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Vážení čtenáři Otnického zpravodaje, 
blíží se významný den - 28. říjen. V letošním roce právě v tento den společně osla-

víme sto let od vzniku samostatné Československé republiky. Měli bychom být vděční 
za dobu a zemi, ve které žijeme. Ne vždy bylo v naší vlasti tak dobře. V České republi-
ce máme jedno z nejlepších zdravotnictví, pitnou vodu na dosah, dostatek jídla, kva-
litní průmysl a především žijeme v bezpečné zemi. Nestěžujme si a naučme se myslet 
pozitivně a vidět to dobré. Všichni víme, že nic není černobílé, s problémy se v životě 
setkává každý. Dívejme se na ně s nadhledem. Získávejme informace z různých zdro-
jů, nevěřme lživým zprávám, ale zapojme rozum a vše si ověřujme. 

Opět máme možnost využít svého práva zúčastnit se demokratických voleb a zvolit 
si nové zastupitelstvo naší obce. 

Kéž by se podařilo zvolit zástupce, kteří budou stejně zodpovědní a pracovití jako 
současní zastupitelé. Rozhodování, komu dáme hlas, máme jednodušší než občané 
ve městech. Kandidáty známe, víme, komu můžeme důvěřovat, kdo bude pracovat ku 
prospěchu obce i občanů.

V naší vesnici se nám žije dobře. Pořád se něco děje. Poděkování si zaslouží spolky 
i  jednotlivci, kteří se ve  svém volném čase podílejí na  organizování různých akcí. 
Děkujeme všem za průběžné zasílání příspěvků, článků i fotografií do našeho zpravo-
daje. Bez vás by Otnický zpravodaj nebyl tím, čím je. 

Velké poděkování patří i panu starostovi Pavlu Prokopovi, který se snaží, aby se 
u nás v Otnicích dodržovaly tradice, obec se ve všech směrech rozvíjela, mezi obča-
ny panovaly dobré vztahy a případné konflikty se hned řešily. Pan starosta ve svém 
nabitém programu dokáže najít čas a napsat příspěvek do každého čísla Otnického 
zpravodaje.  V tomto vydání si díky jeho zprávě o činnosti zastupitelstva obce mů-
žeme připomenout, co vše se za poslední čtyři roky v naší obci podařilo – a je toho 
opravdu požehnaně. 

Můžeme být hrdí na to, že žijeme v Otnicích. Máme krásnou obec, školu, zdravotní 
středisko, obchody, cukrárnu i hospodu, poštu, sportovní areál, různé služby a spous-
tu dalšího, co v jiných obcích chybí. Ve vedení obce máme moudrého starostu, akční-
ho místostarostu a vzorem nám může být i spolupracující zastupitelstvo. 

Buďme zodpovědní, sebevědomí a zároveň pokorní; zajímejme se o věci veřejné 
a pojďme volit. Tak, jak se v Otnicích všechny generace scházejí na hodech, na zele-
ném pivě nebo na fotbalových utkáních, sejděme se 5. nebo 6. října u voleb. 

� Jitka�Bublová

Naši� Bloňďáci� se� 15.� září� zúčastnili� v� areálu� Domova� pro� seniory� v� Sokolnicích�
mezigeneračního�dne�„Byla�vojna�byla“.
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Červen - 18. 6. 2018 

4. Kontrola�minulého�zápisu:�
 Bod 4 a 9) Ing. Hudec si převzal podklady pro vypraco-

vání znaleckého posudku na objekt bývalého pohostin-
ství na p.č. 614 a infrastruktury Pod Vodárnou. 

 Bod 21) Vybavení do kuchyně na Dělnickém domě bylo 
zakoupeno. Ještě zbývá dokoupit lednici.

5. MěÚ�Slavkov�u Brna�–�odbor�stavební�a ŽP:
a) Obec Otnice – zahájení stavebního řízení na  zateplení 

6BJ
b) P. Süsser Brno – souhlasné stanovisko ke stacion. zdroji 

na novostavbě RD
c) Manželé Blechovi Lovčičky – Územ. souhlas k  novost. 

bytové jednotky p.č.883 
d) O. Fazekaš+K. Doležalová Telnice – Územ. souhlas k no-

vostavbě RD p.č.140

6. Termíny�zasedání�ZO�na II.�pol.�2018:
 Zastupitelé projednali a schválili termíny jednání zastu-

pitelstva na II. pololetí roku 2018. 

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje termíny zasedání ZO na  II. pol. 

2018. 

7. Faktury�ke schválení:
a) M. Kalouda 28 – Fa:2018/13, provedení podlahářských 

prací na hasičce
b) D. Ziegler Slavkov – Fa:1800069, výměna předních pneu 

na Liaz cisterna 

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č. 7 

zápisu.

8. MV�ČR�–�rušení�matričních�úřadů:
 Starosta informoval o změně postoje Ministerstva vnitra 

k rušení matričních úřadů. Obce si sami mohou rozhod-
nout, zda matriční úřad ponechat nebo zrušit. Finan-
cování pak bude dle prvozápisů do matriční knihy (na-
rození, uzavření manželství, úmrtí). Výše příspěvku je 
stanovena tak, že dojde k výraznému snížení (cca na 15% 
původního příspěvku). Současný příspěvek se pohybuje 
od 400 – 500 tis. Kč/rok) 

Usnesení:
 Zastupitelstvo neschvaluje zrušení matričního úřadu v Ot-

nicích. 

9. Materiály�ZŠ:
 Zastupitelé projednali žádost Základní školy Otnice o sou-

hlas s přijetím finančních darů:
a) Neúčelový finanční dar od Mysliveckého sdružení Hubert 

Otnice ve výši 11 200,- Kč a od p. Viliše z Bošovic ve výši 3 
tis. Kč.

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje přijetí výše uvedených finančních 

darů. 

b) Účelového finančního daru od  Women for Women o.p.s. 
Praha, ve  výši 9  264 Kč. (Charitativní projekt Obědy pro 
děti). 

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje přijetí výše uvedeného finančního 

daru. 
c) Udělení generálního souhlasu zřizovatele s přijetím účelově 

určených finančních darů od WOMEN for WOMEN, o.p.s. 
Praha, v  rámci jejího charitativního projektu Obědy pro 
děti. 

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje generální souhlas zřizovatele pro 

Základní a Mateřskou školu Otnice, k přijímání účelových 
finančních darů od  výše uvedené firmy, v  rámci projektu 
Obědy pro děti.               

10. Kontrola�Ekokom:
 Zastupitelé vzali na vědomí Protokol o provedené kontrole 

a.s. Eko-kom, na plnění „Smlouvy o zajištění zpětného od-
běru a využití odpadů z obalů“. Kontrolou nebyly zjištěny 
nedostatky.

11. DSO�Politaví�–�smlouva�o předfinancování�kompostérů:
 Zastupitelstvo projednalo návrh „ Smlouvy o předfinanco-

vání aktivit projektu.“ s DSO Ždánický les a Politaví, na ná-
kup kompostérů. Mimořádný příspěvek již ZO schválilo 
na jednání dne 16. 4. 2018, usnesením č. 10. (850 890 Kč)

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
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Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o předfinancování aktivit 

projektu“ s DSO Ždánický les a Politaví. 
12. Smlouva�s obcí�Blatnička�–�dodavatelé�energií�2019:
 Obec i Základní škola se opět zapojí do soutěže na dodava-

tele energií (plyn i el. energie). Soutěž zajišťuje Obec Blat-
nička, na základě Smlouvy o spolupráci.

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o spolupráci s obcí Blat-

nička, na zajištění soutěže na dodavatele el. energie a ply-
nu. 

13. Trasig�–�žádost�o vyjádření�k objízdné�trase:
 Zastupitelé projednali žádost f. Trasig Vyškov, v zastoupení 

Společnosti přátel Svatováclavského běhu Blažovice, o sta-
novisko obce k úplné uzávěrce sil. III/4166 a II/416, dne 4. 
8. 2018 od 12,00 do 13,25 hod., z důvodu pořádání triatlo-
nového závodu  

Usnesení:
 Zastupitelstvo obce souhlasí, bez připomínek.
14. Oprava�kovové�lávky�přes�potok:     
 Zastupitelé projednali nabídku p.  M. Tichého Otnice, 

na opravu kovové lávky přes potok za obchodem p. Proso-
vé. (Předpokládané náklady cca 30 tis. Kč.)

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje nabídku p.  M. Tichého Otnice, 

na opravu kovové lávky přes potok.
  
15. Rozpočtové�opatření�č.�2/2018:     
 Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového opatření č. 

2/2018. 
Příjmy:  154 900 Kč.
Výdaje:  7 500 Kč.
Financování:  147 400 Kč. 

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.2/2018.

16. Ostatní�+�došlá�pošta,�diskuze,�závěr:
-  Starosta informoval o  návštěvě hejtmana Jihomoravského 

kraje JUDr. Bohumila Šimka v Otnicích dne 5. 6. 2018.
-  Obec ve  spolupráci s  ředitelem Základní školy osloví ro-

diče žáků 8. a 9. třídy, k uvolnění dětí do otnických krojů 
do průvodu na hody dne 24. 6. 2018. (Obec má 6 párů kro-
jů).

-  Starosta informoval o dalších akcích, které budou zazname-
nány na roční video. Diskuze se vedla k celkovému zaměře-
ní videa.    

-  Obec se zapojila do projektu „Kapku šetřím“. (Instalace per-
látorů v MŠ).

-  Zastupitelé jednali o  přípravě nových investičních akcí 
(rybník pod obcí a  oprava komunikace od  Dělnického 
domu po RD manželů Hudečkových (Tulovo).

Červenec - 16. 7. 2018

4. Kontrola�minulého�zápisu:�
 Bod 6) Termíny zasedání ZO na II. pol. 2018.
 Z důvodu dovolené starosty obce bylo navrženo zrušit zase-

dání zastupitelstva obce dne 20. 8. 2018. V případě nutnosti 
bude svoláno mimořádné zasedání.

Usnesení:
 Zastupitelstvo ruší termín zasedání ZO dne 20. 8. 

2018. 

5. MěÚ�Slavkov�u Brna�–�odbor�stavební�a ŽP:
a) Obec Otnice – Stavební povolení č. 15/2018, stavební úpra-

vy na 6BJ
b) Bc. P. Zehnal 472 – seznámení s podklady rozhodnutí, ná-

stavba RD
c) DV Alegria Sokolnice – povolení připojení sjezdu k silnici 

II/418 
6. MěÚ�Slavkov�u Brna�–�odbor�živnostenský�a dopravní:
 Spolek přátel svatováclavského běhu Blažovice – stanovení 

přechodné úpravy provozu na silnici II/416, II/418.
7. MěÚ�Šlapanice�–�odbor�dopravy:
 SÚS JMK Brno – zahájení st. řízení stavby „II/418 Újezd 

u Brna – Otnice“
8. MO�ČR�–�ochranné�pásmo�radiolokátoru:
 Zastupitelé vzali na  vědomí materiál Ministerstva obra-

ny ČR „ Návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizuje 
ochranné pásmo radiolokátoru Sokolnice“.

9. Faktury�ke schválení:
a) Respono Vyškov – Fa:18201628, likvidace odpadů na  SD 

Otnice
b) Respono Vyškov – Fa:18201776, likvidace odpadů 

za II.Q.2018
c) M. Jiráček Šaratice – Fa:1606, hudební produkce na hody
d) Mistříňanka z.s. – Fa:18127, hudební produkce na hody
e) ARTV Film Blansko – Fa:20180041, film o obci, fakturace 

za I. pol. 2018 
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f) Linio Plan Brno – Fa:210180030, projekt. dok. akce II/418 
Otnice – průtah 

 
Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur dle bodu č.9, zá-

pisu.                    

10. Výsledky�hospodaření�za I.�pol.�2018:
 Zastupitelé vzali na vědomí výsledky hospodaření za I. pol. 

2018.
 Příjmy:  15 184 208,88 Kč  (56,09%)
 Výdaje: 8 414 715,70 Kč   (28,07 %)
 Stav účtů k 30. 6. 2018: 20 727 583,35 Kč.

11. Rozpočtové�opatření�č.�3/2018:
 Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového opatření č. 

3/2018. Celkové příjmy a výdaje se nemění. V příjmové čás-
ti rozpočtu je přesun částky 299 tis. z položky 4216, do po-
ložky 4116. 

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření  

č. 3/2018. 

12. KPÚ�Lovčičky:

 Obec Lovčičky dokončuje komplexní pozemkové úpravy. 
Návrh pozemkových úprav je vystaven od 12. 7. 2018. Zá-
věrečné jednání se koná 5. 9. 2018.

13. Elektrotrans�–�stanovisko�obce:
 Zastupitelé projednali žádost f. Elektrotrans Praha o aktu-

alizaci vyjádření k  inženýrským sítím. ČEPS Praha bude 
provádět modernizaci nadzemního vedení 400 kV na trase 
s označením „V424-modernizace (P.0472)“. K záměru akce 
nebyly vzneseny připomínky. 

Usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí, bez připomínek. 

 
14. Letní�kino�Otnice:     
 Obec uspořádá letní filmový festival ve dnech 6. 8. – 11. 8. 

2018.
 Bylo navrženo jednotné vstupné 50 Kč na představení.

Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje vstupné na filmový festival za jed-

no představení ve výši 50 Kč. 

 
15. Finanční�dar�pro�nemocnici�Vyškov:     
 Zastupitelé projednali výzvu obce Letonice o finanční pod-

poře pro Nemocnici Vyškov, na  technickou modernizaci 
a  vybavení oddělení LDN (dlouhodobě nemocných). Byl 
navržen finanční dar ve výši 50 tis. Kč.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje finanční dar pro nemocnici Vyškov 

ve výši 50 tis. Kč.               
16.  Nabídka�f.�Legrant:     
 Zastupitelstvo projednalo nabídku f. Legrant service Vel-

ké Meziříčí, na vypracování pasportu veřejného osvětlení. 
Vzhledem k  tomu, že DSO Politaví chystá v  příštím roce 
vypracování pasportů VO pro obce regionu, byla nabídka 
odmítnuta. 

Usnesení: Zastupitelstvo neschvaluje nabídku f. Legrant servi-
ce.                 

17. Záměr�prodeje�p.č.�549�a 1191/2:     
 Zastupitelé projednali žádost p.  Maťátka o  odprodej po-

zemků p.č. 549 a 1191/2.
 Pozemky jsou pro obec zbytné. Prodejem dojde k narovná-

ní skutečného stavu.

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 
549 a 1191/2 v k.ú. Otnice.                  

18. Pronájem�Kasína�na DD:     
 Zastupitelstvo projednalo žádost o  pronájem Kasína 

na Dělnickém domě pro:
a)  Ing. L. Brávek Otnice 445, dne 10. 8. 2018
b)  Z. Lattenberg  Otnice 407, dne 31. 8. 2018
 za účelem uspořádání rodinných oslav.

Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje pronájem Kasína na DD pro uvede-

né žadatele. Výše nájmu 500 Kč.   

19. SÚS�–�smlouva�o spolupráci:
 Zastupitelé projednali návrh smlouvy se Správou a údržbou 

silnic Brno, o spolupráci na zabezpečení výběrového řízení 
akce „II/418 Otnice průtah“.

 Starosta doporučil smlouvu schválit.    
 
Usnesení: 
 Zastupitelstvo schvaluje smlouvu se SÚS Brno, na  zajiš-

tění výběrového řízení akce „II/418 Otnice průtah“. 
 

20. Ostatní�+�došlá�pošta,�diskuze,�závěr:
-  Starosta informoval o  potížích u  připravovaných akcí. 

(Květná, prostor za DD)
-  Obec obnovila jednání se SÚS Vyškov o akci „ II/418 Otni-

ce – průtah.
-  Starosta tlumočil názor návštěvníka hřbitova na zřízení WC 

na hřbitově.    
  Zastupitelé požadavek odmítli.
-  Starosta informoval o  budoucím uspořádání a  činnosti 

knihovny obce. Měla by plnit funkci komunitního centra. 
Obec spolupracuje s Moravskou zemskou knihovnou Brno.

