali opravdu náročný
žánr, a sice detektivní hru od královny detektivek Agathy Christie „Past na
myši“. Otničtí ochotníci si na divadelních prknech vedli opět výtečně. Hra
byla napínavá od začátku až do konce.
Místy šel divákům mráz po zádech,
ale nebyla nouze ani o vtipné dialogy
a slovní hříčky. O přestávce proběhla
tipovací soutěž: „Kdo je vrah?“ A věřte nebo ne, na závěr jsme byli téměř

stalo už na jedné ze zkoušek a poté, co jsme jej vzali do servisu, tak se samozřejmě ihned rozjel. Naštěstí po několika
pokusech se nechal přemluvit a spustil se i na premiéře. Hra
začala, vše vypadalo dobře, ale to už by snad ani nemohlo
být jinak, než aby nás znovu nepotrápila světla. I přes nové
jističe si stejně jako u každé předchozí hry s námi chtěla pohrát, a tak se začala sama od sebe vypínat. Venku zuřila vánice, která nám sice z jedné strany pomáhala, protože se hra
odehrávala ve sněhové bouři a mnoho lidí nám poté říkalo,
jak se jim líbilo, když jsme pouštěli meluzínu, kterou jsme
však ve skutečnosti my vůbec nepouštěli. Na druhou stranu
nás však pěkně převezla, když vyhodila pojistky, tudíž nám
nějakou dobu nejelo nic. Nakonec se však podařilo znovu
nahodit pojistky a hrálo se dál. Z venku se dovnitř dostával,
i přes sebemenší škvíry pod dveřmi, chladný vzduch, a tak
diváky mrazilo nejen obrazně ze hry, ale i doslova. Myslíme
si, že i když jsme si nebyli jistí, jak se bude jiný žánr líbit, že
se hra většině diváků líbila a doufáme, že jsme je nezklamali.
Derniéra na sebe nenechala dlouho čekat, a tak jsme ji odehráli hned další den.

všichni překvapeni. Tohle jsme opravdu nečekali.
Děj divadelního představení se odehrával v nově otevřeném penzionu U
Klášterní studny, jehož majitele perfektně zahráli Petra Partyková a Pavel Mezuláník. Do penzionu postupně přijížděli
zajímaví, lépe řečeno zvláštní hosté a vycházelo najevo, že vrah si přichází vyřídit
účty za křivdu v dětství právě sem. Penzion zapadává sněhem, příjezdová cesta
je neprůjezdná, někdo přestřihl telefonní
dráty, napětí houstne… Houstlo i napětí v hledišti dělnického domu, zvlášť při
sobotní premiéře, kdy se venku opravdu
strhla vichřice, v sále se vypnul elektrický proud a přesně to zapadlo do děje hry,
jako by to měli divadelníci domluveno
s „někým“ nahoře.
Všichni herci, kteří hráli hosty penzionu, byli skvělí. Od mladého vtipálka
Filipa Mezuláníka přes herecké stálice

Za ochotníky Jakub Mezuláník
Andreu Malou a Zdeňku Křivánkovou až po nováčka Miroslava Šmída.
Rovněž Jitka Novotná roli seržantky
zahrála bravurně. Režiséra Radka Mezuláníka bychom v přestrojení za pana
Paraviciniho nepoznali, kdyby ho neprozradilo uvedení jeho jména na programu – Kedar Kínáluzem. Poděkování
patří nejen hercům, ale i všem dalším
lidem, kteří se na úspěšném uvedení představení podíleli – zvukařům,
osvětlovačům, nápovědě, tvůrcům scény a dalším, o kterých my diváci ani
netušíme.
Důkazem toho, že otničtí ochotníci
mají hodně příznivců byla skutečnost,
že na sobotní premiéru byly vstupenky
beznadějně vyprodané již v předprodeji! Děkujeme a těšíme se na další představení divadelního uskupení OchOTNICE.
Za diváky Jitka Bublová
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Hvězdné manýry
Život slavných je blyštivý, nikoliv
však záviděníhodný. Celebrity zažívají
slávu v záři reflektorů, užívají blahobytu. Mají však své manýry a nemají rády
konkurenci. Nahlédli jsme do života
dvou pěveckých hvězd prostřednictvím
bláznivé komedie Michaela Mc Keevera Hvězdné manýry, kterou přivezli do
Otnic herci Divadelní společnosti Háta.
Vše se odehrávalo v hotelu Palm Beach
Royal v roce 1942, kde se plánoval benefiční koncert. Generální ředitel hotelu
slíbil, že učiní vše pro to, aby se Claudia
McFadden a Athéna Sinclair, umělkyně,
které se nesnášejí, nepotkaly. Avšak nešťastnou náhodou jsou dámy ubytovány
ve stejném apartmá. Rozjíždí se tak kolotoč vtipných až komediálních situací.
Obě hlavní představitelky, Olga Želenská i Adéla Gondíková, se zhostily rolí
s noblesou a celebrity hrály přesvědčivě.
Nelehké bylo přijmout Lukáše Vaculíka
v komediální póze: ale většina diváků se
po skončení shodla, že ředitele hotelu
zahrál vcelku dobře. Claudiina osobního asistenta Pippeta bravurně alternoval
Zbyšek Pantůček, který již ve Světácích
i v Bytě na inzerát nastavil svou hereckou laťku hodně vysoko. Publikum dělnického domu se opět hodně nasmálo,
v závěru nešetřilo potleskem. Diváci odcházeli spokojeni, ti odvážnější dokonce
s podpisem či fotografií s účinkujícími.
Spokojeni odjížděli i herci, kteří ocenili
tradiční otnickou pohostinnost. Odjížděli spokojeni a bez hvězdných manýrů
slíbili, že přijedou příští rok znovu a rádi.

Dagmar Kovaříková

otnický zpravodaj

Sjezd rodáků „U Modrých nosů“
Už se stalo tradicí, že se v měsíci květnu každoročně setkáváme na ulici „U Modrých nosů“. Můžeme se pochlubit, že v letošním roce vstoupil sjezd rodáků místních
občanů z této ulice už do druhé desítky. Účast návštěvníků byla opět hojná a za krásného počasí zase vše klaplo na jedničku. Pro děti byla připravena střelba ze vzduchovky, skákací hrad a další arakce. jídla a pití bylo dosti. country kapela „Sedlo z vosla“
nám hrála zvesela, večer se to připepřilo nádherným ohňostrojem a ti vytrvalejší se
rozcházeli až v neděli v podvečer. Nejvíce byli všichni překvapeni, když nás přijela
natáčet i televize. Na příští rok má už uliční výbor připraven pro rodáky další milé
překvapení. Poděkování patří všem, kteří přispěli k zorganizování této vydařené akce.
Za „Modré nosy“ Pavel Muric
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Deník legionáře františka matouška iii.