-  Starosta navrhl program oslav 100. výročí vzniku ČSR. 
-  Zastupitelé kladně hodnotili průběh Aloiských hodů a  je-

jich úroveň.
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Rok 2014 
Ve dnech 10. a 11. října 2014 se uskutečnily volby do zastupitel-

stva obce s těmito výsledky: 
 KDU-ČSL 4 mandáty (Prokop P., Mgr. Pšenáková L., Mezu-

láník P., Kalouda M.) 
 Moravané 4 mandáty (Muric P., Sekaninová D., Ing. Špunar 

M., Matoušek D.) 
 ČSSD 2 mandáty (Nedoma J., Bc. Kolaříková V.) 
 KSČM 1 mandát (Havelka P.) 
Ustavující zasedání se konalo dne 3. 11. 2014. 

Starostou byl zvolen Pavel Prokop, místostarostou Pavel Muric. 
 Zastupitelstvo rozhodlo o zřízení těchto výborů a současně 

zvolilo jejich předsedy: 
 Kontrolní výbor: Nedoma Josef 
 Finanční výbor: Ing. Špunar Marian 
 Výbor pro životní prostředí: Havelka Petr 
 Sociálně zdravotní výbor: Muric Pavel 
 Výbor pro mládež, tělovýchovu a rodinu: Sekaninová Dana 
 Výbor pro rozvoj obce: Mezuláník Pavel 
 Dále zastupitelstvo schválilo jednací řád zastupitelstva, zá-

sady pro poskytování cestovních náhrad, stanovilo výši mě-
síční odměny neuvolněným členům ZO. 

Zhodnocení uplynulého volebního období 
2014 až 2018 rozdělím na tři bloky: 
A) Co se v průběhu volebního období podařilo. 
B) Co se nezdařilo realizovat. 
C) Další záměry obce. 

Ad A: Co se v průběhu volebního období podařilo. 
S činností zastupitelstva jsou občané průběžně 
a pravidelně seznamováni, proto uvedu jen zásadní údaje. 

Rok 2014 
• Dokončena rekonstrukce středu obce. 
• Zateplena budova radnice. 
• Oprava moštárny ovoce v dělnickém domě. 
• Zahájeny pozemkové úpravy. 

Rok 2015 
• Provedena oprava chodníku v ulici Na Konci. 
• Doplněna jména padlých vojínů na pomníku Rudé armády. 
• Oprava pomníku padlých v I. světové válce. 
• Zahájen výkup pozemků pro naplnění pozemkových úprav. 
• Digitalizace obecního kina v dělnickém domě. 
• Pořízena klimatizace na obecní úřad. 
• V mateřské škole provedena rekonstrukce kuchyněk. 
• Vypracován Program rozvoje obce. 
• Obec nakupuje energii na energetické burze v Kladně přes 

OSI. 
• Výměna el. rozvaděče na  ZŠ a  zahájena oprava rozvodů 

a změna měření spotřeby. 
• Oprava části fasády uliční části dělnického domu (DD). 

• Oprava izolace proti vlhkosti na obecní bytovce (6BJ) v uli-
ci Školní. 

• Zakoupení zahradního traktoru na sečení trávy. 
• Na  náměstí umístěna prodejna pečiva firmy Kulhánek – 

Drápal. 
Rok 2016 

• Provedena první splátka pro VaK Vyškov ve výši 4 miliony 
Kč. (ČOV). 

• Obec pokračovala ve výkupu pozemků k naplnění pozem-
kových úprav (KPÚ). 

• Provedena oprava chodníku na ulici Milešovská. 
• Oprava místních komunikací systémem Patchmatic. 
• Oprava hrobu kněží na hřbitově. 
• Doplnění odpadkových košů po obci. 
• Výměna počítačů (PC) na radnici. 
• V mateřské škole (MŠ) provedena oprava toalet. 
• Instalace silničních retardérů v ulici Severní a Chaloupky. 
• Výměna osvětlení ve  dvou třídách Základní školy Otnice 

(ZŠ). 
• Oprava fasády a izolace na budově zdravotního střediska. 
• Knihovna vybavena PC + tiskárna + scaner. 
• Provedena rekonstrukce parkovací plochy vedle hřbitova 

a cesta k JASS. 
• Ve školním bytě u ZŠ provedena výměna rozvodů vody. 
• Výměna části oplocení na asfaltovém hřišti. 
• Do kanceláře starosty instalován dataprojektor. 
• Výměna 2 kusů venkovních plastových dveří na  budově 

mateřské školy. 
• Výsadba 15 kusů třešní do prostoru Koberská. 
• Místnosti pro archiv na radnici vybaveny novými regály. 
• Schválena změna názvu ZŠ. 

Rok 2017 
• Společnosti VaK Vyškov splacena zbývající částka 6 milionů 

Kč (ČOV). 
• Pořízen nový dopravní automobil (DA) pro zásahovou jed-

notku hasičů. 
• Provedena oprava chodníku v ulici Boženy Němcové. 
• Oprava cesty, výměna osvětlení a instalace kamer na hřbi-

tově. 
• Podána přihláška do soutěže Vesnice roku 2017. 
• Ve  spolupráci se SÚS vypracován projekt na  akci „II/418 

Otnice-průtah“. 
• Provedena oprava chodníku v ulici Dědina (od Kadlecové-

ho po dům paní Sedlákové). 
• Instalace veřejného osvětlení podél komunikace od hřbito-

va k firmě JASS. 
• Výměna vstupních dveří do  Kasína v  dělnickém domě 

(DD). 
• Výměna 2 kusů venkovních dveří v budově MŠ-vstup do lé-

kárny. 
• Pořízena nová slavnostní obecní vlajka. 
• Výměna 2 ks sloupů a světel veřejného osvětlení (VO) před 

hřbitovem a instalace kamer. 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA ObcE 
ZA VOLEbNí ObdObí 2014 Až 2018
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• Nové zábradlí na mostku k rybníku v Poltni. 
• Dřevěná soška sv. Floriánka byla restaurována. 
• Obec pokračovala ve výkupu pozemků k naplnění KPÚ. 
• Pořízen letecký snímek k. ú. Otnice. 
• Pokračovala oprava el. instalace v  budově ZŠ a  výměna 

osvětlení tříd. 
• Na hřbitově byl ze staré vykotlané lípy vyhotoven symbolic-

ký monument. 
• Pořízeno 10 kusů prezentačních panelů. 
• Nákup 50 kusů přenosných setů (souprav na  posezení) 

na různé akce. 
• Instalace odvlhčovače zdiva do společenské místnosti hasi-

čů v MŠ. 

Rok 2018 
• Oprava rozvodů el. instalace v budově ZŠ. 
• Ve spolupráci se SÚS Vyškov, zahájena akce „II/418 Otnice 

– průtah“. 
• Natáčení videa o obci po celý rok 2018 – časosběrný sní-

mek. 
• Oprava havárie střechy na ZŠ po silném větru. 
• Nainstalován nový varovný a vyrozumívací systém (bezdrá-

tový rozhlas). 
• Oprava cesty k rybníku v Poltni (asfaltový recyklát). 
• Odstranění havarijní zdi na hřbitově. 
• Zakoupen víceúčelový stroj Avant pro pracovní četu. 
• Dokončeny Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ). 
• Oprava lávky přes potok za prodejnou M. Prosové. 
• Přes Dobrovolný svazek obcí (DSO) Cezava, pořízen mobi-

liář na akci Květná. 
• Instalace nového mobiliáře na křižovatce Gandia. 
• Výkup a demolice garáže u kapličky. 
• Přes DSO Politaví pořízeny kompostéry do domácností. 
• Knihovna vybavena novou kopírkou. 

Provedené kontroly na obci 2014-2018: 
• EKO-KOM a. s. 
• Jihomoravský kraj (JMK) – roční audity obce 
• Hasičský záchranný sbor (HZS) JMK Vyškov 
• Okresní správa sociálního zabezpečení Vyškov 
• Všeobecná zdravotní pojišťovna Vyškov 
• Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
• Městský úřad Slavkov – výkon matriční agendy 
• Úřad práce ČR Brno 
• Finanční úřad Vyškov 
 Při kontrolách nebylo zjištěno vážné pochybení. Drobné 

nedostatky byly na místě odstraněny. Obci nebyly kontrol-
ními orgány uloženy sankce. 

Přijaté dotace: 
Rok 2014:  3 136 302,- 
Rok 2015:  1 259 637,- 
Rok 2016:  2 001 725,- 
Rok 2017:  1 171 016,- 
Rok 2018:  813 630,- 
Celkem:  8 382 310,- Kč 

Cizí investice do obce: 
SÚS Brno (II/418 Otnice – průtah) 9 175 630,- Kč 
Dotace pro ZŠ (EU-peníze školám)  857 789,- Kč 

Hospodaření obce                          Příjmy       Výdaje 
Rok 2014  28 364 404,- 25 876 397,-  
2015  23 213 948,- 15 000 817,- 
2016  25 130 035,- 30 766 961,- 
2017  27 092 270,- 23 024 313,- 
8/2018  20 180 884,- 10 570 080,- 

Investice obce: 
Rok 2014  15 363 128,-  
2015  3 282 216,- 
2016 22 691 749,- 
2017 14 428 480,- 
2018  9 100 000,- 
Celkem:  64 865 573,- 
                               k 31. 12. 2014  k 31. 8. 2018 
Stav majetku:  187 585 384,- 210 062 561,-  
Úvěrové zatížení:  840 163,22     0,- 
Stav účtu:  8 229 092,-   23 568 894,-
Obec Otnice k 31. 8. 2018 nemá žádný úvěr ani dlouhodobé 

závazky. 

Obec je členem: 
- Svazu měst a obcí ČR 
-  Sdružení obcí a měst Jižní Moravy 
-  DSO Ždánický les a Politaví 
-  DSO Cezava 
Obec Otnice vlastní akcie Vodovodů a kanalizací Vyškov a Re-

spona Vyškov. 

Celkové shrnutí volebního období: 
• Obec poskytuje každému nově narozenému dítěti příspěvek 

2 tisíce Kč. 
• Nakupuje knihy do knihovny v hodnotě 10 tisíc Kč za rok. 
• Spolupráce obce se Základní školou a Mateřskou školou Ot-

nice, farností a všemi organizacemi i zájmovými sdružení-
mi, je velmi dobrá. 

• Vždy k 31. prosinci každého roku provádějí zastupitelé in-
ventarizaci majetku. 

• ZO schvaluje hospodaření ZŠ a její odpisový plán. 
• Finančně se obec podílí na provozování sociálních služeb 

Charitou Hodonín. 
• Pod záštitou obce se uskutečňuje spousta aktivit. 
• Zastupitelé potvrdili Mgr. Hynka Zavřela ve funkci ředitele 

školy na další funkční období. 
• Obec obdržela ocenění od  společnosti Elektrowin a  spo-

lečnosti Arnika, za dosažené výsledky ve sběru a  likvidaci 
nebezpečného odpadu. 

• Zřízeno nové odpadové hnízdo v ulici Pod Vodárnou. 
• Všechny domácnosti obdržely aktovky na  prvotní třídění 

odpadů v domácnosti. 
• Obec obdržela ocenění (3. místo) za nejlepší obecní zpravo-

daj v ČR. 
• Firmy Prostavby a  Beton Brož, se sponzorsky podílely 

na opravě schodů od jídelny v základní škole. 
• Obec přispěla částkou 100 tis. Kč farnosti na opravu střechy 

kostela. 
• Jednou za  rok se schází zastupitelstvo obce s  farní radou 

a zástupci farnosti. 
• Po celé volební období obec vykupovala pozemky v rozvo-

jových lokalitách a přijímala pozemky od dárců pro naplně-
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ní Plánu společných zařízení v rámci pozemkových úprav. 
Výměra nabytých pozemků činí cca 37 ha, v celkové hodno-
tě 11 851 819,- Kč. 

• Obec se snaží zajišťovat opravy a  údržbu svého majetku 
pracovníky na veřejně prospěšné práce (VPP). Tato místa 
jsou Úřadem práce dotovaná, čímž dochází k nemalým fi-
nančním úsporám, které je možné dále investovat. 

• Zápisy z  jednání Zastupitelstva jsou zveřejněna na úřední 
desce, webových stránkách obce a v Otnickém zpravodaji. 

• Obec se snaží maximálně využívat dotační zdroje, jak ná-
rodní, tak evropské. 

Zastupitelé, několikrát stáli před nelehkým rozhodnutím, jehož 
dopad měl pro rozvoj obce nadčasový horizont. Svými rozhod-
nutími mění tvář obce a občané mohou posoudit dopady těch-
to rozhodnutí jak v průběhu, tak po jejich dokončení. 
Tato zpráva je souhrnem hlavních činností zastupitelstva obce 
za  uplynulé volební období. Zastupitelé se na  jednání schází 
pravidelně, každé třetí pondělí, účast všech členů je vysoká. 
Jednání probíhají věcně, bez politických nebo osobních antipa-
tií. Výkon funkce zastupitele je nejen časově náročný, zároveň 
zastupitelé mají i osobní zodpovědnost za rozhodování o inves-
ticích a majetku obce. 
Patří jim za to moje poděkování. 

Ad B: Co se nezdařilo realizovat. 
• Vybudovat komunikaci, parkoviště a  dětské hřiště v  ulici 

Květná. 
• Opravit chodník v ulici Dědina (od domu J. Foltýna po dům 

Z. Daňhela). 
• Vybudovat novou cestu a osvětlení k RD J. Bajera a Ing. J. 

Zehnala, v Chaloupkách. 
• Na obecní bytovce 6BJ vyměnit okna a provést údržbu fasá-

dy. 
• Stále hledáme smysluplné využití pro katolický dům. 
• Vedli jsme diskuzi o  záměru výstavby penzionu, máme 

v územním plánu. vyčleněný prostor, vlastníme pozemky, 
ale záměr dál nepostoupil. 

• Kasíno v dělnickém domě – byl ukončen nájem, hledáme 
další využití. 

Je nutné vzít v úvahu, že naše obec, alespoň, co do velikosti, je 
řadovou obcí s omezenými finančními možnostmi a v uplynu-
lém volebním období výrazně investovala. (Splátka VaK, vý-
kupy pozemků pro KPÚ + investice). V důsledku konjuktury 
se těžko hledaly volné kapacity projektantů a stavebních firem. 

Ad C) Další záměry obce 
Rozpracované a rozjednané projekty: 
• Komunikace propojení ul. Milešovská a ul. Pod Vodárnou 

(Odehnal s.r.o.). 
• Oprava chodníku v ulici Dědina, od p. Foltýna – p. Daňhela 

(Ing. Matyáš). 
• Oprava obecní bytovky v ulici Školní, výměna oken, zatep-

lení (Ing. Němec). 
• Úprava prostoru naproti ul. Květná (parkoviště, klidová 

zóna, dětské hřiště). 
• Extenzivní obecní sad v Otnicích (Ing. L. Lattenberg). 
• Založení vybraných krajinných prvků v k. ú. Otnice (Atre-

gia). 
• ZŠ – hospodaření se srážkovými vodami (Ing. Babák). 

• Úprava knihovny na  komunitní centrum (Spolupráce 
s MZK Brno). 

• Ve spolupráci s TJ Sokol Otnice, výměna povrchu fotbalo-
vého hřiště za nový. 

• Společenské centrum za dělnickým domem (Ing. arch. Wal-
ter). 

• Studie rozšíření sportovního areálu (JAN SPORT Projekt 
s.r.o.). 

• Vybudování dalšího rybníku, dle územního plánu, pod 
obcí. (Regioprojekt). 