Červenec
1. 7. přijezd na post č. 1464, po obědě
do st. Kimiltěj. Po příjezdu jsme se šli
dívat za stanici na dva železné mosty,
které byly přes řeku Kimiltěj poškozeny
od bolševiků. ve 3 hod. nástup a šli jsme
na st. Zimu, 25 vert vzdálené, a sice 1.
a 2. rota a kulometná rota. Když jsme
však přišli za most, stál na trati prázdný
ešalon, připravený již pro nás obyvatelstvem města Zimy. Ti úskočným
způsobem bolševiky zahnali a zabránili
zničení velkého železničního mostu
i vodokačky u nádraží. Do stanice jsme
jeli velkou rychlostí. Na stanici se lidé
sbíhali ze všech stran a vítali nás jako
osvoboditele s velkou radostí. 12. 7.
z vesničky Uril jsme jeli všichni na povozkách po Moskevském traktu až
do Irkutska, který již dobyli kozáci s naší
jízdou i úderným batalijonem. Do města
jsme přišli v 10 hod. dopoledne, právě
na ruský svátek. Ubytováni jsme byli

Železniční most poškozený bolševiky
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v zemském učilišti a zároveň pohoštěni. Přivítáni jsme
byli s nevýslovnou radostí a provoláním „urá“. 18. 7.
jsme projeli tunel č. 38 a za ním stál náš broněvik jsa
obstřelován. Nedaleko byla strašná střelba. Byli tam
naši úderníci, kteří šli z Irkutska po traktu pěšky na st.
Kultuk. Po obědě jsme jim šli na pomoc. Lezli jsme
po těch vysokých kopcích, byla tam únavná cesta.
vedl nás Ruský průvodce z nedaleké vesnice, který se
v tom Bajkalském pralese vyznal. Rozložili jsme se pod
kopcem a najednou strašná střelba. Děla, kulomety,
bombomety, ručnice, granáty. ve skalách samý odraz,
rámus byl pekelný. Silně pršelo. všichni promočení,
s každým třásla zima, plášťů jsme neměli. Začalo se
rozednívat. Rozkaz kupředu. Mysleli jsme, že přijdeme
bolševikům do zad. 20. 7. stále pršelo a my po kopcích
pomalu postupovali v řetězu kupředu. Najednou jsme
zpozorovali na jednom malém kopci muže. A vidíme,
že má na čepici červeno bílou lentočku. Byl od úderníků a hlásil nám, že dál jsou naše pozice. 27. 7. jdeme
kupředu pěšky. v poledne příchod na rozjezd Mangutaj, kde přenocujeme v barácích. 28. 7. neděle. Po obědě
rozkaz nastupovat k oddechu. Přišel plukovník Gajda
s kapitánem Kadlecem, prohlédli nás a dali rozkaz
vrátiti se zpět do st. Sluďanky, kam již měly přijet naše
ešalony. 29. 7. odp. v biografu. 30. 7. přijely naše ešalony, do nich jsme se hned nastěhovali. 31. 7. v poledne
služba na stanici.
Srpen
7. 8. ráno za svitu nastupují pluky Irkutské Zabajkalské a Jenisejské, které zde jdou poprvé do boje. My jsme
jako rezerva. 11. 8. neděle odpoledne do tajgy k řece
Sněžnej, kde jsou rozběhaní bolševici. 13. 8. ráno dále
na st. Kedrovája. 18. 8. ráno jsme dostali příkaz ihned
přijet do st. Mysová. Když jsme přijeli k samé stanici,
tu vidíme shořený parochod Bajkal, který stál nedaleko
přístavu. Zvěděli jsme, že parochod zapálili naše části,

Svatováclavská slavnost v Irkutsku

kteří dělali s podplukovníkem Ušakovem obchvat. Byl
zapálen naší dělostřelbou. Za dva dny jsme jeli za našima, kteří již byli v Posolské, tam byli bolševici úplně
poraženi a bylo jim vzato 45 vlaků. Za to můžem býti
vděční naším úderníkům a první rotě od našeho pluku
a ostatním Ruským částem. Ti byli vedeni pod mladým
podplukovníkem Ušakovem, který v tom boji přišel
do zajetí, a bolševici jej úplně rozsekali a jeho tělo hrozně zohavili. To nám vše vypravovali hoši od první roty,
že všichni plakali, když přišli k tomu tělu. 22. 8. pohřeb
podplukovníka Ušakova. Pohřbu se zúčastnili Anglický
konzul a Americká mise.
Září
1. 9. neděle, projíždíme Kitajský rozjezd, kde se trať
dělí nalevo jednokolejná Amurská, napravo přes řeku
Ingodu jednokolejná Mandžurská. Přijíždíme na st.
Andriánovku. Potom do st. Sedlovája. Zde je zajímavé
cestování. Trať se proplétá za velkého stoupání i klesání
okolo i po kopcích. Před večerem na st. Buratskája.
2. 9. po obědě 2 versty minerální železitá voda, prýštící
na lukách mezi kopci. večer dále. 3. 9. st. Aga dopoledne zaňatí na lukách. 4. 9. zaňatí a v 10 hod. kupředu.
Zde jsou již kopce holé. Přes st. Bulak stádo dvouhrbých velbloudů. 5. 9. st. Olověnaja. 12. 9. ve 12 hod.
v noci přijeli jsme do Irkutska. 14. 9. Ráno se stěhujeme
z ešalonu do kasáren a budeme čekat, až se sjede 7.
pluk. večer chodíme do města do bia a do českých kaváren. 27. 9. Byla zkouška při hudbě prostných cvičení
z 5tého sletu a fotbalový zápas. Příprava na veřejné
cvičení a posvícenskou zábavu 28. září 1918.
Pokračování příště

Podplukovník Ušakov umučený bolševiky

Na podzim je plánovaná výstava o 1. sv. válce. Uvítáme zapůjčení textových i fotografických příspěvků z rodinných
archivů, oceníme i dobové předměty.
Obecní úřad
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Den dětí s hasiči
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M AT E Ř S K Á A Z Á K L A D N Í Š KO L A

Dědečkové ve školce
Spousta lidí je přesvědčena, že mateřská škola je místo, kam si chodí děti pouze hrát. Ano. Hra je jednou z nejdůležitějších činností
dětí předškolního věku. „Hrou na něco“ získávají děti dovednosti důležité pro jejich další rozvoj a vstup do světa dospělých. Posláním
mateřské školy je však předškolní vzdělávání dětí, takže hry a činnosti v mateřské škole mají vždy svůj cíl stanovený ŠVP (školní vzdělávací program).
Letos nám k naplnění cílů ŠVP pomohli i naši dědečkové. Jeden z nich je vášnivý ornitolog. Jeho nabídku na návštěvu naší mateřské
školy jsme s nadšením přivítali. Díky zimnímu přikrmování ptáčků v krmítkách umístěných na školní zahradě nemáme o opeřence
nouzi, takže dovědět se o nich něco nového nám přišlo vhod. Pan Straka děti seznámil se způsobem života nejběžnějších druhů ptáků,
vyskytujících se u nás. Prozradil dětem, jak ptáci hnízdí, jak se starají o svá mláďata a kam někteří odlétají na zimu. Děti mu na oplátku
prozradily naše tajemství. V dřevěné meteostanici umístěné na naší zahradě si postavili hnízdo „kominíčci“ a vyvedli tam mladé. Děti
tak měly jedinečnou příležitost pozorovat koloběh ptačího života od stavby hnízda až po vylétnutí mláďat do světa. Největší zájem u dětí
vzbudila obrovská bedna, kterou si pan Straka přinesl s sebou. Ta ukrývala poklady - budku pro ptáčky, různé materiály na stavbu hnízd,
obrázky ptáků a jejich oblíbené potravy, kvíz pro děti apod. Na dně krabice děti objevily i něco, co ptáčci nejedí, ale naše děti to milují.
Po pytlíku bonbónů se jen zaprášilo. Byla to taková sladká tečka za příjemně stráveným časem s člověkem, který miluje přírodu a umí
svoje nadšení přenést i na druhé. Už teď se těšíme na leden, kdy si setkání s tímto dědečkem rádi zopakujeme.
Druhý dědeček je včelař. To se nám velice hodilo pro naše téma: „Všechno kvete, krásně voní, motýli se spolu honí.“ Prostřednictvím
tohoto tématu se děti seznamují s letní přírodou a světem hmyzu. Pan Magda nám do mateřské školy poslal spoustu „záhadných předmětů“ z včelího království. Děti hádaly, k čemu slouží a jejich nápady nebraly konce. Některé nás rozesmály, jiné překvapily. Dětská fantazie je prostě nekonečná. Velký úspěch sklidila včelařská kukla. Vyzkoušet si jí zatoužili všichni. A co teprve vůně linoucí se z voskových
pláství a medových produktů. Povídání o včelách se tak rázem změnilo v úžasnou aromaterapii. Největší radost nám „dědeček včelař“
udělal knihou pohádek o skřítku Medovníčkovi, ze které si předčítáme sladké příběhy před spaním.
Nyní mají děti prázdniny. Přejeme jim spoustu krásných zážitků z prázdninových cest a ať se v září zase ve zdraví setkáme. A snad se
objeví i nějaký další zajímavý dědeček. Nebo babička?
Učitelky MŠ
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Den matek v základní škole