Vize dalšího rozvoje: 
Záměry obce jsou odvislé od  aktivity zastupitelstva, občanů, 
organizací, ale hlavně od finančních možností. 
Předložené náměty berte, prosím, jako náměty pro zamyšlení, 
co dál: 
• Komunikace a veřejné osvětlení k RD J. Bajera a  Ing. Ze-

hnala 
• Co s prostory v katolickém domě, jaké využití? (nyní skla-

diště) 
• Pokračovat v opravách chodníků a budování nových (Cha-

loupky, Za Drahy) 
• Dokončit výměnu elektroinstalace a osvětlení tříd v základ-

ní škole 
• Výstavba penzionu pro seniory 
• Pokračovat v rozšíření, sportovního areálu dle studie 
• Realizovat navržená opatření k ochraně krajiny z pozemko-

vých úprav (KPÚ) 
• Vybudovat cyklostezky navržené v pozemkových úpravách 
• Opravit komunikaci v  ulici Pančava, naproti dělnického 

domu k „Tulovému“ 
• Obnova zeleně v obci 
• Dokončit rekultivaci skládky v cihelně 
• Naplnění priority č.1, z  Plánu společných zařízení KPÚ 

(zpevněná cesta) 
• Rozšíření plochy hřbitova a výměna obvodových zdí 
• Vybudování točny a parkoviště na konci ulice Za Drahy 
• Vybudování točny a parkoviště na konci ulice Polní 
• Hledat řešení pro rozvoj výstavby nových rodinných domů 
• Podporovat kulturní, společenský a sportovní život v obci 
• Realizovat změnu č. 2, Územního plánu obce 

Jistě se najdou další náměty pro rozvoj naší krásné obce, ale 
to již bude výzva pro nové zastupitelstvo a také pro nás, občany. 

Na závěr mé zprávy bych chtěl poděkovat zaměstnancům 
obecního úřadu za velmi dobrý pracovní kolektiv. Všem obča-
nům za spolupráci a trpělivost při prosazování záměrů rozvoje 
obce a toleranci, když vše nebylo podle jejich představ. 

Členům zastupitelstva za  projevenou důvěru a  podporu 
po dobu volebního období, za korektní a slušné vystupování při 
všech jednáních. Zvláště bych chtěl vyzvednout činnost a pra-
covní nasazení místostarosty Pavla Murice. 

Za celou dobu mého působení ve funkci starosty obce ne-
bylo nutné řešit spory, které by přerostly do osobní roviny. Ce-
ním si také toho, že jsme dokázali přijímat taková rozhodnutí, 
která byla prospěšná pro další rozvoj obce. 

Bylo mi ctí stát v čele tak odborně fundovanému a vyváže-
nému zastupitelstvu a společně pracovat pro naši krásnou obec. 

Velice si vážím občanů naší obce i pro jejich uvážené roz-
hodování v komunálních volbách a chtěl bych je požádat, aby 
v tomto trendu pokračovali. 
15. září 2018  Pavel�Prokop,�starosta
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••	starostovy	starosti	••
Vážení spoluobčané, 
opět končí jedno volební období, pro 

mě osobně již šesté ve  funkci starosty 
obce. Chtěl bych Vám touto cestou po-
děkovat za  velmi dobrou spolupráci, 
korektní a slušné jednání, za ochotu vě-
novat se rozvoji naší malebné obce, ale 
i  udržování tradic a  rozvíjení společen-
ského života. Některé věci se nám nepo-
dařilo uskutečnit, ale mnoho jiných ano. 
Je těžké vybírat, které byly lepší, všechny 
však byly pro rozvoj obce potřebné. Čas 
rychle plyne kolem nás, ani si to mnohdy 
neuvědomujeme. 

Je významně jiná doba než v roce 1994, 
kdy jsem do funkce starosty nastupoval. 
Nejen že se mění zákony a nařízení, na-
stupuje moderní technika, ale také se 
mění lidé, se kterými spolupracujete 
a žijete. Já měl to štěstí, že v Otnicích žijí 

rozumní a  dobří lidé. Vím, že některé 
sousedské vztahy nejsou ideální, ale to 
vždycky bylo a bude. U  jiných sousedů, 
dokáží být vztahy velmi přátelské. 

Vážím si otnických občanů za  jejich 
postoj a uvážlivé hlasování do zastupitel-
stva obce. Základem fungování a  dobré 
spolupráce jsou rozumní zastupitelé, kte-
ří nevedou osobní spory, dokáží jednat 
věcně, ku prospěchu obce. Mohu říci, 
že díky takovým zastupitelům se mnoho 
věcí podařilo uskutečnit. Politické deba-
ty na  jednání zastupitelů nepatří, žádné 
takové jsem nepřipustil. Vždy se jednalo 
věcně, na základě reálných podkladů. Je 
také důležité o  veškerém rozhodování 
informovat občany. Transparentní roz-
hodování a  informovanost občanů jsou 
základem vzájemné důvěry jak mezi za-
stupiteli, tak mezi občany. Dveře do mé 

kanceláře byly vždy otevřené. Funkce 
starosty je časově náročná a trpí tím ro-
dina. Snad přijmou moji omluvu, že jsem 
na ně neměl čas. 

Komunální volby se uskuteční ve 
dnech 5. a 6. října 2018. Bude důležité, 
aby nově zvolení zastupitelé byli ochot-
ni pracovat pro obec, pro její další rozvoj. 
Čeká na ně spousta práce. Obec připravu-
je nové projekty. Bude na nich, zda je dále 
budou rozvíjet a  jakou jim dají prioritu. 
Věřím, že nově zvolení zástupci nás občanů 
naváží na práci stávajícího zastupitelstva. 

Přeji naší obci i nám všem klid, poho-
du na práci, dobré sousedské vztahy, bo-
hatý kulturní a společenský život a hlav-
ně pevné zdraví. Važme si současné doby, 
ve které žijeme a společně dál zvelebujme 
a rozvíjejme naše krásné Otnice. 

Pavel�Prokop,�starosta�

Volby do zAstupitelstVA obce otnice 
se uskuteční
dne 5. října 2018 od 14:00 do 22:00 hod. 
dne 6. října 2018 od   8:00 do 14:00 hod.

Místem	konání	voleb	je	budova	obecního	úřadu	otnice.

voliči	bude	umožněno	hlasování	poté,	kdy	prokáže	svou	
totožnost	a státní	občanství	Čr	platným	občanským	prů-
kazem	nebo	cestovním	pasem	Čr.	

Naše�obec�zakoupila�víceúčelový�stroj��Avant�530�s�vybavením.�Stroj�je�od�výrobce�z�Finska.�Příslušenství:�paletizační�vidle,�mulčovač,�
zametač,�sypač,�lžíce.�Věříme,�že�vybavení�pracovní�čety�ulehčí�letní�i�zimní�údržbu�místních�komunikací�a�přispěje�k�čistotě�obce.
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1. Pamatujte si, že od smlouvy o do-
dávkách energií, kterou jste uzavřeli 
mimo provozovnu držitele licence, 
můžete bez jakýchkoliv sankcí od-
stoupit do 14 dní od uzavření nebo ji 
vypovědět nejpozději 15. dne po za-
hájení dodávek.

2. Nenechte se nikým do ničeho nu-
tit. Vaše cesta za  levnější elektřinou či 
plynem by měla začít vlastní aktivitou, 
nikoliv iniciativou obchodníka. Jestli-
že se přesto rozhodnete s  ním jednat, 
udělejte si alespoň rámcovou představu 
o  tom, čeho chcete dosáhnout. Pomo-
hou internetové srovnávače, jeden nabí-
zí ERÚ: http://kalkulator.eru.cz/ 

3. Vždy se ptejte, zda se bavíte se 
přímo s  dodavatelem, nebo se zpro-
středkovatelem. Je v  tom veliký rozdíl. 
Pro každého platí jiné právní předpisy, 
důležité rozdíly jsou zejména ve lhůtách 
pro odstoupení od  uzavřených smluv. 
Dodavatel vlastní licenci na  dodáv-
ky energií, zprostředkovatel jen nabízí 
(přeprodává) nabídky jednoho nebo 
více dodavatelů. Zprostředkovatel také 
může chtít exkluzivitu ke správě vašeho 
odběrného místa – pokud mu ji udělíte, 
vzdáváte se práva na vlastní volbu doda-
vatele po  předem sjednanou dobu pod 
hrozbou sankce. 

4. Když někdo zvoní na  vaše dveře 
a tvrdí, že je zaměstnancem ERÚ nebo 
ČOI, velmi pravděpodobně lže. Úřady 
energie neprodávají, nekontrolují faktu-
ry podomním způsobem apod. Stejné 
je to se zástupci distributorů, kteří sice 
kontrolují měřidla, energii ale nepro-
dávají. Říká vám podomní prodejce, že 
přichází od vašeho současného dodava-
tele? Ať to dokáže. Nekorektní prodejci 
se často za  velké dodavatele vydávají – 
osobně i po telefonu. 

5. Je u vás podomní prodej omezený 
vyhláškou a  podomní prodejce zákaz 
porušil? Obraťte se na (městskou) po-
licii. 

6. Volá někdo na  váš telefon, píše 
na mail? Ptejte se, odkud má kontakt 
a zda disponuje vaším souhlasem pro 
zasílání obchodního sdělení. Jestliže 
souhlas nemá, hlaste jednání podnikate-
le na Úřad pro ochranu osobních údajů 
(www.uoou.cz). Během telefonického 
hovoru se k ničemu se nezavazujte. 

7. Neberte si dárky, odmítněte služ-
by „za  určitých podmínek zdarma“. 
Známým příkladem zneužití „dárků“ 
jsou LED žárovky nebo neplacené po-
radenství. Stačí vypovědět smlouvu 
ve lhůtě, kdy vám to energetický zákon 

umožňuje bez sankce, ale prodejce 
či zprostředkovatel vám „dárky“, za-
koupené podle občanského zákoníku, 
zpoplatní. 

8. Nikdy se nezavazujte, že pode-
píšete smlouvu, kterou ještě nemáte 
k  dispozici. Do  telefonu žádnému 
prodejci neříkejte „ano“, protože 
smlouvu lze uzavřít i  telefonicky. Po-
kud se  přihlašujete do  aukce, vybí-
rejte takovou, která umožňuje finální 
nabídku nepodepsat (samozřejmě bez 
sankce). 

9. Nikdy nepodepisujte nic (smlou-
vu, plnou moc, přihlášku atp.), co jste 
si důkladně nepřečetli a úplně nepo-
chopili. Pokud cokoliv nepochopíte, 
ptejte se. Teprve až všemu porozumíte, 
rozhodněte se, zda podepíšete. 

10. Nebuďte pasivní! Případné spo-
ry s  dodavatelem neodkládejte, řešte 
je hned zpočátku. Jestliže dodavatel 
nereaguje nebo vy s navrhovaným ře-
šením nesouhlasíte, obraťte se na ERÚ. 
Jestliže jde o  problém se zprostřed-
kovatelem, pomoci může Česká ob-
chodní inspekce (www.coi.cz). Pokud 
nevíte, s  kým jste jednali, obraťte se 
na jeden z obou úřadů, podnět si pře-
dají. 

ObEcNí ÚŘ Ad INFORMUJE

desatero obrany před šmejdy v energetice 

  MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA, 
  ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ,
  NABÍZÍ POMOC OBČANŮM

• poradíme, na koho se obrátit při řešení složitých životních 
 situací
• pomůžeme při zprostředkování kontaktů 
 na sociální služby a další zařízení
• vyslechneme Vás a nasměruje Vás na odbornou pomoc
• v případě potřeby asistujeme při jednáních s úřady 
 a organizacemi

KONTAKT NA SOCIÁLNÍ PRACOVNICE:
Mgr. NAĎA KABELKOVÁ IVANA MIFKOVÁ, DiS.
Odbor sociálních věcí    Odbor sociálních věcí 
Palackého nám. 260, 1. patro      Palackého nám. 260, 1. patro
684 01 Slavkov u Brna             684 01 Slavkov u Brna                         
Telefon: 603 144 374, 544 121 149    Telefon: 734 186 218, 544 121 105 nada.
kabelkova@meuslavkov.cz  ivana.mifk ova@meuslavkov.cz

Úřední hodiny: 
pondělí a středa od 7.30 do 17.00, ostatní dny po předchozí domluvě.

  MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA, 
  ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ,
  NABÍZÍ POMOC OBČANŮM

správné třídění odpadu
BIOODPAD

–  do hnědých kontejnerů patří 
vše  pouze rostlinného původu: 
zbytky ovoce a zeleniny, staré pe-
čivo, slupky, zbytky rostlin, čajo-
vé sáčky, piliny, odpad ze zahrad 
(posekaná tráva, nadrcené větve), 
spadané ovoce, listí, apod.

Pozor! Nepatří sem zbytky živočiš-
ných potravin jako skořápky od 
vajec, kosti, kůže, uhynulá zvířa-
ta. Někteří do hnědých kontejne-
rů odhazují živočišné zbytky, ne-
boť se mylně domnívají, že „bio“ 
je vše z přírody. 

Žádáme občany, aby využívali pro 
objemné zahradní odpady kom-
postéry, anebo využívali sběr-
ný dvůr. Ten je otevřen každou 
středu odpoledne a sobotu do-
poledne. 
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V  sobotu 1. září naše farnost 
uspořádala Farní miniodpoledne. Toto 
odpoledne se neslo v  duchu Ježíšových 
slov: „Kde jsou dva nebo tři v  mém 
jménu, tam jsem já uprostřed nich“. 
První myšlenka uspořádat farní den 
byla ta, že bychom mohli společně 
prožít odpoledne provázené vzájemným 
setkáním a  poznáním nových občanů, 
ale i  posezením s  přáteli, s  kterými 
v  dnešní uspěchané době nemáme čas 
promluvit. A  když se k  tomu přidá 
pěkná písnička s  cimbálem a  nějaká ta 
buchta do  pusy, hned jde všechno lépe. 
Po domluvě s panem farářem jsme tedy 
začali připravovat farní odpoledne. Říkali 
jsme si: „Farní zahrada má svoje kouzlo 
a bude se tu všem líbit.“ Ženy slíbily, že 
napečou buchty ke  kávě a  sladkosti pro 

děti. Pan farář zajistil cimbálku, obecní 
úřad nám pomohl s  nachystáním stolů 
a stanů, takže vše mohlo začít. Ale ouha! 
Po letošním super horkém létě si počasí 
rozmyslelo, že tu naši vesnici musí 
přece taky trochu svlažit. V  sobotu se 
od samého rána dalo do deště. Ale jako 
by měl Bůh v  kalendáři s  datem 1. září 
napsáno „FARNÍ DEN V  OTNICÍCH“, 
tak v poledne přestalo pršet a od 13 hodin 
začalo i  krásně svítit sluníčko. Kapela 
byla domluvená od 13 do 17 hodin a před 
pátou začalo zase pěkně pršet a  pršelo 
celou noc. No, to se teda dějí divné věci. 
Až člověk nad nimi přemýšlí, že to ani 
není možné. K  poslechu a  zpěvu nám 
hrála cimbálová muzika ZÁDRUHA. 
Nejprve od 13 hodin v kostele a potom 
i  na  farní zahradě. Pro děti byly 

připravené hry a  něco na  pobavení 
a  mlsání, avšak dopolední počasí asi 
většinu odradilo. Vstupné na  koncert 
cimbálky bylo dobrovolné a  výtěžek  
6 400 Kč jsme předali do domova LILA. 
Všem, kteří jakoukoliv pomocí přispěli 
k  uskutečnění této akce, patří veliké 
poděkování. Však už se také mezi námi 
šeptá, že to byla docela dobrá akce, parta 
organizátorů taky funguje dobře, takže 
možná by se „Farní dny“ mohly stát 
v Otnicích tradicí. Uvidíme.  

 Pavel�Mezuláník

Tato věta je vytržena ze zamyšlení 
člověka, který se uměl ,,zastavit”. Právě 
prožíval nelehké chvíle ve  svém životě. 
Příčinou byla dost vážná nemoc. 

Možná se nám občas stává, že nám 
druzí řeknou: ,,No, ty teda dnes vypa-
dáš.” A  ne vždycky dokážeme popsat, 
proč tomu tak je. Že jsme nevyspalí, že 
nestíháme, že …. A není snadné podívat 
se na to s nadhledem, a třeba se v tako-
vých chvílích nebrat tak vážně. 

Také může být blízko nás někdo, kdo 
se o to snaží, dokáže to. Díky za něj. 

Také chci alespoň kousek z toho nad-
pisu ještě připojit do  týdnů školního 
roku, nejen dětem, ale i rodičům a vlast-
ně nám všem: 

Když tolik spěcháš, abys už někde byl, 
přijdeš o polovinu radosti z toho, že tam 
jdeš. 