Druhá květnová neděle patří pravidelně v naší škole kulturnímu pásmu ke Dni maminek. V letošním roce byla účast rodičů velmi
potěšující, a věřím, že si odnesli pěkný zážitek. Od dětí naší školy dostaly maminky krásná přáníčka s kytičkou. Na vstupní chodbě byla
pro rodiče připravena soutěžní výstava fotografií našich žáků na téma Zvířata, kterou připravil pan učitel Luboš Kleis. Také si zde mohli
rodiče prohlédnout ukázku výrobků našich žáků v praktických činnostech, které vyrobili s paní učitelkou Danou Tománkovou. Návštěvníkům školy se velmi líbily portréty, které nakreslily děti ze třídy 4. B s paní učitelkou Hanou Veselou.
Celým programem nedělního odpoledne provázeli žáci z třídy 6. B - Daniela Bublová a Alex Uher, kteří popřáli maminkám i babičkám a vůbec všem ženám k jejich svátku všechno nejlepší.
Na úvod vystoupily děti z prvních tříd, pod vedením třídních učitelek - Kateřiny Korcové a Marie Životské, s pěkným pásmem básniček a písniček. Po našich nejmenších viděli rodiče druháky pod vedením paní učitelky Dany Matyášové s pohádkou O domečku a
zvířátkách. Děti ze třetí třídy se nám předvedly jako tanečníci. S paní učitelkou Lenkou Vojáčkovou děti nacvičily taneční vystoupení na
písničku My si na sebe počkáme z filmu Ať žijí duchové. Pěvecký kroužek následně přidal tři krásné písničky. Po zpěvu následoval tanec.
Děti ze 4. B si připravily svižné taneční číslo na píseň Gummy bear. Závěrečný blok uvedli žáci 5. A s paní učitelkou Ivanou Čermákovou, kteří nacvičili divadelní představení Dívčí válka. Žáci 5. B se nám představili jako hudebníci. Společně s panem učitelem Lubošem
Kleisem nám předvedli, na co všechno se dá bubnovat. Závěr programu patřil zpěvákům. Žáci šestých tříd s paní učitelkou Marcelou
Goreckou si pro maminky připravili pěvecké vystoupení s doprovodem boomwhackery. Spolu s nimi vystoupily se svým pěveckým
číslem Tereza a Klára Putišovy se Simonou Topolářovou.
Na závěr jsme se s přítomnými rodiči rozloučili a popřáli jim příjemné nedělní odpoledne.
Hynek Zavřel, ředitel školy
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Náš školní výlet – Baldovec u Jedovnic
Vyrazili jsme ve středu 23. května v 9:06
z vlakového nádraží Sokolnice-Telnice
směrem na Baldovec.

Nejdříve jsme jeli vlakem do Blanska
a potom jsme museli přesednout na autobus a pokračovat dál pěšky, ale už jen asi
jeden a půl kilometru do kempu. Po krásné
lesní cestě lesem jsme konečně dorazili na

Baldovec a plní energie a očekávání jsme
se rozdělili do skupin a ubytovali jsme se
v krásných prosklených chatkách.
Po chutném obědě nám začal tak dlouho
očekávaný outdoorový program. Nejdříve
jsme měli týmové hry a aktivity. Například
jsme tvořili uzly podle vzoru z lana, kterého jsme se museli stále všichni držet. Byl to
trošku „oříšek“, ale zvládli jsme to.
Měli jsme možnost navštívit i wellness
centrum, čehož jsme s nadšením využili.
Po týmových hrách jsme se rozdělili na
skupiny, kdy jedna skupinka šla do vířivky
s finskou a parní saunou, vyhřívanými kamennými lehátky a masážními sprchami.
Druhá skupinka si zahrála „Sumo zápasy“,
u kterých jsme se dost nasmáli. Dva zápasící se oblékli do nafukovacích obleků a
potom spolu soupeřili, kdo dřív toho druhého vytlačí z kruhu.
Následovala večeře a po ní jsme šli na lanovku a lanové centrum. Což jsme si taky
velmi užili. Po společném povídání a probrání všech zážitků jsme šli spát do chatek.
Druhý den jsme se prospali až do osmi
hodin a po snídani jsme se prostřídali opět
ve wellness centru a sumo zápasení. A jako
„třešnička na dortu“ nás čekala příjemná
procházka ke zřícenině hradu Holštejn.
První věc, která nás na místě zaujala, byla
jeskyně Lidomorna, dříve sloužící jako
hradní vězení. Závratnou rychlostí jsme

vyšplhali nahoru na skálu, k pozůstatkům
stavby a užili jsme si nádherného výhledu
po krajině. Turistickou cestou jsme se dostali, okolo nádherných jeskyní, až k zastávce, kde nás už čekal autobus a zavezl
nás do Blanska. Tady jsme nasedli na vlak
a po fyzicky náročném, ale skvělém výletu,
plném nezapomenutelných zážitků, jsme
se ubírali směrem k našim domovům.
kolektiv žáků 8. tříd
Z reakcí spolužáků na otázku: „Co bylo
na výletě nejlepší“:
• Všichni jsme se na výletě sblížili.
• Nejvíc se mi líbilo sumo, lanovka a wellness.
• Nejlepší bylo wellness.
• Na výletě bylo nejlepší wellness, akorát
to hrozně rychle uteklo. Bylo super, že jsme
měli na sebe více času v chatkách.
• Nejlepší byla lanovka, wellness a celkově,
jak jsme se všichni bavili se všemi.
• Na výletě se mi nejvíce líbila lanovka,
ze které jsem měla trochu strach, ale nakonec to byl úžasný zážitek. Byly tam luxusní
chatky s krásným výhledem a bylo tam skoro všechno, co jsem potřebovala. Ještě se mi
líbila vířivka a sauna.
• Wellness a lanovka. I jídlo bylo dobré.
• Lanovka a skvělý výšlap na zříceninu.
• Jak jsem se svezla na lanovce.
• Krásná procházka okolo jeskyní.
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Modrožlutá
Manžel se rozhodne věnovat své ženě neobvyklý dárek: slunce. Požádá o pomoc zlého čaroděje
Gargamela. Neuvědomí si však, že pokud vezme
slunce z oblohy, zničí vše živé na zemi. Do celého příběhu jsou vtaženi animovaní hrdinové ze
Šmoulů i z filmové pohádky Já, padouch. Směsice
dvou kreslených pohádek byla odvážná, leč líbivá.
Dobro nakonec zvítězilo nad zlem a slunce svítí i
nadále. Scénář napsaly Marie Jedličková a Kamila
Ondrová pro dramatický kroužek místní základní školy. Neměly snadnou úlohu, neb po loňském
úspěšném představení chtěl hrát divadlo téměř
každý. Nakonec všichni trpěliví malí ochotníci
roli dostali. Modrožlutá bylo netradiční moderní
divadlo. Obdiv a uznání pro celkové pojetí a ztvárnění zaslouží všichni, kteří se na něm podíleli.

velký divák
V neděli 27. května se v dělnickém domě odehrálo již druhé představení dětí z dramatického
kroužku. Ve srovnání s minulým divadlem Popelka a jak to bylo dál? nyní hrálo mnohem více
dětí. Bylo to obecně náročné, když v průběhu
zkoušení si to několik dětí rozmyslelo: buď kvůli
tomu, že dostaly roli, která se jim nelíbila, anebo
je to přestalo bavit. A kvůli tomu se role měnily
a ubývaly. Bylo to složité, ale všichni, kteří zůstali a
vytrvali až do konce, vše zvládli na výbornou. Na
premiéře sice trémou někteří mluvili méně nahlas
než druzí, ale jsme jen děti. Jestli bylo tohle divadlo lepší než vloni, musíte posoudit sami.

malý ochotník
Díky Vám, kteří jste tuto pohádku dokázali nám,
divákům, nabídnout okouzlující formou dětské
bezprostřednosti. A za nevšední pohled na problémy lidstva, které jste nám divadelním představením
nabídli.
Vaší zásluhou bylo nedělní odpoledne krásné.
Děti, díky, byly jste výborné!
Divačka L. K.
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kuk á tko

Otnická laťka
Na konci března přijeli do naší školy žáci z několika dalších škol. Konal se již dvacátý
šestý ročník Otnické laťky - soutěže ve skoku do výšky. Letos se sjelo opět početné pole
závodníků. Statistika zní jasně: 7 škol a celkem 77 sportovců ve čtyřech kategoriích, což je
letošní rekord v počtu dětí.
A skákalo se. O příjemnou atmosféru se postarali naši deváťáci, kteří již tradičně pomáhali s hladkým průběhem závodu. Zvedali laťku, zapisovali výkony, hlásili jména skokanů
a také zajistili zvukový doprovod. Moc děkujeme.
Určitě zajímavé jsou výsledky:
Mladší dívky
1. místo - Šimečková Eva (Šaratice)
2. místo - Kosíková Alena (Otnice)
3. místo - Gorani Anita (Brno-Kotlářská)
Mladší chlapci
1. místo - Peksa Pavel (Otnice)
2. místo - Hrubý Marek (Bučovice)
3. místo - Gajda Michal (Újezd u Brna)
Starší dívky
1. místo - Kučerová Radka (Brno-Kotlářská)
2. místo - Murnyk Yevheniya (Brno-Chrlice)
3. místo - Fojtíková Eliška (Otnice), Andrýsková Veronika (Bučovice)
Starší chlapci
1. místo - Ondráček Dominik (Šaratice)
2. místo - Kremz Jakub (Újezd u Brna)
3. místo - Gonda Robert (Bučovice)
Celkové umístění v soutěži škol:
1. místo - Otnice
2. místo - Brno-Chrlice
3. místo - Bučovice				
Luboš Kleis
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Pohár rozhlasu
Atletické závody „Pohár rozhlasu“ letos oslavily již 50. ročník. Takže mnozí z vás, kteří
tento článek čtete, jste možná také poměřovali síly s vrstevníky na atletickém oválu.
Náš letošní tým starších chlapců měl našlápnuto na postup z okresního kola do krajského. Jenže několik drobností nám v tom zabránilo. I přes vynikající výkony našich atletů,
zvláště těch profesionálů z atletických oddílů, nám unikl postup o pouhých pět bodů. Což
odpovídá asi 0,02 s v běhu na 60 m nebo 9 centimetrů ve vrhu čtyř kilogramovou koulí.
Opravdu velká škoda a zklamání.
Ale musím pochválit závodníky za jejich bojovnost a odhodlání. Krásných umístění
dosáhl Tadeáš Plaček ve skoku do dálky (603 cm) - 1. místo a v běhu na 1 500 metrů
(4:33,48 min) – 1. místo. Pavel Peksa zase triumfoval v běhu na 60 metrů (7,87 s) – 2. místo a Jakub Hložek se umístil na pěkném pátém místě ve vrhu koulí (10,92 m). V závěru
pak štafeta Peksa, Menoušek, Konečný a Plaček opět zvítězila v běhu na 4x60 m (29,62 s)
a hoši předvedli nejrychlejší štafetový běh v okrese Vyškov.
Trochu ve stínu chlapců bojovaly o místo na slunci i naše starší dívky. Tady se nejlépe
umístila Martina Hradská výkonem (8,58 m) ve vrhu tří kilogramovou koulí a skončila
na pěkném pátem místě.
Všem závodníkům moc děkuji za krásný atletický zážitek. A myslím si, že o některých
chlapcích ještě v budoucnu uslyšíme. Třeba u nového českého rekordu či na mezinárodních závodech.
Tým chlapců: Konečný Marian, Peksa Pavel, Plaček Tadeáš, Jelínek Tadeáš, Špunar Petr,
Menoušek Marek, Hložek Jakub.
Tým dívek: Topolářová Simona, Šimandlová Adéla, Borovičková Tereza, Šebrová Vendula, Kosíková Alena, Hoffmannová Veronika, Špičáková Natálie, Hradská Martina.
Luboš Kleis
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Okolotonice 2018
Vzít KOLO a OKOLO OTNIC se projet,
třeba i tam, kde nikdy nikdo nebyl,
a ze sedla spatřit trochu jiný svět,
kdekdo se ptal, zda byl to závod nebo nebyl.
Závodníkem stal se malý i velký,
na kole upevnili jim číslo dost veliké,
na betonce proháněl se malý a po polích velký,
pak v cíli se skákalo či zkoušely cyklokuriozity všeliké.
Medaile honosí se na hrudích jezdců,
všichni si odnesli zážitky z cest.
Kulaté léto mělo jen pramálo běžců,
Okolotnice si zaslouží slávu a čest.
Po cyklistickém závodě mohly děti vyzkoušet třeba skákací boty, nebo si již tradičně nechat potetovat téměř celé tělo. Hodně zaujaly cyklokuriozity, kde každé kolo či koloběžka
byl originál s různými jízdními vlastnostmi. Nesmíme zapomenout na skákací hrad a také
na myslivce, kteří dětem dopřáli vyzkoušet, jestli mají přesnou mušku.
Sbírali jsme střípky ohlasů závodníků i dospělých doprovodů. Letošní Kulaté léto se
organizátorům opět povedlo. Jsme rádi, že přišly děti v tak hojném počtu, že se všichni dobře bavili a že pohledem na získanou medaili si každý vybaví krásnou vzpomínku.
Vzpomínku na Okolotnice 2018.
Velké díky patří všem, kteří zajistili hladký průběh dětského dne. Ceníme si podpory školy, obecního úřadu a firem. Mohli jsme tak dětem připravit drobné odměny v cíli
a vybavit závodníky startovním číslem. Pomohly také maminky, stávající i bývalí žáci školy, hasiči a další dobrovolníci.
Byl to krásný sportovní zážitek.
Za organizační tým Okolotnice 2018 – Luboš Kleis
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Sraz po šedesáti letech ze školy
Náš válečný ročník 1944 nastoupil do první třídy ještě do staré školy za kostelem. Byla to pětitřídní škola. Do školy jsme začali
chodit v roce 1950. Bylo nás třicet pět žáků, což je na válečná léta docela velký počet. Od druhé třídy jsme už chodili do nové,
moderní školy, která je pěkná dodnes.
Naše paní učitelka Horáková byla hodná a milá. Stále nás přibývalo, dostěhovávali se občané, nebo se jiní vraceli z pohraničí.