Když se nadmíru znepokojuješ a spě-
cháš celý den, je to, jako bys dostal dá-
rek a  nikdy ho nerozbalil … vyhodil 
ho. 

Život není závod. Přijímej ho poma-
lu. Poslouchej hudbu. 

Nacházím i  špetku nadhledu. Tuší-
me, že je to vlastně dar. Jsme rádi, jak 
nám to někdo umí zprostředkovat. 

ZNAMENÍ (ze sbírky Hvězdy pro 
duši) 

Rád diskutoval s  farářem o  nábo-
ženství, ale prohlašoval, že není věřící. 
Diskuse bývaly dlouhé a  vášnivé. Jed-

nou večer po  rozhovoru doprovodil 
farář přítele ateistu k  autu a  rozloučil 
se s  ním. Muž, dříve než nastartoval 
motor, se k farářovu údivu pokřižoval. 

Farář otevřel dveře auta a naklonil se 
dovnitř: ,,Jakže? Pořád se prohlašuješ 
za ateistu, a teď děláš znamení kříže!’’ 

,,Ale co si myslíš!’’ brání se muž. 
,,Dělám tohle…’’ Zvedá ruku k  čelu 
a říká: ,,Nic jsem nezapomněl.’’ Pak se 
dotkne hrudníku se slovy: ,,Dobře jsem 
se najedl.’’ Poté se dotkne levého rame-
ne a dodá: ,,Peněženka tu je,’’ a pravého 
ramene: ,,řidičák taky.’’ Sepne zbožně 
ruce a vydechne: ,,Můžeme jet!’’ 

P. Pavel�Buchta

UDĚLAL BYS LÍP, KDYBYS ZPOMALIL 

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

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

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

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

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

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

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

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

P. Pavel Buchta, farář

Přidávám pozvání ke svátečnímu setkávání
při bohoslužbách:

� DUCHOVNÍ OKÉNKO �

Zvony jsou na dobré cestě aneb Dobrovolná sbírka na nové zvony

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

LOVČIČKY
25.12. 11.00
1.1.2012 11.00

MILEŠOVICE
26.12. 11.00

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

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

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

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

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

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

P O D Ě KO VÁ N Í
Děkujeme z celého srdce 
všem dárcům za finanční 
dar v částce 6 400 Kč 
z dobrovolného vstupného 
na Farní den, který se konal 
v sobotu 1. září 2018.
 
Děkujeme organizátorům 
za spoustu práce s přípravou 
krásné akce i za rozhodnutí 
věnovat vstupné dětem 
našeho domova. 

Velmi si vážíme Vaší pomoci 
a podpory.

Za LILA Domov 
pro postižené děti Otnice, p. o.    

Mgr. Ludmila Pšenáková

Farní miniodpoledne 
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Letní fi lmový festival se v  naší obci 
uskutečnil v  prostorách sportovního 
areálu od  pondělí 6. srpna do  soboty 
11. srpna. Teplé letní večery byly přímo 
stvořené k  návštěvě „letňáku“. Na  fi l-
mový festival se všichni těšili, asi proto 
přišlo nejvíc fi lmových nadšenců hned 
první den na Troškovu pohádku Čer-
toviny. Naopak nejméně diváků při-
šlo v pátek na film Tlumočník. Důvo-
dem mohlo být velké množství jiných 
akcí, především Kácení máje před 
radnicí nebo oslavy narozenin. Mož-
ná, že tím důvodem byl film s titulky. 
Přesto je to film, který stojí za vidění, 
vybízí k zamyšlení, je napínavý, vtip-
ný i dojemný. 

Letní kino je fenomén, který jde napříč 
generacemi. Téměř každý v nějakém byl, 
nebo alespoň o  nějakém slyšel. Promí-
tání pod širým nebem má svoje kouz-
lo. Není větší romantiky, než pod noční 
hvězdnou oblohou sledovat hvězdy stří-
brného plátna. Kino není jen o sledování 
fi lmů, ale i o setkávání. A to během letní-
ho fi lmového festivalu platilo dvojnásob. 
Stánek „Pod Plechem“ měl otevřeno. Pro 
milovníky fi lmu bylo i  jídlo a pití zajiš-
těno. 

Děkujeme za zorganizování fi lmového 
festivalu, výběr zajímavých fi lmů i zajiš-
tění občerstvení. 

Spokojení�fi�lmoví�diváci

letní fi lmový festival 

Otnický�zpravodaj�byl�na�53.�Mezinárodním�
fi�lmovém�festivalu�v�Karlových�Varech.

Filmový koktejl 
s pečetí kvality

Podzimní fi lmový koktejl je namíchán 
pro všechny věkové kategorie z  různých 
žánrových ingrediencí.

Nejvíce bude chutnat dětem, neboť hlav-
ní přísadou jsou čtyři animované fi lmy. Tři 
z nich se blýskly na prestižních fi lmových 
soutěžích. Ferdinand byl letos nominován 
nejen mezi nejlepší oscarové animované 
fi lmy, ale dostal se i do užší nominace při 
Zlatých glóbech v  kategorii Nejlepší ori-
ginální píseň. Paddington 2 byl dokonce 
nominován jako výjimečný britský fi lm. A 
poslední fi lm pro děti Coco je několikaná-
sobným vítězem v  kategorii Nejlepší ani-
movaný fi lm. Pro starší 12 let je připraven 
zajímavý český fi lm Všechno bude, vítěz  
v  režisérské kategorii na letošním  MFF 
v Karlových Varech. Režisér Tomáš Pavlí-
ček se při psaní scénáře k fi lmu Chata na 
prodej nechal inspirovat skutečnými rodin-
nými historkami a postavami.  Česká fi lmo-
vá a televizní akademie dokonce Pavlíčkův 
fi lm vyslala do soutěže o Oscara v kategorii 
nejlepší cizojazyčný fi lm. Francouzská ko-
medie Dokud nás svatba nerozdělí zaujala 
laickou veřejnost i fi lmové odborníky nato-
lik, že se o ní v médiích mluví jen kladně. 

Zpříjemněte si chladné dny lahodným 
fi lmovým koktejlem s  rodinou i přáteli 
vždy v  pátek v otnické kinokavárně ve 
20 hodin a s dětmi v neděli v 17 hodin.
 Zdroj:čsfd.cz
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Měla to být bomba! Bude nám hrát Mistříňanka. To tu ještě 
nebylo. Párů se nahlásilo tolik, že jsme se sami sebe ptali: „Kdo 
půjde na ty hody v civilu, když všichni budou v kroji?“ Jak se 
ovšem blížil termín hodů, někteří začali svůj příslib účasti rušit 
a zbylo nás jen pár. 

Zprvu byly naše zkoušky velmi rozpačité, ale postupem času 
jsme se sehráli tak, že se všichni těšili, až se sejdeme. Super 
parta, která se zapřela (pro nás trošku starší to bylo někdy 
velmi náročné) a přesto v malém počtu zvládla vše na jedničku. 
„Doufejme“. Pánové se učili verbuňk, holky zase tanečky, které 
k  tomu patří. Přípravy šly hladce, jen pan starosta byl trošku 
zklamaný malou účastí stárků, a  proto domluvil ve  škole 
stárkovský dorost, který šel v  otnických krojích. Takové 
nadšení, s jakým se ti mladí zapojili do příprav, to fakt nikdo 
nečekal. Byli opravdu moc šikovní a s ničím neměli problém, 
chtěli se zúčastnit úplně všeho, no prostě paráda. 

V  neděli si pro nás připravil překvapení i  druhý Pavel 
z  obecního úřadu, náš místostarosta. K  hospodě přišel oděn 
v  kroji s  otnickou vlajkou, kterou hrdě nosil celé odpoledne 
po obci. Jdeme do kostela a hody můžou začít. 

Po dědině nás doprovázela již zmíněná Mistříňanka a hráli, 
no však víte: Super. Soudíme i podle toho, kolik lidí stálo venku, 
ať už před kostelem, u hospody nebo jen tak po cestě u domů. 
Doufáme, že se vám všem hody líbily. Nástup stárků či potom 
půlnoční překvapení vás snad taky pobavilo. Takže, vážení 
přátelé, příští rok se na  vás zase budou těšit stárci, možná ti 
staří, snad i někteří noví. Děkujeme všem za účast a podporu. 

Otničtí�stárci�

Čí só hode? 
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Poprvé jako přespolní v Újezdě 
Letos jsme do programu hodů zakomponovali „něco nového“, co pro okolní vesnice 

zas tak nové není. Verbuňk je lidový tanec pocházející ze Slovácka, tančí jej pouze 
muži. Nejčastější taneční prvky jsou poskoky, výskoky, podřepy, otočky a  tlesky 
rukama. Dívky v pozadí utváří kolečka a točí se rychle dokola. Peťa Matoušek zařídil 
výborného učitele z Újezdu u Brna: Jana Šafaříka. Tímto bychom mu chtěli poděkovat 
za velikou trpělivost při učení a za podporu na nedělní zábavě, kde újezdští šohaji 
předvedli své sólo. O týden později jsme se vypravili na Petropavelské hody, abychom 
jim to oplatili. Napřed se řešilo, že půjdou jen kluci bez doprovodu dívek, ale holky si 
to nechtěly nechat ujít a chtěly se také předvést, tak si z obce půjčily otnické kroje a už 
se jelo - šest chlapců a pět dívek. Trošku vínečka předtím, abychom nebyli nervózní. 
Stejně nás ale nervozita stále doprovázela; bylo to něco nového a všude strašně moc 
lidí. Tak a už jdeme, už nám bubnují na naše sólo, zpívalo se „Pred muzikú, verbuňk 
chasa stojí“. Všechno se vyvedlo, tak, jak mělo – nikdo nespadl, nikdo nezakopl, ani 
nikdo nespletl text. Všichni nás moc chválili, že jsme šikovní a že nejde vidět, že je 
to první rok, co to tančíme. Úježďáci nám ještě poté vyhlásili taneční sólo. Újezdské 
stárky si rozebraly naše chlapce a totéž udělali stárci s otnickými dívkami. Později si 
nás také vzali s sebou domů na večeři, kde byly připravené samé dobroty. Na zábavě 
jsme zůstali až do nočních hodin a všichni jsme si to moc užili. Rozhodně to není 
naše poslední přespolní návštěva. 

Otničtí�stárci�
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Po  vydařených Aloiských hodech se 
stárci rozhodli slavnostněji zakončit 
hodový maraton neoficiální akcí 
s  názvem Kácení máje, které se 
konalo v  pátek 10. srpna před radnicí. 
Napekli jsme koláčky, cukroví a  další 
dobroty, z grilu se linula vůně klobásků 
a  naloženého masíčka, k  tomu teklo 
pivečko, vínečko a  vařila se kávička. 
Přišla nás podpořit půlka dědiny i  pár 
kamarádů z  Mistříňanky. Při kácení 
máje nám hráli do  rytmu naší pily. 
Museli jsme využít nezapomenutelný 
zážitek při zdolávání hlavní máje a jako 
překvapení se konala soutěž „Hoď si 
pilou“, která pobavila nejen samotné 
soutěžící, ale i  přihlížející. Vítězem se 
stal profík v  hodu á la Husqvarna Petr 
Matoušek, za ním skončili Lukáš Ondra, 
Pavel Jochman a  Mirek Merhaut. I  při 
nepřízni počasí muzikanti hráli o  sto 
šest, tančilo se v podloubí i na trávníku 
v  dešti. Protože se muzikantům naše 
vesnička velice zalíbila, rozhodli se 
zopakovat průvod po  obci, i  když byla 
černo černá tma a hodiny dávno odbily 
půlnoc. Svými melodiemi a  naším 
zpěvem od srdce jsme mnohé vzbudili, 
pobavili, ale možná i rozhněvali, za což 
se omlouváme. Příště si to přijďte zažít 
s námi naživo, pokud se tato akce stane 
tradicí. Děkujeme všem, kteří nás 
podpořili. Vaši�stárci

Kácení máje
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Netradiční soutěž v požárním útoku
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Říjen 1918 
1.10. ceremoniální marš na  Glázgově 

až do  do  3. 10. 5. 10. v  11 hod. v  noci 
na službu. 6. 10. do ešalonů, ve 2 hod. od-
poledne změna. Ve 12 hod. v noci opouš-
tíme Irkutsk. Ráno 7. 10. na  st. Bělaja 
padá sníh. V 11 hod. dopoledne st. Po-
lovina. Čeremuchovo oběd. Na večer st. 
Zima. 8. 10. ráno st. Nižní Udinsk. V 11 
hod. odjezd. Na rozjezdě oběd. Na st. Uk. 
V noci 9. 10. st. Kansk Jenisejský. Večer 
jsme přijeli do Krásnodarska. 10. 10. v 10 
hod. dopoledne Novonikolajevsk. Večer 
st. Čulinskaja, st. Kargot. 12. 10. ve 3 hod. 
ráno příjezd na st. Barabinsk. V poledne 
st. Teliskája, večer st. Tatarskája. Příjezd 
v  10 hod. do  Omska. Časně ráno jsme 
jeli dále směrem k  Jekatěrinburku. 13. 
10. st. Kulomzino, pak st. Ljubinskája, 
st. Dragunskája. Ve  12 hod. Nazivajev-
skája oběd; odpoledne st. Maslojan-
skája, na večer Jišim. 14. 10. ráno na st. 
Tjumeň, st. Podjem, st. Poklevskája, zde 

Deník legionáře Františka Matouška IV.

Náš�vlak�ve�st.�Polovina
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jsme obědvali. Odp. st. Aksariska, st. Kamišlov. K večeru 
st. Bogdanovič. 10 hod. večer na továrním nádraží Jeka-
těrinburk čís. 2, potom čís. 1. 15. 10. ráno st. Chrompik, 
st. Bilimbaj. 16. 10. st. Sarga, v  poledne st. Šálja, oběd 
– odp. st. Vogulka, st. Samara, až na rozjezd č. 61, kde 
jsme připravili potřebné věci do pole a ostatní věci jiné 
si dali do tří vozů určených pro 2. rotu. 18. 10. jsme se 
ubytovali dop. v  nádražní budově a  po  obědě jsme šli 
do Malevských závodů, asi 18 verst vzdálených. V 8 hod. 
večer jsme byli na místě, strašně znaveni. 300 patron, 6 
granátů a  na  dva dny jídlo. Ráno 19. 10. jsme šli dále 
a k večeru jsme narazili na nepřítele. 1. - 2. - 3. rota 7. 
pluk v  první linii. Ze strategických důvodů jsme z  19. 
na  20. 10. ustoupili, utrpěli jsme značné ztráty. Postu-
povali jsme opatrně kupředu, jelikož byl místy hustý les, 
nedovoloval nám postupovati stále v cepu. Byli jsme nu-
ceni několikráte se stáhnouti dohromady. My jsme byli 
v rezervě. Bolševici byli dobře připraveni. Po naší roz-
vědce nestříleli, co nejvíce skryti, domnívající se, že až 
se přiblížíme co nejvíce, silným ohněm nás neočekávaně 
překvapí. Stáli jsme právě před lesem, skoro neprostup-
ným, stáhli jsme se a postupovali jsme po cestě v čtyř-
stupu. Vystoupili jsme na malou vyvýšeninu a  jakmile 
první vystupovali ku kraji lesa, hned spustili silný oheň. 
Ještě štěstí, že nás nenechali vyjíti všechny na rovinu, to 
by nám to byli dali, jak se patří. Byli jsme překvapeni 
a částečně byla i panika. Ale netrvala dlouho, rozvinuli 
jsme se v řetěz a pražilo se vesele. Bylo to před Tatarskou 
Birmou. Ještě večer dostali bolševici posilu s  artilerií 
od Krásnoufi nska, kde proti nám stála Irkutská divize. 
Domnívali se, že nás je mnoho a že by jsme je rozbili. 
Nás však byly jen 4 roty. Náš silný oheň je popletl, ale ne-
ztráceli naděje a počali obcházeti naše levé křídlo. Zálo-
ha hned prodloužila linii a tak byl jejich plán překažen. 
Těžce raněn byl Rosocha Leo, asi ve 12 hod. v noci jsme 
ustoupili. Do  rána jsme se trochu prospali a  oddychli. 
Pak jsme se naobědvali a šli jsme na kvartýr do Išimov-