Ve čtvrté třídě nás bylo třicet osm a naším učitelem byl pan Kutlach. Když v šesté třídě přišli žáci z Lovčiček, Milešovic a Bošovic, bylo nás osmdesát tři. Musely se zřídit tři třídy – A, B, C. Někteří spolužáci dokončili školní docházku už v šesté třídě, a tak
v sedmé a osmé třídě jsme byli jen ve dvou třídách. Byli jsme poslední ročník, který dělal závěrečné zkoušky (tzv. malou maturitu)
z češtiny, ruštiny a matematiky. V roce 1958 jsme vyšli školu a rozprchli se po světě.
První sraz našeho ročníku se uskutečnil 27. května v roce 1978, bylo to po dvaceti letech. Konal se v „Kasíně“ a zúčastnilo se
ho padesát šest žáků, paní učitelka Šírová a pan učitel Sekanina. Další sraz byl po dovršení našich čtyřiceti roků, a to 26. května
1984, za účasti čtyřiceti pěti žáků a pana učitele Šíry. Když jsme měli padesát let, měli jsme sraz 24. září roku 1994 a zúčastnilo se
43 žáků, ale už bohužel bez učitelů. Následoval sraz šedesátníků (12. června 2004) a sedmdesátníků (24. května 2014). Všechny
srazy se konaly v Pohostinství U Marků a vždy k naší plné spokojenosti. Účast na srazech se ustálila na počtu třicet šest spolužáků.
Od srazu šedesátníků se pár „Otničáků“, slovy devět, začalo scházet každý první pátek v měsíci na schůzce U Marků. Bohužel dvě
spolužačky již nežijí a zbylo nás „Sedm statečných“ a scházíme se dosud.
Z těch původních osmdesáti tří spolužáků nás zůstalo šedesát jedna a letošního srazu, po šedesáti letech od ukončení školní
docházky, nás bylo 37. Sraz se konal v sobotu 2. června. Po prohlídce školy a nezbytném focení, jsme zapálili svíčky našim zesnulým spolužákům i učitelům na místním hřbitově. Potom jsme se přesunuli do Pohostinství U Marků. Zde nás čekalo občerstvení
a povídání o škole, našem mládí a srazu. Zavzpomínali jsme na dřívější srazy, na spolužáky, kteří už nejsou mezi námi. Slíbili jsme
si, že se opět sejdeme za rok na oslavu tři čtvrtě století našeho života – tedy 75 let věku.
Všechno bylo výborné, jak jídlo a pití, také obsluha. Díky panu Milanu Markovi a paní Jarce Svobodové. Spokojenost byla
na všech stranách a všichni už se těšíme na příští rok.
Za všechny zúčastněné Miloš Ondra
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Šťastná sedmička pomáhá
Na jaře byl úspěšně dokončen projekt Dobro-druzi: Šťastná sedmička pomáhá. Cílem projektu bylo získání finančních prostředků na nákup pojízdného vozítka pro
bývalou paní učitelku Antonii Bočkovou. Pod záštitou Nadace Via, Nadace Karla Janečka, s pomocí obce, ve spolupráci se Základní a Mateřskou školou Otnice se konala
benefiční akce-prodejní výstava. Vystaveny byly obrázky, které nakreslili a namalovali
žáci místní školy ve výtvarné výchově. Dělnický dům se tak proměnil v nádhernou galerii. Návštěvníci zhlédli a obdivovali výkresy dětí. Ty své výtvory s nadšením nabídly
k prodeji. S nadšením a s nadějí, že si je příchozí zakoupí a přispějí na dobrou věc. Výstavu navštívilo přes dvě stě zájemců o umění a dobročinnost. Třídenní výstava byla
ukončena sobotním kulturním pásmem, na kterém vystoupily se zumbou děti, poté
i maminky pod vedením Moniky Vogelové. Pozvání na benefiční akci přijala i Antonie Bočková. Členové Šťastné sedmičky jí zde na závěr slavnostně předali čtyřkolový
skútr. Paní Bočková všem moc děkovala a skromně skrývala slzy dojetí. 30. březen byl
dnem jejích 80. narozenin, a tak vy všichni, kteří jste přispěli, jste se podíleli na tomto
nezapomenutelném zážitku. Celou akci Šťastná sedmička pomáhá také sdílela Taťána
Kuchařová společně se svou nadací Krása pomoci. Smyslem této nadace je pomoci
seniorům, aby zůstávali co nejdéle ve svém domově, se svými blízkými.
Bylo mi ctí být patronkou tohoto projektu. Děkuji Petrušce, Aničce, Anetce, Verunce, Vojtovi, Vaškovi, Jirkovi i Honzovi, že se rozhodli být filantropy a věnovali svůj
čas, energii a nápady na realizaci projektu a vytvořili tým Šťastná sedmička pomáhá.
Děkuji, že nezklamali mou důvěru. Děkuji také jejich rodičům, prarodičům a blízkým, kteří jim vytvořili rodinné zázemí, vychovali je, věnovali jim svůj čas. Především
díky vám a vaší podpoře jsou šťastní. A jako Šťastná sedmička mohou pomáhat dál.
Celý průběh projektu a obrovská podpora velkého množství lidí je totiž překvapila a
zároveň nadchla natolik, že v benefičních akcích chtějí pokračovat. Již dosáhli plnoletosti a patronky není třeba. Ráda jim kdykoliv v budoucnu pomohu, poradím, bude-li
třeba. Závěrem děkuji všem dobrým lidem, kteří jejich záměr pomoci jakkoliv podpořili. 
Dagmar Kovaříková
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Výsledek benefiční akce: výtěžek z prodeje vánočního cukroví,
finanční příspěvek dárců, výtěžek
z občerstvení, z dobrovolného
vstupného výstavy, z prodeje výkresů činil celkem 78 533 Kč. Zakoupen a předán skútr. Všechny finanční prostředky budou dále věnovány
na koupi příslušenství ke skútru, na
nákup zdravotnických pomůcek,
např. dioptrických brýlí a dalších
hmotných potřeb pro paní Bočkovou dle podmínek Nadace Via.
Tímto všem dárcům děkujeme. Tým
Šťastná sedmička pomáhá: Petra
Jelínková, Anna Daňhelová, Aneta
Hradská, Veronika Stejskalová, Vojtěch Daňhel, Václav Fiala, Jiří Vymazal a Jan Šebeček.
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Vítání jara
Otničtí vodníci s vílou, obec Otnice a Rybářský spolek Otnice uspořádali v pátek
27. dubna lampionový průvod od kapličky k rybníku v Poltni, kde všichni společně
se světluškami přivítali jaro.
Akce se povedla, což bylo patrné nejen ze spokojených tváří, ale i z emailové zprávy,
adresované Daně Sekaninové, jedné z organizátorek.
Zdravím všechny neúnavné organizátory akcí pro děti i dospělé. Bylo to opět super.
Díky Tobě, víle, vodníkům, rybářům, hasičům, zvukaři i všem těm, které jsem ani nestihl zaregistrovat a oni se nějak podíleli. Děkuji za Váš čas a ochotu udělat něco pro ty
druhé. Při pohledu na malé „světlušky“ hopsající kolem rybníku jsem si vzpomněl na
krátkou básničku, kterou jsem slyšel, ani nevím kde (autor neznámý). Pro lepší náladu
ji přikládám:
Musí to být fuška
být svatojánská muška...
asi by mě hnětlo...
mít na zadku světlo.
Přejeme krásný den a ještě jednou díky.
Pšenákovi + malá Tonička Fišerová
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Vážení čtenáři a rybářští nadšenci,