ky. Já jsem zůstal na službě a druhý den jsme šli za rotou. 
Kvartýr byl pěkný, světlý. Byla to velká saraj s umělým 
větráním, v níž byli koně, krávy, ovce, kozy, prasata a na-
polo zmrzlí umdlení Čechoslováci. Spali jsme na  lnu 
a moučnici. Stále prší 22. 10. padá sníh a přišla zpráva 
a děkování od skupiny Krásnoufi nské o našem dobrém 
výkonu. Prorazili jsme linii a značně jsme postoupili. 23. 
10. odchod do Molebských závodů. Na večer na místě. 
Dostali jsme kotýlek mléka od hospodyně k čaji. 24. 10. 
ráno 16 kostek cukru, 2 sáčky machorky a  2 krabičky 
špiček. Na  3 muže 1/6 funtu klobásy a  čaj. Ubytování 
v prvním poschodí ve škole. Krásně jsme se vyspali. Ve-
čer jsme přišli do Osinovky. Mrzlo do 3 hod. do rána. 25. 
10. jsme se ohřívali při ohníčkách, pak odchod k pozici 
nedaleko vesnice Lebeďovky. Bolševici v  panice běželi 
k vesnici Isčenovo v síle 3 praporů a 2 lehká děla, jsouce 
stále pronásledováni. Mnoho ubitých a  raněných, 100 
zajatců, 3 kulomety, mnoho vintovek a nábojů bylo ko-
řistí toho dne. Naše skupina pod vedením majora Noska 
neměla žádných úspěchů. Bolševici jsou dobře zakopáni 
a výbornou pozici na návrší s kulomety a bombomety, 
které měli připraveny v pádu našeho nástupu na vesni-
ci na střechách. Ustupovalo se na celé frontě. Pronásle-
dováni jsme nebyli. 28. 10. v 5 hod. ráno, kdy se nám 
to nejlíp spalo, byl budíček a  hlášen v  6 hod. odchod. 
V nádražní budově jsme popili čaj s mlékem, jednu kon-
zervu s Rudolfem Tejfarem dohromady. Do večera jsme 
se ohřívali při ohni a večer jsme byli v nádražní budově. 
V 1 hod. v noci přijel náš ešalon, třetí a čtvrtá rota jeli 
s námi. 29. 10. ráno na st. Sajla a 30. 10. v 10 hod. dopo-
ledne stanice Jekatěrinburk. 31. 10. procházka ve městě 
s R. Tejfarem na výstavě. 

Rychlopalné�dělo�v�činnosti V�bajkalských�horách
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Po  loňském zájezdu do  Provence 
jsme si mysleli, že ve  Francii už ne-
můžeme nic hezčího vidět. O  to víc 
jsme byli nadšeni z cestování po Nor-
mandii a  Bretani. Každý den jsme 
viděli spoustu zajímavých míst, pro-
jížděli jsme nádhernou krajinou, ob-
divovali historické památky, mnohé 
z nich zapsané na seznamu světového 
dědictví UNESCO. Z  každého koutu 
na  nás dýchala pohodová atmosfé-
ra a  my si ji řádně užívali. A  kromě 
toho, že v  pondělí dopoledne pršelo, 
bylo počasí ideální na cestování. Jako 
na objednávku. 

Na  poznávací zájezd jsme odjíždě-
li v  neděli po  poledni. Po  noci stráve-
né v  autobuse jsme se „hodili do  gala“ 
na benzínové stanici poblíž Paříže a vy-
dali jsme se na  prohlídku francouzské 
metropole. Dopoledne pršelo, tak jsme 
se před deštěm schovali do  jednoho 
z největších muzeí umění Louvru. Když 
jsme po  několika hodinách vyšli ven, 
pršet přestalo a my jsme procházeli nej-
známější místa Paříže. Viděli jsme Krá-
lovský palác, Les Halles, Radnici, Notre 
Dame, Svatou kapli, Lucemburský palác 
a  zahrady, Pantheon, Sorbonu, náměstí 
Concorde. 

Údolím Seiny 
Druhý den jsme po  snídani projíždě-

li malebným údolím Seiny a  zastavili 
jsme se v Giverny, kde jsme byli okouz-
leni přenádhernými zahradami u domu, 

ve  kterém strávil několik let svého ži-
vota impresionista Claude Monet. Poté 
jsme jeli ke zřícenině středověkého hra-
du Gaillard, který nechal postavit král 
Richard Lví Srdce a  z  něhož jsme měli 
úchvatný výhled na  řeku Seinu. Také 
jsme navštívili starobylé opatství Jumiè-
ges, kolem kterého je rozlehlý anglický 
park. Ještě jsme se stihli zastavit v histo-
rickém městě Rouen, které je někdy pře-
zdíváno Hamburk Západu. Byla zde upá-
lena Johanka z Arku. Na její počest je tu 
postaven nový moderní kostel. Prohlédli 
jsme si katedrálu Notre Dame i historic-
ké náměstí s hrázděnými domy a pokra-
čovali dál v cestě. 

Alabastrové pobřeží 
Ve středu jsme po snídani odjeli k La-

manšskému průlivu a  zastavili jsme se 

v  okouzlujícím pobřežním městečku 
Étretat, které bylo obklopeno unikátními 
bílými útesy. Nad hlavami nám kroužila 
spousta racků. Potom jsme přejeli přes 
moderní lanový Normandský most a do-
razili jsme do  města Bayeux, ve  kterém 
jsme navštívili muzeum. Potěšilo nás, že 
nám nabídli česky mluvícího elektronic-
kého průvodce. Prohlédli jsme si vyšíva-
nou, téměř sedmdesát metrů dlouhou, 
slavnou tapisérii z  Bayeux, zobrazující 
normandskou invazi do  Anglie v  roce 
1066. 

Den „D“ 
Na  závěr středečního cestování nás 

čekala návštěva amerického vojenského 
hřbitova nad pláží Omaha, kde se natá-
čel i film Zachraňte vojína Ryana, jehož 
tématem je vylodění Spojeneckých vojsk 

Autobusem normandií a bretaní 
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na pobřeží Normandie 6. června v  roce 
1944 (den „D“). Je zde pochováno té-
měř 10 000 amerických padlých vojáků.
Na památníku jsou vytesána jména vojá-
ků, jejichž těla se nikdy nenašla. Smutný 
pohled na  nekonečné řady bílých křížů 
zasazených v  perfektně upraveném ze-
leném trávníku v nás vyvolával mrazení 
v zádech. Kolik lidí muselo položit svo-
je životy za  to, abychom my mohli žít 
v míru? Vážíme si toho, jaký dnes máme 
krásný život? Jsme dostatečně vděční 
za to, že žijeme v bezpečí?

 
Klášter i pirátské město 
Ve  čtvrtek jsme se po  snídani vyda-

li do města Caen, které bylo oblíbeným 
městem Viléma I. Dobyvatele. Město bylo 
hodně zničeno během II. světové války, 
ale nyní je krásně zrekonstruováno. Nej-
dříve jsme obešli hrad, který svojí rozlo-
hou patří k největším v západní Evropě. 
Pokochali jsme se bylinkovými záhony 
a nádherným výhledem na město, prošli 
jsme probouzejícím se městem ke koste-
lu sv. Petra. Poté jsme přejeli k druhému 
nejnavštěvovanějšímu místu ve  Fran-
cii, tím je ostrov Le-Mont Saint-Michel, 
na kterém stojí zajímavý klášter, jenž ční 
vysoko nad mořem. Během odlivu tu 

hladina vody klesne až o patnáct metrů. 
Procházeli jsme úzkými středověkými 
uličkami a  byli jsme doslova ohromeni 
nádherou tohoto mystického místa. Den 
jsme ukončili procházkou někdejším pi-
rátským městečkem Saint-Malo, které je 
považováno za klenot Smaragdového po-
břeží. Přesto, že Saint-Malo bylo během 
II. světové války hodně zničené, je celé 
opravené a opravdu okouzlující. 

Den v Paříži 
V pátek jsme se vydali zpět k domovu 

se zastávkou v Paříži. Tentokrát nám však 
svítilo sluníčko. Z autobusu jsme vystou-
pili v moderní čtvrti La Defénse. Většina 
účastníků zájezdu navštívila pařížskou 
dominantu – Eiffelovu věž i  Vítězný 
oblouk. Jiní se kochali ulicemi Paříže, 
procházeli se v Tuilerských nebo Lucem-
burských zahradách, někteří navštívili 
pařížské galerie. Každý si udělal program 
podle sebe. Den jsme ukončili společnou 
večeří v Latinské čtvrti a večerní plavbou 
lodí po Seině, při které jsme se rozloučili 
s osvětlenou Paříží. 

Čekala nás dlouhá cesta domů přes 
noc, ale jelikož autobus nebyl naplněný, 
měli jsme každý pro sebe jedno dvouse-
dadlo, takže jsme se i vyspali. 

Byl to skutečně skvělý zájezd s příjem-
nou partou lidí v nádherné zemi. Odvezli 
jsme si spoustu nezapomenutelných zá-
žitků. 

PODĚKOVáNÍ NA ZáVĚR 
Obdivovali jsme nejstarší účastníky 

zájezdu pana Murice a  pana Strapinu, 
kteří zvládli nejen dlouhou cestu autobu-
sem, procházky městy a  zahradami, ale 
dokonce i nelehké výšlapy na útesy, a to 
vždy s dobrou náladou. Ubytovaní jsme 
byli v  příjemných hotelech, ve  kterých 
bylo vždy čisto, vstřícný personál a chut-
né snídaně. 

Kouzelnými místy Normandie a Breta-
ně nás provázela Zdena Müllerová, která 
průběžně informovala o denním progra-
mu, vyprávěla o historii i jiných zajíma-
vostech země. Řízení autobusu se opět 
ujali osvědčení řidiči – Pavel Vokál a To-
máš Brtník, kteří s  námi bezpečně na-
jezdili spoustu kilometrů, na zastávkách 
nám ochotně připravovali kávu nebo 
čaj, starali se o  náš pitný režim, sháněli 
husí paštiky a po náročném celodenním 
cestování nám po příjezdu na ubytování 
nachystali skvělé večeře. Takový servis je 
na zájezdech výjimečný, proto všem za to 
patří od nás – účastníků zájezdu – velké 
poděkování. Zvlášť Pavlovi, který přesto, 
že se nás na zájezd přihlásilo jen asi dva-
cet, tak to nevzdal a zájezd se uskutečnil. 
Jako „Otničáci“ máme velkou výhodu, že 
Pavel organizuje zájezdy do  zajímavých 
míst za velmi dobrou cenu s nástupním 
místem v  Otnicích a  ještě se snaží nám 
ve  všem vyjít vstříc. Děkujeme a  příští 
rok se těšíme na další zájezd. 

Spokojení�účastníci�zájezdu
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Přírodovědné olympiády 
Štěpánka Krausová se zúčastnila okresního kola Fyzikální olympiády a umístila se na velmi pěkném čtvrtém místě (první mezi 

základními školami). 
V okresním kole Archimediády, fyzikální olympiády, nás reprezentovali tři žáci: Aneta Skaláková se umístila na krásném čtvr-

tém místě (první mezi základními školami), Eva Simandlová na šestém místě a Pavel Peksa na desátém místě. 
Již tradičně se naše škola zúčastnila oblastního kola Ekoolympiády, kterou pořádá Základní škola Újezd u Brna. Tato soutěž 

je určena pro žáky z I. stupně ZŠ a děti jsou rozděleny do dvou kategorií: Papíráčci (žáci 2. a 3.třídy) a Peťáci (žáci 4. a 5.třídy). 
Ekoolympiády se zúčastnilo deset okolních škol, které vyslaly dohromady asi čtyřicet tříčlenných skupinek dětí. 

Soutěžící plnili úkoly týkající se ekologie, třídění odpadů, poznávání rostlin, hub, živočichů, sportovních a postřehových aktivit 
apod. Družstvo žáků z pátých tříd naší školy ve složení: Michal Salajka, Štěpán Šebesta a Mariana Řezníčková se umístilo na 1. 
místě. 

Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy v soutěžích a gratulujeme ke krásným výsledkům a těšíme se na účast 
i v letošním školním roce. Dagmara�Mácová�

Správná volba 
V  okresním kole recitační soutěže 

naši školu úspěšně reprezentovali Da-
niela Bublová a Alex Uher. Oba jsou již 
ve třetí kategorii, ve které je nutné si pro 
umělecký přednes připravit dva texty. 
Mnohdy právě výběr poezie a prózy roz-
hodne, zdali recitací na porotu zapůsobí. 
Žáky učím druhým rokem, znám jejich 
barvu hlasu, cit pro přirozenost.  Na-
vrhla jsem jim několik rozličných textů 
s  ohledem na  jejich osobnostní projev. 
Zvolili si zajímavé poetické útvary. Věno-
vali jsme přednesu spoustu času. Vypla-
tilo se. Oba si přivezli z Vyškova čestná 
uznání. Daniela za text Jak byli stvořeni 
Romové z Čítanky pro 9. ročník základní 
školy a kvartu víceletého gymnázia, Alex 
za  autorský text Někdy mi lezou nervy 
na  nervy (z  webové stránky český-ja- 
zyk.cz).                                                                                                                

Dagmar�Kovaříková

Jak byli stvořeni Romové 
Helena Demeterová 

Když�jsem�ještě�žila�doma�na�Slovensku,�pořád�jsem�se�ptala�maminky,�proč�
jsme�černí,�proč�nám�gádžové�nadávají�cikáni,�faraoni�černí.�Moje�maminka�
byla�velice�moudrý�člověk.�,,Tak�si�toho�nevšímej,“�řekla�mi.�„Jenom�hlupákovi�
záleží�na�tom,� jakou�má�člověk�kůži,�a�ne�na�tom,� jaké�má�srdce.“�Ale�mně�
pořád�nešlo�do�hlavy,�proč� jsme� černí,�a� tak�mi� jednou�maminka�vyprávěla�
starodávnou�pověst,�kterou�slyšela�ještě�od�své�babičky…

��Na�počátku�byl�Bůh�na�světě�sám.�Ale�samotnému�se�těžko�žije,�a�tak�chtěl�
stvořit�lidi.�Uhnětl�z těsta�člověka�a�dal�ho�péct�do�pece.�Jenomže�neměl�ještě�
zkušenost,�jak�se�dělají�lidé,�a�když�toho�člověka�z pece�vytáhl,�byl�celý�černý,�
spálený.�A�tak�Pánbůh�řekl:�„Dobrá,�nechám�tě�žít�tam,�kde�jsou�vedra�a�pořád�
pálí� slunce.� “�Tak�povstali� černí� lidé.�Potom�udělal� z  těsta�dalšího� člověka�a�
znovu�ho�vložil�do�pece.�Tentokrát�se�ale�bál,�aby�nebyl�tak�černý�jako�minule,�
a� tak� ho� z  pece� vytáhl� předčasně.� Tenhle� člověk� byl� nedopečený� a� bílý� jako�
tvaroh.�Bože,�bože,�co�s tímhle�tvorem�udělám?�Zpátky�do�trouby�ho�už�strčit�
nemůžu.�A�tak�Pánbůh�povídá:�„Budeš�žít�v takových�místech,�kde�je�spíš�zima�
než�teplo.“��A�tak�vznikli�bílé�lidé.�Ještě�jednou�uhnětl�Pánbůh�člověka.�Chtěl�to�
vyzkoušet�do�třetice.�Snad�už�se�mu�to�tentokrát�podaří,�aby�byl�ten�člověk�tak�
akorát.�Dal�ho�do�trouby�a�dával�pozor.��Když�ho�vytáhl,�nebyl�ten�tvor�ani�moc�
černý,�ani�moc�bílý,�ale�pěkně�do�kávova,�zkrátka�akorát,�jak�má�být.�A�tak�mu�
Pánbůh�povídá:�,,Ty�budeš�žít�všude,�na�všech�místech.�Můžeš�žít�tam,�kde�je�
teplo,�i�tam,�kde�je�zima.“�A�z těchhle�tvorů�jsme�povstali�my,�Romové.