rok je opět za námi, nastal Den dětí a s ním již tradičně spojené dětské rybářské
závody. Tentokrát jsme je naplánovali na sobotu 9. června. A opět jsme byli nuceni
udělat změnu. Místa se nelosovala jako v loňském roce, jelikož se ukázalo, že to bylo
nešťastné řešení. Děti tentokrát dostávaly pořadová čísla podle toho, jak přišly a usadily se na místa, označená cedulkami. Vypadá to, že tento způsob všem vyhovoval,
a tak u něj do budoucna určitě zůstaneme. Jediná potíž byla v tom, že cedulek s čísly
bylo pouze 35, ale dětí tentokrát přišlo 52. ještě o osm víc než na loňské závody, takže
těch posledních sedmnáct si hledalo místa, kde se dalo. Jestli to tak půjde dál, za chvíli nám nebude rybník stačit. Počasí nám opět přálo občasné mráčky zmírňovaly opět
velké teplo, ale oproti loňskému roku ryby braly výborně, nachytalo se jich opravdu
hodně. Třetí místo s 507 cm nalovených ryb obsadil Richard Rybanský, druhé místo
se 711 cm nalovených ryb obsadila Tereza Hankocy, na prvním místě, s úžasnými
825 cm nalovených ryb, se umístl Matěj Sadecký. Cenu za největší rybu, amura, dlouhého 82 cm si odnesl Jakub Navrátil. Všem dětem ještě jednou blahopřeju. I když se
nám při vyhlašování nepovedlo vše, tak jak bychom chtěli, doufám, že nám to děti
i jejich rodiče odpustí, protože v počtu 52 dětí to skutečně není jednoduché. Chtěl
bych vám všem poděkovat za účast a za trpělivost a pozvat vás na další akce pořádané
naším rybářským spolkem.
Martin Procházka, za Rybářský spolek Otnice
Petru zdar!
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Velikonoční posezení
s cimbálkou
Otničtí zahrádkáři ve spolupráci s obecním úřadem
na velikonoční neděli uspořádali v sále dělnického domu
posezení s cimbálovou muzikou Šternovjan z Újezdu u Brna. Tato cimbálová muzika v Otnicích hraje už
po několikáté a je čím dál oblíbenější. Jejich primáš David Šinderbal přišel podpořit svoje kamarády i se svým
malým synkem a oba si zahráli na housle a housličky. Že
by se v tomto případě potvrdilo rčení, že jablko nepadá daleko od stromu? Na všech muzikantech je vidět, že
mají rádi folklor, baví je muzicírování a svými písničkami rozdávají radost. Brzy se k nim přidali i další muzikanti, kteří jen tak náhodou přijeli do Otnic i se svými
hudebními nástroji - otničtí rodáci Staňa Smetana a Laďa
Jedlička a choreograf Adam Blahák ze Slavkova. Nikdo
nevydržel dlouho sedět, muzikanti návštěvníky brzy roztancovali a rozezpívali. Byl to hezký velikonoční podvečer, na kterém se sešli všichni, kteří mají rádi lidové písničky, posezení u dobrého vínka a setkání s příjemnými
lidmi. Děkujeme otnickým zahrádkářům za zorganizování této již tradiční velikonoční akce a těšíme se na další
v příštím roce.

Jarní zahrádkářská výstava
Letošní tradiční prodejní výstava zahrádkářů se uskutečnila v prostorách základní školy o víkendu 12. a 13. května.
Jako obvykle byla nabídka vystavených
produktů velmi bohatá. Návštěvníci odcházeli spokojeni s nákupem nabízeného
zboží jak v prostorách školy, tak ve stáncích před školou. Novinkou a vítanou
akcí byla projížďka na ponících v parku
před školou, kterou si velmi pochvalovaly děti. Bohaté občerstvení uspokojilo mnoho návštěvníků, který bylo letos
1 605 platících. Děti si pochutnaly na
sladkostech získaných v „Kole štěstí“,
kterými nepohrdli ani dospělí. Nedělní
besídka žáků ke Dni matek úspěšně zakončila konání výstavy.
Za zahrádkáře Antonie Bočková
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Hattrick na výstavách na Slovensku
Gordonsetr Anthony Scotch
do pole alias Toník,
chovatelů Aleny
a Lubomíra Fialových z Otnic se již
potřetí stal celkovým
vítězem na výstavách
na Slovensku.
27. května tohoto
roku na Klubové výstavě ohařů ve Sládkovičovu získal ocenění „Nejkrásnější
pracovní pes výstavy“ a zároveň se stal
absolutním vítězem.
Gratulujeme a přejeme hodně dalších
chovatelských úspěchů.

Dunajská Lužná 2016

Vlčkovce 2017
Sládkovičovo 2018

Zelený čtvrtek tradičně netradičně
Zelený čtvrtek je již několik let spojen se zeleným pivem. Zelené pivo má charakteristickou zelenou barvu, bohatou pěnu
i jedinečnou chuť a čepuje se také v Otnicích. V Pohostinství
U Marků se na Zelený čtvrtek, který byl letos 29. března, konala
akce spojená s točením zeleného piva. K tomu, že to byla akce
veselá, velkou měrou přispěl Jaromír Vacek se svojí věrnou kamarádkou – harmonikou. Neúnavně hrál krásné lidové písničky a rozezpíval celý sál – přidaly se k němu zpěvačky z KOSu,
otničtí Blonďáci, ale zazpívali si i všichni ostatní. V sále i v restauraci to žilo, všechny stoly byly obsazené do posledního místa, zase se sešly všechny generace, což je vždycky moc příjemné.
Kdo přišel pozdě, musel si vypít pivo „na stojáka“. I když v Brně
je to jedno z nejoblíbenějších míst k setkávání, takže proč ne
v Otnicích. Zelené pivo bylo výborné, ale i „nepivaři“ si přišli
na své a mohli si dát, na co měli chuť. K pivu jsme si mohli
vybrat speciality z jídelního menu – buď prkýnko s řízečky, ta-

tarák s topinkami, anebo grilovaná žebra. Setkání u zeleného
piva se vydařilo, Milanu Markovi děkujeme za jeho zorganizování a pochvalu si zaslouží i rychlá a příjemná obsluha, samozřejmě kuchařky a další lidé, kteří se na akci jakkoli podíleli.
A jak vzniká zelené pivo? Zelené pivo Starobrno vzniká spojením kvalitní vody, ječného sladu vyrobeného z moravského
ječmene a žateckého chmele. Pivo je vařeno tradičním způsobem na dva rmuty. Do mladinového kotle se spolu s chmelem
během varu přidává i bylinný výluh, který vzniká louhováním
několika druhů bylin včetně kopřivy. Díky tomuto způsobu vaření má pivo plnou chuť a příjemnou hořkost. Svou sílu pak
zelené pivo získává spodním kvašením trvajícím osm dnů.
Dlouhým zráním při teplotě 1 °C se pivo chuťově zakulacuje
a získává svůj typický buket a říz. Posledním krokem ve výrobě
zeleného piva je přidání likéru. Takže díky bylinkám, zvláště
kopřivám je zelené pivo nejen dobré, ale i zdraví prospěšné.
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SPORTOVNÍ
OKÉNKO
Sportovní okénko

Otničtí atleti znovu na bedně
Krásné slunné dopoledne přilákalo do Modřic řadu
mladších i starších závodníků. Závodilo se v několika
kategoriích od nejmladších účastníků až po veterány
a veteránky. Z Otnic se závodu zúčastnilo 7 atletů, kteří
podali výborné výsledky.
Na nádherném 1. místě se umístil v kategorii přípravka mladší chlapci Tadeáš Žilka. Ve stejné kategorii obsadil krásné 4. místo Martin Postbiegl. Další
1. místo putovalo do Otnic zásluhou Ondřeje Fojtíka,
který porazil 21 závodníků. Ve stejné kategorii uspěl
i náš nejmladší závodník Dominik Rosendorf, který
si doběhl pro pěkné 8. místo. Krásnou stříbrnou pozici obsadila Eliška Fojtíková v kategorii přípravka
mladší dívky. Zde běžela také Zuzana Rosendorfová,
která se umístila na pěkném 9. místě. Nejdelší trasu
1 200 m zdolal Jan Dvořáček, který obsadil 11 místo.
Závody v Modřicích byly velmi úspěšné a všechny děti
dosáhly skvělých výsledků.
Andrea Rosenberková, trenérka atletické přípravky

Mladší přípravka

Mladší fotbalová přípravka sehrála jarní část ve stejném složení jako na podzim.
V bráně byl převážně Marek Zicháček a v poli se střídali: Adam Navrátil, Jakub Navrátil, Šimon Štěpánek, Ondřej Struha,
Dominik Joch, Václav Svoboda, David Šebeček a Vojtěch Jedlička.
Naším cílem bylo zlepšit střelbu a navýšit počet vstřelených branek. Nutno podotknout, že to se nám dařilo převážně na
hřišti soupeřů. Doma, s počtem dvaceti tří vstřelených branek, jsme tak aktivní být nedokázali.
Z deseti jarních zápasů jsme dokázali třikrát vyhrát a jednou remízovat. Nastříleli jsme 81 branek, takže naplnit plán,
vstřelit více branek než na podzim, se nám bezesporu povedlo. Konečné skóre 81 vstřelených a 79 obdržených branek nás
vede k přesvědčení, že trénink zaměřený převážně na ofenzivní hru byl správnou volbou.
Mladší přípravku opouští a přestupují do starší přípravky Jakub Navrátil, Dominik Joch a David Šebeček. Kluci, přejeme
hodně štěstí v další věkové kategorii.
Všem hráčům ještě jednou moc děkujeme za krásné sportovní okamžiky.
Ale nesmíme zapomenout na obětavé a hodně trpělivé rodiče, kteří s námi, nejen po celou jarní sezónu, drželi pohromadě. Díky.
Radek Šebeček
Jaromír Navrátil

Starší přípravka
Jarní část sezony se námFoto:
bohužel
moc
nepovedla. VýsledAndrea
Rosenberková
kem byly pouhé dvě výhry. V jednotlivých zápasech jsme sice
nebyli horším týmem, ale nadále nás trápila koncovka a 28
PILATES
vstřelených branek z deseti zápasů je velice málo. Důvodem
Metoda PILATES je cvičení, které vyvinul Joseph Hubertus Pilates před více než
bylo i zranění našeho nejlepšího střelce Dominika Rosendor100 lety. Inspiroval se ve starých kulturách. Cvičení rozvíjí koordinaci, sílu, rovfa, který nemohl v některých zápasech nastoupit. Musíme se
nováhu, flexibilitu a dýchání. Propracovává zádové, břišní a hýžďové svalstvo, svaly
více zaměřit, protože bez vstřelených branek se vyjako základ správného držení těla. Účelem je posílení centra - jádra na
tělastřelbu
tzv. „Gurnedá.
tel“, nebo „Power house“. Celkově vypracovává dlouhé, štíhlé svaly.hrávat
S důrazem
na
Jarní sezonu jsme odehráli s těmito výsledky: 2 výhry, 8
správné dýchání okysličuje svaly a podporuje cirkulaci krve. Pilates nevyčerpává,
spíše dodává energii. Cvičí se na zemi. Cvičení je určeno pro ženy i proher,
muže bezskóre
roz- 28 : 65. O vstřelené branky se postarali Dominik Rosendorf 11, Bára Zicháčková 7, Adam Kosík 5, Vojta
dílu věku, cvičební pomůckou může být ručník.
Instruktorkou Pilates jsem se stala již během závodního tancování (od
roku 2007),
Kolařík
3, Max Muric 1, Radim Rafaj 1. V brance se střídali
jelikož jsem potřebovala mít stabilní těžiště (Power house) a správně posílené
a pro-Kolařík a Adam Žuchovský, oba dva předváděhlavě Vojta
tažené svaly. Kurz jsem absolvovala u Mgr. Renaty Sabongui, kterálijevelice
zakladateldobré výkony. Tým nastupoval k zápasům v tomto
kou pilates u nás a měla možnost být v Evropě tou, která navázala přímou
vazbu
na Jiří, Kolařík Vojtěch, Kosík Adam, Matoušek
složení:
Hofr
první generaci žáků, které učil sám Joseph Pilates. Díky pilates se
budete
cítit
Michal, Muric Maxmilian, Polanský Jiří, Rafaj Radim, Roskvěle, ale také budete skvěle vypadat.
Veronika
Novosadová
sendorf
Dominik, Zicháčková Barbora, Žuchovský Adam.
Oproti podzimu nám do sestavy jeden hráč přibyl a jeden
skončil. Zpestřením jarní části sezóny byl pro všechny turnaj
v Brně na Srbské, pořádaný Lubošem Kaloudou.
Závěrem zbývá poděkovat hráčce a hráčům za předvedené výkony a za přístup k tréninkům, kde jsme se scházeli
vždy v dostatečném počtu, a popřát, aby jim píle a přístup
ke hře vydržel co nejdéle. Další poděkování patří rodičům
a všem, kdo s námi celou sezonou procházeli.
Trenéři: Marek Matoušek, Michal Rosendorf
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Mladší žáci
V sezóně 2017/2018 jsme vyslali do bojů okresního přeboru náš tým mladších žáků. Za Otnice nastupovali, díky sponzorům, v nových dresech tito hráči: Filip Chaloupka, Filip Skalák, Michal Doležal, Štěpán Doležal, Matyáš Goiš, Žaneta Nováková, Ondřej Postbiegl, Vilém Svoboda, Vendula Šebrová, Jan Vikturna, Luboš Vikturna, Ondřej Fojtík a Tomáš Rérych.
Ze starší přípravky nám pomáhali Vojtěch Kolařík a Dominik Rosendorf. Sezóna byla náročná a ukončili jsme ji na šestém
místě. Na závěrečnou rozlučku přišli všichni ti, kteří nás v sezóně podporovali. Chci poděkovat především rodičům, kteří
nás doprovázeli a pomáhali s dopravou na venkovní zápasy. Na jaře se nám také díky sponzorům podařilo uspořádat víkendové soustředění. Zázemí nám od pátku do neděle poskytl hotel Ryšavý, kde jsme kromě venkovního hřiště využili také
bazén a bowling a sehráli jsme přátelské utkání. Tým mladších žáků v celé sezóně vedli trenéři Bohdan Tišer a Petr Skalák.