Někdy mi lezou nervy na nervy
Jaroslav Ožana

Odmalička�jsem�obklopen�samými�nervy.�Děda�měl�
věčně�nervy�v kýblu,�babička�zase�nervy�na�dranc,�táta�
byl�o�nervy�připraven�a�sestra�na�nervy�pořád�někde�
hrála.�Troufám�si�tvrdit,�že�přes�nervy�jsem�odborník.�
Tak� například� máme� několik� druhů� nervů:� ocelové�
nervy,�kamenné�nervy,�skleněné�nervy�atd.

� Nervy� se� také� dají� využívat� k  mnoha� různým�
činnostem,�jako�je�například�lezení,�brnkání,�hraní.�
Jediná�nevýhoda�nervů�je�ta,�že�jsou�velmi�křehké.�
Kolikrát� jsem� doma� slýchával,� že� někomu� ruply�
nervy.

S nervy�je�to�složité,�když�je�máte,�tak�je�musíte�mít�
v kýblu,�jinak�vás�o�ně�někdo�připraví.�Proto�vám�ra-
dím,�dávejte�pozor�na�nervy�a�neplýtvejte�jimi,�protože�
je�máte�jenom�jedny.

Menšina� z  nás,� která� má� to� štěstí,� že� se� narodila�
s pevnými�a�odolnými�nervy,�to�nemá�zas�až�tak�jed-
noduché.�Nemůže�je�jako�ostatní�uskladňovat�v kýblu,�
a�proto�je�musí�nosit�stále�s sebou.�Víte,�co�to�dá�práce,�
přenášet�takové�ocelové�nervy?�To�nedokáže�každý.

Tak�už�víte,�proč�zavalitější� lidé,�kteří�mají�sílu,�
mají�většinou�nervy�z ocele?�Protože�je�unesou…



	 otnický	zpravodaj	 	23

Během školního roku probíhá velké množství výtvarných soutěží. Okresních, re-
gionálních i celostátních. Uspět v nich je skutečným uměním, neboť počet zaslaných 
výkresů do každé soutěže jsou stovky, mnohdy až tisíce. Naši žáci rádi kreslí, malují a 
vyrábějí.  Rádi soutěží.  Avšak není snadné vybrat soutěže, ve kterých mohou otničtí 
žáci konkurovat např. žákům ze základních uměleckých škol a ve kterých mohou mít 
šanci na úspěch. Důležitý je nápad, kreativita, originalita. Pokud se nám to  v hodi-
nách výtvarné výchovy podaří, výkresy do soutěže hrdě zasíláme. Tradičně se zapoju-
jeme do soutěže vyhlašované Povodím Moravy, a. s. Voda štětcem a básní. Do letošní-
ho 13. ročníku s podtitulem Voda a plavba se zapojilo 94 škol a organizátoři soutěže 
obdrželi 1232 výtvorů, z toho 1139 výtvarných a 93 literárních. Mezi oceněnými byli 
i naši čtyři žáci. Ve třetí kategorii (věk 9-11 let) získala druhé místo Adéla Pavlasová 
za perokresbu Plachetnice na moři a Cenu generálního ředitele Jan Kareš za koloro-
vanou kresbu Titanic. Cenu redakční rady ve čtvrté kategorii (věk 12-15 let) převzala 
Adéla Šimandlová, která Chválu mořeplavců namalovala temperovými barvami ve 
výtvarném kroužku. V  literární části se umístila na druhém místě v  kategorii pro 
nejstarší žáky Zuzana Hofrová s prózou Poslední zápis z palubního deníku. Všichni 
obdrželi diplom a věcné dary pro další výtvarné tvoření. Milým překvapením pro naši 
školu bylo ocenění ztvárnění fantastického zvířete Tadeáše Zonygy v mezinárodní 
výtvarné soutěži pro zrakově postižené Radost tvořit. Tadeáš byl pozván na slavnostní 
vyhlášení výsledků do Kongresového centra ve Zlíně. V doprovodu rodiny navštívil fil-
mový festival pro děti a mládež. Cenu převzal z rukou moderátorů, známých herců, Dany 
Morávkové a Jana Čenského. V záři reflektorů na chvíli pocítil, jaké to je býti slavným: 
fotografovali jej, dával interview do novin, natáčela ho televize. Tadeáš odjížděl ze Zlína 
nejen s hodnotnými dary, ale s nezapomenutelným zážitkem z velkolepé akce. Výtvor, kte-
rý nakreslil ve výtvarné výchově, zaujal natolik, že o zapůjčení požádala i koordinátorka  
Neviditelné výstavy Praha. Fildo, jak Tadeáš zvíře pojmenoval, je v současnosti vystaven 
v Praze na Karlově náměstí. Dagmar�Kovaříková

drobné umělecké úspěchy vždy potěší
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FOŤnice 2018 
Vracíme se mírně zpět, kdy ještě měsíc květen vládl kalendáři a děti naší školy odevzdávaly fotografie do soutěže FOŤnice 2018. 

Je to vždy skvělá příležitostí vzít do ruky fotoaparát a podívat se na svět přes hledáček objektivu nebo displej digitálního fotoa-
parátu. Vyzkoušet si uložení fotografií do počítače, využít možností internetu pro poslání uměleckých výtvorů a přenést kousek 
přírody do naší školy. Děti mohly ukázat, jak lze zachytit okamžik, vteřinu, nebo jen společnou chvíli se zvířaty, buď domácími, 
nebo zvířaty divokými z našich zoo nebo terárií. 

A nakonec očekávaná výstava všech fotografií na zahrádkářské výstavě ukázala, že děti umí zachytit přírodu v roztodivných 
variacích. 

Odborná porota i samotní návštěvníci rozhodli, které fotografie se líbí nejvíce. Děkujeme všem dětem, které poslaly své výtvory 
a děkujeme klubu zahrádkářů, že všechny děti dokázali ocenit a odměnit na konci školního roku. 

Mezi nejlepšími fotografy byli. 
Cena poroty: 
mazlíčci - Jiří Hofr (Zasněný Alex) 
    - Tomáš Navrátil (Bobík) 
divoká zvířata - Jakub Hložek (Nebezpečný pavouček) 
    - Pavel Peksa (Pracovité) 
Divácká cena: Maxmilián Muric (Pepa s Frantem)  (Oceněné fotografie jsou otištěny na barevné obálce.)

Luboš�Kleis

Exkurze žáků do Španělska
V  polovině června se zúčastnili žáci 

naší školy devítidenní exkurze do  Špa-
nělska. Autobus nás převezl do  městečka 
El-Estartit, které se nachází několik kilo-
metrů severně od  Barcelony. První den 
po zdlouhavé cestě byl spíše odpočinkový. 
Koupání v moři, jízda na šlapadle, koupání 
u bazénu. Již v neděli jsme navštívili histo-
rické město Palls, které svým charakterem 
připomíná středověká opevněná města 
s úzkými uličkami a malebnými zákoutími 
doplněnými o nádherné oleandry. Zajíma-
vý kolorit doplňuje věž s velmi pěkným vý-
hledem na okolní přírodu a krajinu. 

V pondělí nás čekal první výlet do Barce-
lony, centra Katalánska. Jeden z největších 
fotbalových stadionů Nou Camp opravdu 
stojí za to vidět. S kapacitou 98 000 diváků 
budí respekt a prohlídku doplňuje výstava 
hráčských úspěchů tamního klubu včetně 
desítek různých trofejí a  cen. Prošli jsme 
relaxační zázemí pro hráče, hrací plochu, 
komentátorská stanoviště, videoprojekci 

a na závěr samozřejmě obchod s reklam-
ními předměty. V  odpoledních hodinách 
jsme navštívili barcelonský přístav s obřími 
akvárii, kde jsme se takřka dotýkali žralo-
ků, rejnoků a  jiných vodních živočichů. 
Kolem vily architekta Gaudího s  názvem 
Casa Batló jsme se vydali k dominantě Bar-
celony, chrámu Sagrada Familia. Jeho so-
chařská výzdoba je opravdu skvostná, snad 
se ho podaří někdy dokončit celý. 

Po  jednodenní relaxaci doplněnou plá-
žovým volejbalem a přehazovanou, koupá-
ním u bazénu a sbíráním mušlí, domluvil 
pan učitel Novák plavbu pirátskou lodí 
po  okolí přístavu El-Estartit završenou 
koupáním v laguně. Krásný zážitek a plav-
bu na vlnách vystřídal následující den dru-
hý výlet do Barcelony. Začínali jsme pro-
hlídkou muzea Cosmocaixa, kde si mohli 
žáci vyzkoušet klima tropického deštného 
pralesa s velkou vlhkostí a  tropickými ži-
vočichy. Následovala návštěva Parku Guell 
s nádhernou parkovou architekturou, kde 

údajně žily nejvýznamnější osobnosti měs-
ta. Dnes však park slouží turistům, protože 
jeho krásná vyhlídka umožňuje celkový 
pohled na  Barcelonu. Prohlídku města 
jsme v podvečer završili návštěvou olym-
pijského parku a stadionu, který byl v de-
vadesátých letech svědkem konání letních 
olympijských her. 

Poslední den šli někteří prozkoumat 
s panem učitelem Novákem místní kuchy-
ni a speciality, někteří šli sbírat mušle, kou-
pat se v moři či v bazénu. 

Po celou dobu pobytu nám skvěle vařili 
naši řidiči, pan Vokál a  pan Brtník, kte-
rým bych chtěl velmi poděkovat. Stejně 
tak jako panu učiteli Novákovi, který vše 
výborně organizačně připravil a domluvil. 
Paní učitelka Skaláková se se mnou po-
starala o bezpečnost dětí, aby se u moře či  
u bazénu nikomu nic nestalo a celý pobyt 
se tak nesl v duchu pohody a pěkných zá-
žitků.

Hynek�Zavřel,�ředitel�ZŠ�a�MŠ�Otnice
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Slavnostní zakončení s vycházejícími žáky na radnici 
Na konci června se pravidelně loučíme s našimi vycházejícími žáky na obecním úřadě. Pozveme i rodiče a slavnostně předáme 

žákům vysvědčení, pamětní listy a popřejeme jim hodně úspěchů na střední škole a připomeneme, že budou dále reprezentovat 
nejen sami sebe, ale i svou školu a obec, odkud pochází. 

Opět to bylo velmi příjemné a trošku i dojemné. 
Poděkování za organizaci a spolupráci jménem ředitele školy patří starostovi Pavlu Prokopovi a třídnímu učiteli Janu Novákovi. 

Hynek�Zavřel,�ředitel�ZŠ�a�MŠ�Otnice

ŠPANĚLSKO 2018 OČIMA žáKů
V pátek�8.�června�nastal�ten�den,�na který�jsme�čekali�dva�roky.�Exkurze�do Španělska.�Nikdo�jsme�nemohli�uvěřit,�že�konečně�

nastal.�Čekala�nás�náročná�dvacetipětihodinová�cesta,�která�vedla�přes�Německo�a Francii.�V ranních�hodinách�jsme�dorazili�do cíle.�
Pan�ředitel�ukázal�okolí�dětem,�které�zde�byly�poprvé.�Poté�jsme�se�šli�ubytovat�do našeho�hotelu.�Uvítali�jsme�možnost�chodit�na obědy�
s panem�učitelem�Novákem�do restaurací�v místním�městečku.�Vyzkoušeli�jsme�sice�nová�jídla,�ale�ráda�jsem�se�vrátila�k naší�české�
kuchyni.�Odpoledne�jsme�se�šli�koupat�do moře.�Bylo�sice�studené,�ale�zvykli�jsme�si�a bylo�to�fajn.�

V neděli�ráno�jsme�vyrazili�do vyhlášeného�městečka�Palls.�Každý�jsme�si�koupili�zmrzlinu,�která�byla�fakt�moc�dobrá�a rodičům�
domů�nakoupili�80%�čokoládu.�V brzké�pondělní�ráno�nás�čekal�celodenní�výlet�do Barcelony.�Zde�jsme�navštívili�slavný�stadion�Camp�
Nou.�Mohli�jsme�se�podívat�na vítězné�poháry,�nebo�třeba�i šatnu�slavných�fotbalistů.�Poté�jsme�navštívili�LaAqvarium,�kde�jsme�se�
těšili�na zaoblené�akvárium.�Následovala�dlouhá�cesta�k chrámu�Sagrada�Familia.�Po cestě�jsme�se�zastavili�na trhy.�

Říká�se,�že�až�se�dostaví�Sagrada,�tak�bude�konec�světa.�Myslím,�že�se�nikdy�nedostaví!�V úterý�jsme�zůstali�na hotelu,�koupali�jsme�
se�v moři�a večer�zašli�s panem�učitelem�na koktejl.�Na středu�jsem�se�já�osobně�moc�těšila.�Pluli�jsme�totiž�pirátskou�lodí,�abychom�se�
mohli�koupat�v lagunách.�Ve čtvrtek�jsme�zase�navštívili�Barcelonu,�ale�tentokrát�Cosmocaixu.�To�je�vědecký�dům,�podobný�brněnské-
mu�Vida�centru.�Potom�nás�pan�Vokál�zavezl�do parku�Guell�a Olympijský�stadion.�V pátek�15.�června�jsme�se�začali�pomalu�balit.�Šli�
jsme�naposledy�hledat�mušle.�Vykoupali�jsme�se�v moři�a v bazénu,�který�byl�součásti�hotelu.�Večer�jsme�si�se�spolužáky�udělali�krou-
žek,�kdy�jsme�si�povídali�o našich�zážitcích�a uvědomovali�si,�že�už�končíme.�No�a pak�nastala�sobota�a jeli�jsme�domů.�V neděli�ráno�
jsme�se�vrátili�do našich�vesnic.�Za všechny,�kteří�se�se�mnou�zúčastnili�exkurze,�bych�chtěla�poděkovat�panu�učiteli�Novákovi,�který�
každý�druhý�rok�exkurzi�do Španělska�organizuje.�Věřím,�že�to�musí�být�náročné,�ale�on�to�vždy�zvládne.�Panu�řediteli,�který�nám�toto�
všechno�povolil�a paní�učitelce�Skalákové,�která�měla�pevné�nervy�a vydržela�to.�Vím,�že�nějaké�chvilky�byly�dost�hrozné,�ale�zvládla�to�
taky�na výbornou.�Taky�bych�chtěla�poděkovat�panu�Vokálovi�a Brtníkovi,�že�nás�v pořádku�dovezli�domů�a dobře�nám�vařili.�

Nikola�Celá
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Slavnostní zahájení školního roku na sále školy 
První zářijové pondělí patří tradičně v naší škole slavnostnímu přivítání všech žáků po prázdninách a hlavně našich nových 

prvňáčků i nových žáků z Bošovic a Milešovic, kteří k nám nově nastupují do pátých tříd. 
Na sále školy se sešlo 328 žáků z 15 tříd. Prvňáčků bylo celkem 24, z toho 5 z Lovčiček. Naše nejmenší přišel podpořit i mís-

tostarosta Otnic Pavel Muric a také starosta obce Lovčičky Martin Bartoš. Starosta Pavel Prokop se z důvodu pracovního vytížení 
tentokrát omluvil. Po představení všech učitelů následovalo pěvecké vystoupení našeho sboru pod vedením paní učitelky Korcové 
a pak jsme již pozvali na pódium naše prvňáčky. Obdrželi na památku tohoto slavnostního dne pěkné klíčenky s logem školy, pa-
mětní listy i slabikář a po jejich předání měli rodiče možnost si udělat fotku na památku. Společnost Ovocentrum, dodavatel mlé-
ka a ovoce do škol, věnovala prvňáčkům svačinové boxy s různými drobnostmi, abychom jim ty první školní dny trošku zpestřili. 

Poté jsme přivítali naše nové páťáky, tentokrát jich nastoupilo z Bošovic celkem 14 a z Milešovic 8. Slavnostní zahájení tentokrát 
monitoroval i kameraman, který kalendářním rokem 2018 mapuje celkový život v obci i ve škole. 

Na závěr tohoto slavnostního zahájení jsme popřáli všem úspěšný start do nadcházejícího školního roku a novým dětem, aby si 
našly nové kamarády.  Hynek�Zavřel,�ředitel�ZŠ�a MŠ�Otnice

Letos je tomu padesát let, co jsme 
opustili�budovu�Základní�školy�v Otnicích�
jako�její�žáci.�Od�té�doby�se�pravidelně�se-
tkáváme�po�pěti�letech.

Letošní�sraz�se�konal�15.�září�v Pohos-
tinství�u�Marků.�Sešlo�se�nás�28�spolužáků�
z 61�vycházejících�v roce�1968.

Přivítali�jsme�mezi�sebou�naši�paní�uči-
telku� Zdenu� Sovovou,� jednu� z  mála� žijí-
cích� učitelů,� kteří� nás� učili.� Potěšilo� nás,�
že� na� setkání� přijela� i� spolužačka� trvale�
bydlící�ve�Švýcarsku.�

Navštívili�jsme�základní�školu,�zavzpo-
mínali� na� školní� léta� prožitá� v  jejích� la-
vicích,� na� naše� učitele� a� shodli� jsme� se,�
že� škola� je� pořád� krásná� uvnitř� i� zvenčí.�
Společné� fotografování�u�vstupu�do� školy�
nesmělo�chybět.�Poté�jsme�se�přesunuli�do�
místní�restaurace,�kde�nás�čekala�večeře�a�
občerstvení.�Společně�jsme�prožili�příjem-
né�odpoledne�i�večer�zaplněný�povídáním,�
vzpomínáním�nad�fotografiemi�z dob�škol-
ních�let�a�ze�společných�setkání.�Domluvili�
jsme�se,�že�se�budeme�i�nadále�scházet,�ale�
častěji�než�dosud.�

Ráda�bych�za�všechny�poděkovala�sou-

časnému� řediteli� základní� školy� Hynku�
Zavřelovi�za�to,�že�nám�umožnil�prohlíd-
ku�školy,�a�školníkovi�Zdeňku�Košovi,�kte-
rý�nás�školou�provedl.

Poděkování� patří� i� Zdeňce� Křivánkové�

za�pěkné�fotografie.�Za�příjemné�prostředí,�
vzornou�obsluhu�a�výborné� jídlo�děkuje-
me�Milanu�Markovi.

� Za�všechny�spolužáky�
Drahoslava�Matoušková

setkání spolužáků
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Národní podpůrné středisko je součás-
tí Domu zahraniční spolupráce v Praze. 
Je to organizace, která zastupuje a propa-
guje eTwinning. Mj. každoročně vybírá 
z řad českých učitelů zájemce o meziná-
rodní semináře a konference. Byla jsem 
velmi potěšena, když mi přišla v dubnu 
pozvánka na kurz profesního rozvoje v 
Thessaloniki (Soluni), neb se ráda dozví-
dám novinky z oblasti vzdělávání. Vybrali 
pouze dvě pedagožky z České republiky. 
Toto mezinárodní setkání učitelů bylo 
zaměřeno na evropské kulturní dědictví. 
V  Soluni se tak sešlo asi sto pedagogů 
téměř z celé Evropy. Akce byla rozděle-
na do tří dnů, v rámci kterých se konaly 
praktické workshopy. Byly zaměřeny na 
využití propagace kulturních památek a 
kultury všeobecně v projektové výuce, na 
rozvoj zkušeností v  informačních tech-
nologiích, vše v rámci eTwinningu . Byly 
nám též prezentovány příklady z praxe, 
resp. úspěšné realizace mezinárodních 
projektů. Výměna zkušeností i poznatků 
z pedagogické praxe byla velmi přínosná. 
Vzhledem k vysokému počtu přítom-
ných kolegů, kteří vzdělávají žáky od 12 
do 18 let, jsme mohli společně nahléd-
nout a porovnat systém druhého stupně 

základních škol napříč Evropou. Zajíma-
vý náhled poskytli rovněž vyučující ze 
středních škol a gymnázií. Komunikace 
probíhala převážně v  angličtině. Patřím 
do jazykové skupiny mírně pokročilých, 
přesto jsem přítomným kolegům s nad-
šením prezentovala činnost naší školy, 
zmínila se o kulturních památkách Čes-
ké republiky, ale především o krásách 
jižní Moravy, odkud pocházím a kde žiji. 
Dokonce jsem navštívila před odjezdem 
do Řecka Centrálu cestovního ruchu již-
ní Morava a Informační středisko v Brně 
a odjížděla s  obrazovými publikace-
mi v  angličtině South  Moravia Tourist 
Guide  i s průvodcem po Brně. Kolego-
vé a přátelé z kurzu si tento propagační 
materiál s  radostí odváželi na památku. 
Většina přítomných byli vyučující ang-
lického jazyka, ve svých zemích působí 
spíše na městských školách. Kolegyně 
angličtinářka z  Prahy celkem přirozeně 
splynula, já jsem působila trošku exotic-
ky tím, že učím na vesnici a nehovořím 
plynně anglicky. Přesto zahraniční kole-
gové, kteří si se mnou povídali, pracovali 
ve skupině, obdivovali mé nadšení pro 
učení a závěrem vtipně konstatovali, že 
by chtěli být mými žáky. Bylo to pro mě 

takové malé zadostiučinění, zejména 
motivace pro další jazykové vzdělávání, 
neboť řada kolegů by ráda navštívila Čes-
kou republiku, naši školu a realizovala 
výměnné pobyty žáků.

     Byly to náročné tři dny. Načerpala 
jsem nejen spoustu nápadů, ale i energii 
z aktivní činnosti všech zúčastněných. 
Vyzkoušela si další možnosti vzdělává-
ní v oblasti informačních technologií. 
Většinu nových dovedností budu v naší 
škole aplikovat právě při projektech v 
eTwinningu.       Dagmar�Kovaříková

na skok v domovině cyrila a Metoděje

 Naše škola se již třetím rokem zapo-
jila do mezinárodních projektů v  rámci 
eTwinningu. 

eTwinning je společenství evropských 
škol, platforma, přes kterou mohou za-

městnanci škol z různých evropských 
zemí vzájemně komunikovat, spolupra-
covat, zapojovat se do projektů a sdí-
let své nápady. eTwinning je největší a 
nejzajímavější komunita škol v Evropě. 

Aktivita eTwinning pod-
poruje spolupráci evrop-
ských škol postavenou na 
používání informačních a 
komunikačních technolo-
gií (ICT). 

Jsem absolventkou me-
todických seminářů, účast-
ním se eTwinningových 
konferencí i mezinárod-
ních akcí a s podporou ve-
dení školy zaštiťuji a reali-
zuji veškeré eTwinningové 
projekty. 

Projekty uplynulého 
školního roku byly opět za-
jímavé, přínosné a u žáků 
velmi oblíbené. 

Letos jsme se podíleli au-
torsky na projektu: Říkám, 
hovoříš, kážem, rieceme, 
který je zaměřen na národ-
ní říkadla a básničky, které 
se děti učily v  raném dět-
ství. Zapojené školy jsou 
pouze ze slovanských zemí.  

Se slovenskou školou jsme pokračovali 
v  projektu Z  pohádky do rozprávky. 
Byli jsme přizváni do projektu It´s 
Christmas time. Cílem bylo poznání 
zvyků a tradic vánočních v  ostatních 
evropských zemích. Úspěšně jsme do-
končili projekt My hero s Tureckem a 
Polskem. Nejzajímavější letošní pro-
jekt byl Street art magazine, který na-
hlížel na umění v  ulicích měst napříč 
Evropou. Děti se ve výtvarné výchově 
kreativně vyjadřovaly i ke globálním 
otázkám např. k emigraci, k právům 
žen a dětí. Výstupy z  tohoto projektu 
měly úspěch a sdílelo je velké množství 
lidí. 

V  projektové mezinárodní spolu-
práci se prolínaly znalosti angličtiny, 
zeměpisu, českého jazyka. Velký podíl 
měla právě kreativita ve výtvarné vý-
chově. Přínosem je pro žáky především 
zkušenost s komunikací pomocí cizího 
jazyka. Žáci také poznávají reálie ev-
ropských zemí, systém školství i děti 
různých národností. Vše v rámci RVP. 

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

� Dagmar�Kovaříková

spolupráce školy s evropskými školami
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V  rámci Deskoherního klubu Otnice jsme se rozhodli uspořádat akci s  názvem 
Matcha Tea Piknik aneb Geishi v  otnických zahradách. Akce se konala 11. srpna 
od 10 do 12 hodin. Původně měl být piknik před radnicí, ale počasí nás zastrašilo, 
takže jsme se nakonec rozhodli přesunout do prostor Centra volného času Otnický 
SAD. Celá akce se nesla v duchu Japonska. Hlavním tématem pikniku byly výrobky 
z  čaje Matcha, což je zelený mletý čaj, a  geishi, japonské profesionální společnice, 
o kterých si mohli návštěvníci to nejdůležitější přečíst na nástěnce. 

Na  pikniku mohli návštěvníci ochutnat kromě samotného čaje Matcha také 
japonské pochutiny jako např. Dango, Mochi, Mizu Shingen Mochi, tyčinky Pocky 
či švestičky Umeboshi. 

Dango jsou kuličky z  rýžové mouky napíchnuté na  špejli. Nejčastěji se podávají 
se sladkou sójovou omáčkou, která samozřejmě na pikniku nechyběla. Pro ty méně 
odvážné bylo připravené broskvové pyré, do kterého se mohlo Dango také namáčet. 

Mochi jsou tradiční japonské koláčky z  rýžové pasty. Vzhledem k  tématu akce 
byly na pikniku především s Matcha Tea příchutí, která je v Japonsku nejoblíbenější 
a zároveň je nejvhodnější pro konzumenty, kteří nejsou zvyklí na japonské kombinace 
chutí. 

Mizu Shingen Mochi neboli vodní Mochi jsou bochánky želatinové konzistence, 
jejichž základem je agar a voda. My je podávali s  cukrovým sirupem a opraženou 
kukuřičnou strouhankou. Dále jsme je měli připravené s pastou z adzuki fazolek, což 
jsou sladké fazole. 

Tyto tři japonské pochutiny neobsahují lepek, laktózu ani vejce, takže si i alergici 
přišli na své. 

Velký dík patří návštěvníkům nejen za to, že přišli, ale i za to, že přispěli nějakým 
svým kulinářským výtvorem. Takže jsme měli možnost ochutnat například domácí 
sushi nebo Butterfly Pea Tea, což je modrý bylinný čaj, který při přidání něčeho 
kyselého (např. citronové šťávy) zrůžoví. 

Účast nebyla vysoká, ale přesto byla vyšší, než jsme očekávali, což nás moc těší. 
Polovina zúčastněných byla přespolní, někteří to dokonce měli dál než přes jedno 
pole, takže doufáme, že si to užili a ta cesta jim stála za to. 

Lucie�Kaloudová

  činnost deskoherního klubu otnice bude opět zahájena 3. října.  
  klub bude každou stŘedu od 15 do 17 hodin. 
  pouze pRo dĚti

Matcha Tea Piknik aneb Geishi v otnických zahradách 



	 otnický	zpravodaj	 	29

Kynologický den v Poltni 

V sobotu 4. srpna 2018 uspořádal Myslivecký spolek Hubert 
Otnice patnáctý ročník soutěže ve výkonu loveckých psů, který 
myslivci nazývají Kynologický den, nebo též Srandamač. 

Z původně skutečného „srandamače“, kterého se zúčastňovali 
pouze členové našeho mysliveckého spolku se svými 
čtyřnohými svěřenci, se postupným úsilím a  organizačním 
i pracovním nasazením části členů našeho spolku stala soutěž, 
která svými parametry a  svým zabezpečením předčí nejednu 
soutěž. 

I letošní soutěž měla svoji základnu u rybníka „Pod Poltňou“, 
kde bylo také k  dispozici občerstvení a  výborně připravené 
jelení i  srnčí guláše. Počasí nám přálo, možná až příliš, a  tak 
některé výkony psů byly částečně ovlivněny velkým horkem. 
I když v posledních čtyřech horkých létech jsme si na vysoké 
teploty už tak nějak zvykli. 

Soutěže se zúčastnilo 12 psů, z  nichž někteří byli již 
ostřílenými matadory s  mnoha zkušenostmi. Jiní podmínky 
a atmosféru obdobné soutěže zažívali poprvé. 

Tohoto roku se nám podařilo zajistit účast tří rozhodčích 
z  výkonu. Jmenovitě Františka Navrátila z  Bošovic, Jiřího 
Novotného z  Dražovic a  Luboše Mrkvicu z  Telnice. Psi tedy 
mohli být rozděleni do tří skupin a disciplíny, které probíhají 
na  volném poli, mohly proběhnout v  co nejkratším čase, 
abychom pejsky dlouho nevystavovali vedru. Disciplíny, 
přinášení lišky přes ohrádku a přinášení kachny z hluboké vody, 
které byly pro početnou návštěvnickou koronu nejatraktivnější, 
již proběhly v příjemném prostředí v blízkosti rybníku. 

Výsledné pořadí bylo následující: 
1. místo: pes českého fouska CAR Scrofa, vedoucí Bulva 

Pavel, s maximálním možným počtem bodů 152; 
2. místo: pes německého krátkosrstého ohaře ADAR ze 

Súdných, vedoucí Zahradníková Adriana, s počtem bodů 148; 
3. místo: fenka německého krátkosrstého ohaře ŽANY 

Javořice, vedoucí Dočkal Petr, s počtem bodů 148; 
4. místo: fenka německého krátkosrstého ohaře BORKA 

Heart of Europe, vedoucí Navrátil Petr, s počtem bodů 144; 
5. místo: pes malého münsterlandského ohaře BROK 

z  Olšoveckých potůčků, vedoucí Václavek Martin, s  počtem 
bodů 143; 

6. místo: fenka německého krátkosrstého ohaře BLAYSEE 
z Dražovského údolí, vedoucí Jeřábek František, s počtem bodů 
142. 

Vítězkou mimosoutěžní disciplíny „přinášení kachny 
z rybníku na čas“ se stala fenka německého krátkosrstého ohaře 
ŽANY Javořice, která jakoby znala úsloví: „Když se dva perou, 
třetí se směje.“ Při společném startu tří pejsků využila toho, že 
dva z nich si nejdříve museli vyjasnit vzájemné vztahy, a v klidu 
si doplavala pro vítězství.

Všichni soutěžící byli zaslouženě odměněni hodnotnými 
cenami, které pro ně připravil náš Myslivecký spolek Hubert 
za vydatného přispění sponzorů, kterými letos byli: společnost 
JUKO petfood s.r.o., dodavatel kvalitních krmiv – jako hlavní 
sponzor, společnost Stavebniny Prima, obec Otnice, společnost 
Rostěnice a.s., obhospodařující honební pozemky, příznivci 
myslivecké kynologie Luboš Fiala, slečna Andrea Zahradníková 
a František Navrátil. 

Přítomní rozhodčí i „přespolní“ účastníci se shodli na tom, 
že jak po  organizační stránce, tak i  po  stránce nezbytného 
zázemí, byla naše soutěž připravena na  velmi vysoké úrovni, 
které mnohdy není dosaženo ani na  soutěžích a  zkouškách 
oficiálních, snad s výjimkou některých špičkových memoriálů. 
Takže do budoucna si troufáme uvažovat o tom, že by se náš 
Myslivecký spolek Hubert Otnice mohl ujmout i  řádných 
zkoušek z  výkonu, ať již speciálních zkoušek vodních, 
podzimních či zkoušek lesních, které jsou na  organizaci 
nejnáročnější. 

Velké poděkování patří všem členům Mysliveckého spolku 
Hubert Otnice, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu 
celé akce. Především našemu kynologickému referentovi, Petru 
Navrátilovi, a v neposlední řadě také všem zúčastněným, kteří 
se svou přítomností podíleli na vynikající atmosféře celého dne. 
Zároveň všechny srdečně zveme na  další kynologickou akci, 
kterou bude pořádat náš Myslivecký spolek Hubert Otnice. 