Petr Skalák
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Míša Drabálková opět obhájila titul mistryně ČR

Míša Drabálková má za sebou jarní
část soutěží v silovém trojboji a benchpressu. Sezonu zahájila 24. února 2018
v Krnově na mistrovství České republiky v silovém trojboji. Míša již po páté
obhájila titul Mistryně ČR v katego-

rii žen do 72 kilogramů. Celkově se
jí povedlo nazvedat 462,5 kilogramů.
Ve dřepu zvládla hmotnost 182,5 kilogramů, v benchpressu 122,5 kilogramů a v mrtvém tahu 157,5 kilogramů.
V absolutním pořadí žen obsadila druhou příčku za kolegyní z reprezentace
Lenkou Strolenou ze Sokolova.
Další soutěží bylo mistrovství České
republiky v samostatné disciplíně benchpress. Zde Míša nejen zvítězila ve své
kategorii výkonem 125 kilogramů, ale
vyhrála i titul absolutní mistryně ČR
napříč všemi ženskými kategoriemi.
Vyvrcholením jarní sezony bylo mistrovství Evropy, které pořádala Česká
republika v Plzni. Zde Míša předvedla

nejlepší výkon posledních let. Ve dřepu zvládla činku o hmotnosti 190 kg,
v benchpressu 125 kg a v mrtvém tahu
157,5 kg. V poslední disciplíně dokonce zvládla hmotnost 162,5 kg, ale pro
údajnou technickou chybu tento pokus
nebyl uznán. Celkově otnická závodnice obsadila 8. místo s celkovým součtem 472,5 kilogramů.
Individuální ocenění získala při
vyhlašování nejlepšího sportovce TJ
Sokol Nymburk, za který Míša od počátku své sportovní kariéry soutěží.
Napříč mezi všemi sporty a sportovci
obsadila krásné třetí místo.
Michal Sicha

Běžecký závod Run Tour opět v Brně
Sešel se rok s rokem a my jsme se znovu, tedy již podruhé, přihlásili na běžecký závod Run Tour v Brně. Brněnská akce je
jedním z osmi závodů, konaných po celé České republice, který pořádá v tomto roce Česká pojišťovna a je vypsán, jak pro
výkonnostní běžce, tak i pro amatéry.
Již zavedenou otnickou sestavu: Luděk Levák, Dušan Matoušek, Evžen Rafaj a Marian Špunar jsme letos rozšířili o nováčka, Zdeňka Rafaje staršího. Náš plán byl obdobný jako v minulém roce, tedy zvládnout trasu deset kilometrů s tím, že
Luďka znovu přihlásíme na pětikilometrovou trať. Jen pro představu, běhu se zúčastnilo asi 1200 sportovců!
Základní výzva byla po vzoru minulého roku, tedy: „Musíme to uběhnout pod hodinu“. To už znamenalo opět rozvinout
tréninkový plán, a tak trochu si vyzkoušet, zda svým závazkům dokážeme dostát.
Někteří z nás podcenili nejen přípravu, ale také registraci na závod. Osud to asi tak chtěl, a možná proto jsme při pozdní
registraci zjistili, že místa na startu na pětikilometrové trati jsou již beznadějně obsazená. Nezbývalo tedy, než Luďka formálně přihlásit na 10 km s tím, že nakonec poběží pouze pět kilometrů, na které poctivě trénoval.
V den závodu se vše zkomplikovalo natolik, že Luďkovi oznámili, že jediná alternativa je běžet desetikilometrovou trať.
Nabízela se ještě náhradní varianta, běžet pouze polovinu z desetikilometrové trati. To znamená místo dvou okruhů běžet
pouze jeden. Toto řešení však mělo nevýhodu v tom, že by závodník nebyl klasifikován a vlastně by to znamenalo diskvalifikaci. Jak to dopadlo? Luďa se vydal na desetikilometrovou trať s tím, že uběhne první okruh o délce pět kilometrů a pak
se ukáže, kolik bude mít sil. Ovšem Luděk se ukázal jako borec. Místo původní pětky skutečně uběhl celé dva okruhy, tedy
desetikilometrovou trať, a opět se po roce stal hrdinou naší otnické výpravy.
Náš příběh nekončí a příští rok na to jdeme znovu! Čím nás Luďa překvapí, je nyní těžké odhadnout.
Skupina běžců R2MŠL (Rafaj E., Rafaj Z., Matoušek, Špunar, Levák)
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27. července 2018
FARMÁŘSKÉ TRHY
na parkovišti u hřbitova od 17 hodin
(v pátek - pravidelně jednou za čtrnáct dní)
Pořádají: otničtí zahrádkáři
4. srpna 2018
KYNOLOGICKÝ DEN
od 8 hodin u rybníka v Poltni
Občerstvení zajištěno – srnčí a jelení guláš
Pořádá: Myslivecký spolek Hubert Otnice
8. září 2018
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PRO DOSPĚLÉ
A POSEZENÍ U CIMBÁLU
Pořádá: Rybářský spolek Otnice
15. září 2018
NETRADIČNÍ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU
Pořádají: otničtí hasiči
21. - 22. září 2018
PODZIMNÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
A SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ
Pořádá: Obec Otnice

Letní filmový festival
KINO OTNICE
sportovní areál
pondělí 6. srpna
ČERTOVINY
česká pohádka 2017
úterý 7. srpna
HASTRMAN

Občanské sdružení Diakonie Broumov

český thriller 2018

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

středa 8. srpna

• Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám
odřezky a zbytky látek)
• Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky vše nepoškozené
• Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
• Obuv – veškerou nepoškozenou
• Hračky – nepoškozené a kompletní
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku,
matrace, koberce – z ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
• znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
6. října 2018 v 9:00 – 11:00 hod.
Dělnický dům

TÁTOVA VOLHA
česká komedie 2018
čtvrtek 9. srpna
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
česká komedie 2018
pátek 10. srpna
TLUMOČNÍK
česko-polsko-rakouská road movie 2018
sobota 11. srpna
DUKÁTOVÁ SKÁLA

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem

český pohádkový film 2018

Děkujeme za Vaši pomoc.

Změna programu vyhrazena.

Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 224 316 800, 224 317 203

Začátky ve 20:30 hod.
Hraje se za každého počasí mimo silný vítr.

naše děti

naši ochotníci