„Myslivecké�kynologii�a lovu�zdar!“�MS�Hubert�Otnice
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Letošní parné léto potrápilo snad úpl-
ně všechny a  všechno. Zahrádku, zvířata 
a v neposlední řadě i lidi. Příroda se pro-
bouzela příliš rychle, všechno rostlo tak 
nějak dřív než obvykle. A lidem se objevo-
valy neobvyklé zdravotní potíže. Sluníčko 
a teplo zahrádkám prospívá, ale ne už v ta-
kovém množství, jak se ukázalo o letošních 
letních prázdninách. Když se tráva zelenala 
a rostliny se měly k světu, radost pohledět. 
Menší radost už ale nastávala po několika 
týdnech neúnosných veder. Docházely síly 
při nošení konvic s vodou, docházely síly 
vodním tokům, potažmo vodě ve  stud-
nách. Ze zelených luk se v  mžiku staly 
zpustošené fleky připomínající Saharu. 

Než toto všechno nastalo, stihli jsme 
jednu červencovou neděli načerpat síly 
v končinách naší krásné jižní Moravy. 

Levandule na  farmě ve  Starovičkách 
se měla čile k  světu. Některá byla už 
i  sklizena. Věděli jste, že existuje kolem 
40 druhů levandule? A  že je nejlepší 
sbírat ji za plného sluníčka, protože má 
v sobě mnohem více silicí než třeba hned 
z  rána nebo večer? Levandule rozděluje 
lidi na dva tábory. Na příznivce a  totál-

ní odpůrce. V každém případě farma si 
naklonila každého účastníka našeho vý-
letu. Informací, kterých se nám dostalo 
o  levanduli, bylo mnoho a mnohé jsme 
ani netušili. 

Další naší zastávkou byli lovci ma-
mutů. Totiž Archeopark v Pavlově. Toto 
unikátní podzemní muzeum dokládající 
pobyt lovců mamutů v  oblasti Pavlova, 
Dolních Věstonic a  Milovic není ni-
kterak velké co do  rozlohy, ale tato na-
leziště poskytla největší a  prokazatelně 
nejstarší soubor kosterních pozůstatků 
moderního člověka, který má dnes an-
tropologie k dispozici. 

Nyní už jsme se těšili na  oběd. Pro-
story ke  společnému gastronomickému 
zážitku poskytl hotel Kraví Hora v  Bo-
řeticích. Myslím, že si každý pochutnal 
a nabral síly na krátký výšlap do zahra-
ničí. A  nemuseli jsme jít vůbec daleko. 
Rozhledna Kraví hora, nacházející se 
na kopci Olbramy mezi obcemi Bořetice 
a Němčičky na Břeclavsku, nebyla dale-
ko, nýbrž kousek za hranicemi Svobodné 
spolkové republiky Kraví hora. Čtyřpa-
trová rozhledna, obehnána vinohrady 

místních vinařů, byla postavena v  roce 
2006 ve výšce 12 m. 

Co by to bylo za  výlet po  končinách 
hroznových bobulí, kdybychom ani 
žádné neochutnali? Nevěřili byste, jaký 
problém nastává, když chcete navští-
vit vinný sklep v  neděli. Poptávali jsme 
jich spoustu. V  Zaječí, ve  Velkých Pav-
lovicích, v  Bořeticích…. Všude stejná 
otázka – jste si jistí, že chcete do sklepa 
v neděli? Nespletli jste si datum? Zkrátka 
nakonec se podařilo, ale jak se říká – ze 
známosti. Nicméně – ze známosti nebo 
cizí – přístup someliérky paní Renaty 
ve sklípku Na horním frejdě v Bořeticích 
byl velmi profesionální a  vřelý. Mnohé 
z  nás „překvapila“ teplota ve  sklípku. 
Přece jen v době vlády veder nikoho moc 
nenapadlo vzít si teplejší oblečení. Deset 
vzorků vynikajících vín od vinařů z ob-
lasti Modrých hor rychle zahřálo. Drob-
né občerstvení k vínu zasytilo. A tak jsme 
navečer spokojení a plní zážitků ze spo-
lečně stráveného dne usedli do autobusu 
a vydali se na cestu zpět do naší krásné 
vesničky střediskové. 

Sestavování programu pro naše výlety 
je čím dál těžší. Místa z  blízkého okolí 
jsme již dávno navštívili, a  když se ob-
jeví místo nové, je těžké kolem něj nebo 
po  trase najít další zastavení, které by 
naše oči ještě nespatřily. Vydáme se příš-
tě tedy už i dál, do jiných krajů. 

Nejdříve vám po několik pátků nabídne-
me něco dobrého z našich zahrad při příle-
žitosti farmářských trhů a po několik sobot 
vás budeme očekávat v naší moštárně. 

Dovolte nám pozvat vás na  přednášku 
a  besedu Dany Šimkové ke  stému výročí 
založení Československa a  až zima začne 
klepat na dveře, vězte, že několik šikovných 
českých ručiček do  dělnického domu se-
zveme. Podrobnosti najdete v pozvánkách. 

Zdeňka�Křivánková�
za�otnické�zahrádkáře�

Zájezd otnických zahrádkářů
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Farmářské trhy
Letošní farmářské trhy, které pořádají jednou za 14 dní otničtí zahrádkáři, si všich-

ni oblíbili. Své výpěstky zde prodávají především otničtí zahrádkáři. Ale občas na-
bídli k prodeji své přebytky ze zahrádky i ostatní občané. Tradičně do Otnic jezdí 
naše členka paní Luskačová, která má velký výběr ovoce a zeleniny, ale nabízí také 
burčák a mošt. Dokonce přijíždí se svými výpěstky i mimořádně jednou týdně. Pan 
Šidla má chutné mléčné výrobky a pan Viliš výborný domácí med. Naši členové paní 
Havelková, pan Brtník a pan Žbánek nabídli ovoce, zeleninu a bylinky. Pro zpestření  
a ochutnávku byly také domácí bramborové placky, o které byl velký zájem. 

Antonie�Bočková
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SPORTOVNÍ OKÉNKO
Krásné slunné dopoledne přilákalo do Modřic řadu

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

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

Andrea Rosenberková, trenérka atletické přípravky

Otničtí atleti znovu na bedně

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

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

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

Foto: Andrea Rosenberková 

spoRtoVní okénko

T-MObILE OLYMPIJSKÝ bĚH 
To, že se Otničtí účastní běžeckých závodů, se už dávno ví. Olympijský běh 

na Jalovém dvoře, který se konal 21. června 2018, to opět potvrdil. V tento den vyběhlo 
na různých místech České republiky přes 71 tisíc běžců, aby oslavili Olympijský den 
během a zároveň přispěli na Českou olympijskou nadaci. Letní horké počasí sportovce 
neodradilo a  v  příjemném prostředí Jalového dvora nastoupilo na  startovní čáru 
devět závodníků z Otnic. Závodilo se v přátelské atmosféře s cílem změřit své síly. 

Na  tratích 5 km, děti 1 km a nejmenší děti do 7 let 0,5 km jsme měli zastoupení 
ve  všech třech kategoriích. Nejmladší otnický účastník Šimon Štěpánek se umístil 
v závodu na trati 0,5 km s časem 2:19 na 3. místě. V kategorii na 1 km zabojovala Ema 
Štěpánková a Adéla Jedličková. Hlavní závod na 5 km s časem 18:50 vyhrál Zdeněk 
Rafaj ml., který se umístil na 1. místě v kategorii muži a zároveň se stal celkovým 
vítězem závodu. 

Děkujeme za krásný zážitek a vítězům ještě jednou blahopřejeme. 
Jana�Štěpánková

Rozšiřujeme zdravotní cvičení 
od 1. 10. 2018

cvičíme:
pondělí 19 - 20 hodin
čtvrtek 20 - 21 hodin

co vzít s sebou? sportovní obuv a karimatku.
Vhodné pro všechny věkové skupiny.

protahujeme	celé	tělo. 	v pomalém	tempu,	bez	hopsání.	inspirovali	
jsme	se	klasickými	školními	rozcvičkami	a přidali	nějaké	cviky,	které	

jsme	potkali	na různých	rehabilitačních	cvičeních.	takže	nic	složitého,	
co	byste	nezvládli. přijdťe 	rozšířit	 naše	řady.	vůbec	nevadí,	že 	jste	

unavení	a nejste	žádní	sportovci,	hodina	takového	cvičení	vám	spraví	
náladu	a přinese	dobrý	pocit	pro	vaše	tělo	i mysl.	

těšíme se na vás. 
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15. ročník tenisového turnaje čtyřher 
Otnice Open 2018 je úspěšně za  námi. 
Letošní turnaj se tradičně odehrál po-
slední srpnovou sobotu ve  sportovním 
areálu TJ Sokol Otnice. Po  celou dobu 
panovaly na  tenisových kurtech obavy 
z počasí. Po třech měsících sucha byl náš 
více než šestnáct let starý tenisový po-
vrch s  umělou trávou zatížen dvouden-
ním soustavným deštěm. Jak pořadatelé, 
tak i  všichni hráči byli do  deváté ranní 
hodiny v  nejistotě, jestli se bude vůbec 
hrát. 

Na turnaj se přihlásilo jedenáct dvojic 
a hrálo se systémem dvou skupin po pěti, 
respektive šesti párech. Po  rozlosování, 
výčtu pravidel a přivítání všech účastní-
ků pořadatelem turnaje, byla první utká-
ní zahájena v  9:15. Na  kurty nastoupily 
nasazené páry z obou skupin, jmenovitě: 

Skupina A: Doležel Zdeněk – Mráz 
Igor, Velešovice a  Pelikán František – 
Král Karel, Ivančice 

Skupina B: Čarvaš Víťa – Procházka 
Michal, Lelekovice a  Salajka Jaroslav – 
Šebeček Marek, Otnice 

Základní skupiny se odehrály velice 
rychle a  před vyřazovacími boji byl 
prostor pro legraci při dobrém obědě 
„Pod Plechem“. Dle postupového klí-
če do  čtvrtfinálového pavouku postu-
povaly čtyři nejlepší dvojice z  každé 
skupiny. V  play-off nechyběli zástupci 
domácího tenisového oddílu TO Ot-
nice - Salajka Jaroslav ml. a  Šebeček 
Marek, kteří překvapivě zdolali nejvý-
še nasazenou dvojici z  Velešovic Mrá-
ze s Doleželem. Ostatní nasazené páry 
postoupily do  semifinále bez překva-
pení. První semifinálový duel ovládli 

přesvědčivě hrající Pelikán s  Králem 
z  Ivančic. Ve  druhém semifinálovém 
zápase otničtí tenisté vedli již 4:1 nad 
dvojicí z  Rousínova Kramářem a  Fili-
pem, ale opět zůstali jako předloni před 
branami finále, když utkání nepocho-
pitelně ztratili a prohráli v poměru 4:6. 

Finále letošního turnaje bylo pozna-
menáno fyzickou indispozicí Františka 
Pelikána, který se nemohl od  třetího 
gamu plně pohybovat. Pro Františka to 
bylo takové tenisové „dejá vu“, jelikož 
se mu stala stejná situace u  nás ve  fi-
nále i  loni. Špatně došlápnul a  musel 
utkání přerušit. I  letos tak v  průběhu 
dalších her již nemohl pár z  Ivančic 
mladší dvojici z  Rousínova adekvátně 
vzdorovat a  Kramář s  Filipem vyhráli 
jednoznačně 6:1. Bylo to jejich první 
vítězství na Otnice Open a druhá účast 
ve finále za 15 let. 

Turnaj byl ukončen kolem osmnác-
té hodiny slavnostním vyhlášením vý-
sledků a  dekorováním čtyř nejlepších 
párů. Výborné občerstvení zajistil Ma-
rek Šebeček ve  stánku „Pod Plechem“. 
Celkem bylo odehráno 33 zápasů a více 
než 300 her během osmi hodin. 

Fotografie a historii celého turnaje Ot-
nice Open si lze prohlédnout na  sokol-
ském webu www.tj-sokol-otnice.cz. 

Jsem rád, že se turnaj opět povedl a ni-
kdo se nezranil. Vítězům gratuluji a všem 
děkuji za účast. 

Jaroslav�Salajka�ml.,�za�TO�Otnice�
Odkazy: 
http://www.tj-sokol-otnice.cz/tenis_

turnaj.php 
http://www.tj-sokol-otnice.cz/tenis_

turnaj_historie.php 
http://www.tj-sokol-otnice.cz/galerie.

php?default_dir=gallery/tenis/14.Teni-
sovy_turnaj_2017

Otnice Open 2018

Konečné pořadí tenisového turnaje čtyřher
OTNICE OPEN 2018 

1 Filip Jiří - Kramář Jiří Rousínov 
2 Král Karel - Pelikán František Ivančice 
3 Čarvaš Víťa - Procházka Michal Lelekovice 
4 Salajka Jaroslav - Šebeček Marek Otnice 
5 Mangera Pavel - Spirit Michal Bučovice 
6 Sedláček Milan - Trumpeš Vilém Bučovice, Dambořice 
7 Duchoslav Josef st. - Dolníček Miloš Vinohrady 
8 Doležel Zdeněk - Mráz Igor Velešovice 
9 Hradský Karel - Zich Jakub Újezd u Brna 

10 Jedlička Milan - Vach Josef Újezd u Brna 
11 Gross Aleš - Smejkal Jiří Nová Ves
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13.	října	2018	
babské hody

pořádají:	zahrádkáři

27.	října	2018
100. výročí vzniku čsR v dějinách obce otnice

budova	obecního	úřadu	-	9	-	17	hod.
knihovna:	výstava	kronik	a	vydaných	knih	o	obci,	
legionář	Fr.	Matoušek,	otnický	zpravodaj	č.	1	-	73	

kancelář	starosty:	promítání	snímků	společenských	událostí	
obřadní	síň:	historické	fotografi	e,	novinové	články

dělnický	dům:	od	19	hod.	
100	let	života	obce	ve	fotografi	i

promítání	dokumentů:	aloiské	hody	2018
a	otnice	kamerou	rok	2005

28.	října	2018
100 let vzniku čsR

		9:00	hod.	-	koncert	kapely	zlaťanka	
před	kostelem	sv.	aloise

		9:30	hod.	-	slavnostní	mše	sv.	za	farníky
10:30	hod.	-	průvod	

a	položení	věnce	k	pomníku	t.	G.	Masaryka
pořádá:	obec	otnice

30.	října	2018
přednáška ke vzniku čsR 

od	17	hod.	v	dělnickém	domě	
pořádají:	zahrádkáři

9.	listopadu	2018	
uzamykání pramene před radnicí

pořádá:	obec	otnice

10.	–	11.	listopadu	2018	
okresní výstava exotického ptactva

pořádá:	ČscH	otnice

17.	listopadu	2018	
ukázka řemesel a ručních prací

pořádají:	zahrádkáři

2.	prosince	2018	
Vánoční koncert

pořádá:	obec	otnice

8.	prosince	2018	
setkání u vánočního stromu

pořádá:	obec	otnice

k i n o k a v Á r n a

5.	října	ve	20	hodin
VŠecHno bude
Česká	road	movie	

nevhodný	mládeži	do	12	let

7.	října	v 17	hodin
FeRdinAnd

americký	animovaný	rodinný	fi	lm

19.	října	ve	20	hodin
cHAtA nA pRodeJ

Česká	komedie	

21.	října	v	17	hodin
pAddinGton 2

anglická	rodinná	komedie	

2.	listopadu	ve	20	hodin
dokud nÁs sVAtbA neRozdĚlí

Francouzská	komedie	

4.	listopadu	v	17	hodin
coco

americká	hudební	animovaná	komedie

změna	programu	vyhrazena.
bližší	informace	o	fi	lmech	na	www.čsfd.cz.

Občanské sdružení Diakonie Broumov a obec Otnice vyhlašují
sbíRku  pouŽitéHo  oŠAcení
6. října 2018 od 9 do 11 hodin v dělnickém domě 
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic.
Děkujeme za vaši pomoc.





aloiské hody

kácení máje




